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ELŐSZÓ
Magyarországon a tizedes osztályozás bevezetése Szabó Ervin nevéhez fűződik. 

Dewey amerikai rendszerét ő használta fel elsőnek a budapesti Kereskedelmi és Ipar
kamara könyvtárában mind szakkatalógus pélj ára, mind a könyvek raktári felállí
tásához. A decimális európai változatát is ő honosította meg, de ezt már a Fővárosi 
Könyvtárban, amelyet később róla neveztek el. A honosítás mikéntjéről nyomtatás
ban is megjelent két füzete1 tanúskodik. Szabó Ervin az előszóban hangsúlyozza, hogy 
átültetésről volt szó, -amelynél változtatásokkal vették át a Nemzetközi Bibliográfiai 
Intézet brüsszeli táblázatait. Az eltéréseket a két füzet felsorolja. A módosításokat 
tudományrendszertani elképzelésekkel, valamint a Fővárosi Könyvtár anyagából 
és a hazai viszonyokból folyó szükségszerűségekkel indokolta. A tudomány állandó 
fejlődése azonban az ismeretágak minden korra érvényes elrendezését eleve kizárja. 
Nagy vonalaiban egyöntetű nemzetközi osztályozó rendszert pedig már Szabó Ervin 
is sürgetett. így még az ő életében megindult több lényeges, különösen tudomány
rendszertani elgondolásból fakadt eltérés kiküszöbölése.

Később is történtek még olykor teljesen felesleges módosítások. A húszas évek 
végéig mégis lassan felülkerekedett a nemzetközi rendszerhez való alkalmazkodás 
irányzata. Amikor 1929-ben megindult az egyetemes tizedes osztályozás táblázatainak 
nemzetközi második kiadása, ennek irányában fogott hozzá jelen kiadvány szerkesz
tője a Fővárosi Könyvtár tizedes osztályozása átdolgozásához. Ez a tevékenység 
közel másfél évtizeden át, utóbb munkatársak bevonásával együtt járt a könyvtár 
szakkatalpgusa megfelelő részének egyeztetésével és nyolc kötetnyi házi sokszorosítás
ban készült tizedes osztályozási táblázatot eredményezett.

Ezek a kötetek, amelyek az addigiaknál kevésbé, de a társadalomtudományi 
vonalon még mindig lényegesen eltértek a nemzetközi osztályozástól, képezték 
hozzávetőlegesen 20—25 nagyobb és közepes nagyságú, valamint sok kisebb, tizedes 
rendszert használó honi könyvtár túlnyomó részében a szakozó munka alapját. 
A Fővárosi Könyvtár osztályozó gyakorlatát vette át az Országos Széchényi Könyv
tár is, amikor 1936-ban rátért a tizedes rendszerre.

A magyar tizedes osztályozás táblázati megoldásával kísérletezett 1942-ben 
Káplány Géza, amikor a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete útján 
igyekezett a kérdést előbbre vinni. Az Egyesület több ízben foglalkozott is Káplány 
Géza idevonatkozó indítványával, de a háborús viszonyok miatt a tárgyalások el
akadtak. Káplány ekkor az egyéni megoldás útjára lépett: az akkor új német rövidí-

1 Könyvtárak nemzetközi osztályozó rendszere magyar viszonyokra alkalmazva. 1. Bevezeté
sek. Rövidített osztályozás. Közös alosztályok. 2. Általános munkák. Bölcselet. Vallás. Egyház. 
BP- 1912, Fővárosi Könyvtár. 2 db.
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Előszó

te tt kiadást2 lefordította és a francia és német nyelvű nagy kiadások alapján kibővítve 
adta közre.3

A kisebb, főképpen technikai szakkönyvtáraknak szánt munka céljának meg is 
felelt, de a korlátozott cél és az egyéni megoldás okozta fogyatkozások miatt ez a 
jeles mű sem vihette előbbre lényegesen a magyar szakozók munkáját. A Technológiai 
Könyvtár anyagára támaszkodó bővítése nem elégíthette ki az általános könyvtára
kat, ugyanakkor sok más szakirányú könyvtárunk közül éppen a jelentősebbeknek 
nem adott segítséget könyveik kellő mértékű, szakszerű tagolásához.

1945-ig tehát egyéni tevékenység jellemezte a tizedes osztályozás elterjesztésére 
irányuló honi törekvéseket; egy-egy könyvtár anyagának alapulvétele mellett készült 
táblázatok azonban nem eredményezhettek országos megoldást. A gyökeres változást 
itt is a népi demokratikus rendszer felülkerekedése hozta meg, amikor az egységes 
osztályozás érdekében ugyanúgy rendelkezett, mint a Szovjetunió 1921-ben: az újon
nan alakuló vagy új szakrendszert bevezetni kívánó könyvtárak csak a tizedes osztá
lyozást használhatják. A haladó könyvtárosoknak az a kívánsága, hogy legyen az 
egységes szakozás érdekében — ha rövidített formában is — az egyetemes tizedes 
osztályozásnak magyar nyelvű kiadása, ilyen légkörben közeledhetett megvalósulásá
hoz. Az 1949-ben alakult Országos Dokumentációs Központ magáévá tette a törekvé
seket, egységbe szervezte néhány elismert osztályozó könyvtáros és egyes szakmai 
kiküldöttek munkáját s ezáltal egyéves működésének kézzelfogható eredménye lett: 
1950-ben megjelent az ETO első, országos feladatokat szem előtt tartó még rövidített, 
de az eddigieknél alaposabb kiadása sokszorosításban. Ennek a publikációnak kísér
leti jellege megmaradt a 2—4. szintén sokszorosított közreadásokban. 1951-ben az 
Országos Könyvtári Központ néhány kiigazítással hozta ki a második kiadását. 
Majd az Országos Széchényi Könyvtárra hárultak ezek a feladatok. Ennek keretében 
a közben teljesen kialakult Országos Osztályozó Bizottság közreműködésével lénye
gesen javítottunk és bővítettünk. Az elkészült harmadik kiadás 1954-ben jelent meg. 
Üjabb igénylések 4. kiadást is szükségessé tettek, melynek sajtó alá rendezését a 
fejlődés folytán szükségessé vált módosítások bedolgozásával megint Veredy Gyula 
vállalta, annak hangsúlyozásával, hogy ez az 1955-ben megjelent 4. kiadás még mindig 
csak ideiglenesen oldja meg a kérdést és a számbajövő összes erők közremű
ködésével jobb, bővebb, nyomtatott kiadással kell az egységes magyar szakozást 
megsegíteni.

Érvelésünk 1956-ban vezetett eredményre, amikor felügyeleti minisztériumunk 
erkölcsi támogatásával előkészíthettük ezen nyomtatott kiadást. A rendelkezésünkre 
álló keret lehetőséget adott, hogy a táblázati részt körülbelül húsz százalékkal nö
veljük, amivel a bedolgozott fogalmak, illetőleg a névmutatóban szereplő tárgyszók 
száma az eddigi 18—19 000-ről 22—23 000-re emelkedhetett.

Ennél a mennyiségi növekedésnél lényegesebb az a körülmény, hogy az egyes 
ismeretágakat az ebben a tárgykörben jártas szakozó könyvtárosok, többnyire az 
Országos Osztályozó Bizottság tagjai, átdolgozták: bővítéseket ott alkalmaztak, ahol 
az osztályozó gyakorlat fogalmakat, tárgyköröket nélkülözött, bedolgozták a tudo
mányos haladás által felszínre hozott vagy előtérbe került ismeretanyagot, a hazai és

j 2 Dezimal Klassifikation. Deutsche Kurzausgabe. 2. erw. und. verb. Aufl. Berlin 1941, Beuth.
p í 3 Káplány Géza: Az egyetemes decimális osztályozórendszer rövidített magyar nyelvű kiadása. 

Bp. 1943, Technológiai könyvtár Barátainak Egyesülete. 117 1. (Könyvtárak korszerű rendezése és 
fejlesztése, 2.)
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Előszó

nemzetközi (1955. július 1-ig) döntések által megkívánt változtatásokat és korszerű
sítéseket, kiküszöböltek jelentéktelen fogalmakat és elavult megfogalmazásokat.

Még 1956-ban értesítettük a Nemzetközi Dokumentációs Szövetséget készülő 
kiadásunkról, majd kívánságukra közöltük azt a néhány eltérést, amelyet ez a kiadás 
a nemzetközi táblázatokkal szemben felmutat. A mi táblázatainkban ! jellel meg
különböztettük az ilyen szakszámainkat; itt összefoglaljuk az eltéréseket:

Bővítettük a (234.373) Magyarország hegyei és a (282.243.742) Tisza és mellék
folyói földrajzi alosztásokat4. A Szovjetunióra vonatkozó földrajzi alosztásokat 
Ruszinov módosításai szerint közöljük.

A főtáblázati részben 14M; 3K; 3M Tropovszkij-féle megoldások, amelyek 
átvétele folytán a nemzetközi 301,19; 329.15; 335 jelzetek értelme kiadásunkban 
módosul.

Még következő szakszámaink térnek el a nemzetközi használattól: 327.321/.322; 
330.191.1; 330.191.13; 330.191.7/.9; 331.158; 331.876; 333.15; 333.151; 333.19; 342.6; 
354.811/.812; 354.821/.822; 374.3

1957 júliusában már arról értesít a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség, hogy 
Központi Osztályozó Bizottsága szerint módosításaink kevés kivétellel elfogadhatók. 
Közeli tárgyalásainak egyikén erről határozni is fognak. Nem fogadhatók el nemzet
közinek a vegyes (szám és betű) jelzetek, mert ezek az ETO rendszerébe nem illeszt
hetők. Tehát itt is hangsúlyozzuk, hogy a táblázatunkban szereplő vegyes jelzetek 
— 14M; 3K; 3M stb. —- nem hivatalos ETO számok. Ugyanakkor a 81 Magyar iro
dalom jelzetet a Központi Osztályozó Bizottság egyenes kívánságára a kéziratban 
megváltoztattuk a nemzetközi 894.511-re. Tudjuk, hogy ez a változtatás érzékenyen 
érinti a tizedes osztályozás eddigi magyar használóit. Ha osztályozásunk eddigi leg
nagyobb előnyét, a nemzetközi használatot meg akarjuk őrizni, mégis kénytelenek 
vagyunk így eljárni, mert az ETO nagyobb arányú átszervezési terveiben a 81 jelzetet 
a nyelvtudomány é^ fiFőtólpá céljaira tartották fenn.

Az Országos Osztályozó Bizottság mint szervezet is közreműködött jelen kiadá
sunk előkészítésében. A tagok egymás munkájának kölcsönös átnézése után te tt 
kiegészítő és módosító javaslatai hasznosaknak bizonyultak. I tt az előszóban kívánjuk 
felsorolni azokat a bizottsági tagokat és egyéb könyvtáros kartársakat, akik munká
jukkal hozzájárultak kiadásunkhoz. Az intézményeket (a kartársak munkahelyét) 
betűrendben köböljük és feltüntetjük, hogy az egyes közreműködők melyik rész fel
dolgozásával osztoznak a szerkesztő felelősségében. A név utáni szám(ok) a feldolgozott 
szakcsoportra utal(nak).

Budapesti Közgazdasági Egyetem Könyvtára:
Bolyó Ferenc, Kindlovits Kálmán és Kolos Miklós közreműködésével 33; 38; 65/653; 
657; 659

Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtára:
Ladányi Antal,i Cserhalmi Gyula és Pálffy Ilona közreműködésével 52; 55; 624/629; 
656; 69; 71/72

Budapesti Tudományegyetem Könyvtára:
Bibó István 32; 34/35

4 Az Országos Osztályozó Bizottság előterjesztésére ezek jelen kiadványunk megjelenésekor 
mar nemzetközileg elfogadott jelzetek. FID Note PE 635.
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Budapesti Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszéke:
Babiczky Béla Segédtáblázatok a földrajzi alosztások kivételével; 37; 39

Központi Statisztikai Hivatal Könyvtára:
Hajós Istvánná 31; 36; 4; 61; 8

Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára:
Csapodi Csaba 0; 655; 9; Pónyi István 1/2

Országos Mezőgazdasági Könyvtár:
Benkó Gizella és Zánkay Péterné 63

Országos Műszaki Könyvtár:
Andréka Pálné 54; 66/665; 678/679; Czellár Ferenc 62/621.2; 621.4/.9; 666/677; 68; 
Hollós Miklós 5/51; 53; 621.3; 623; 654; 77; Veredy Katalin Betűrendes Mutató

Országos Széchényi Könyvtár:
Kiszely Olivér Földrajzi alosztások; 56/59; 64; Páli Sándor 622; Reök Zsuzsa Betű
rendes Mutató; Takács Menyhért 78

Országos Tervhivatal Könyvtára:
Iványi Dóra 30; 658; 7; 73/76; 79

Munkatársainak itt is köszönetét'mond a szerkesztő. Az ő buzgóságuknak kö
szönhető, hogy a nem lényegtelen mennyiségi növekedéssel nagyon is lényeges minő
ségi javulás párosul, amely feldolgozó könyvtárosaink munkájának színvonalát fogja 
emelni; a mutató teljes átdolgozásával a mű használatát kívántuk jelentősen meg
könnyíteni. Ugyancsak megköszönjük az intézmények vezetőinek, hogy munka
társaink munkáját támogatták és megköszönjük mindazoknak közreműködését, akik 
kiadványunk létrejöttéhez hozzájárultak. Szűkebb munkaterületünkön további fel
adatot képez majd osztályozó kézikönyv összeállítása, amely a táblázatok helyes, 
következetes használatához lesz hivatott elvezetni a könyvtárosokat.

8



I.
BEVEZETÉS

SEGÉDTÁBLÁZATOK





1  A KÖNYVTÁRI OSZTÁLYOZÁSRÓL 
ÉS A TIZEDES OSZTÁLYOZÁSRÓL ÁLTALÁBAN

1.1 AZ OSZTÁLYOZÁS FOGALMA, ALAPELVEI, FAJTÁI

Tág értelemben osztályozáson a tárgyak és fogalmak csoportokba osztását 
értjük, a közöttük fennálló hasonlóság és különbözőség szerint. Minden tárgynak, 
minden jelenségnek számos sajátossága és tulajdonsága van, amelyek azonban a tárgy
nak, a fogalomnak meghatározásánál különböző súllyal esnek latba. Aszerint, hogy az 
osztályozás alapját képező sajátosságok és tulajdonságok mennyire nyomatékosak, 
mennyire lényegesek a tárgyak és fogalmak meghatározásánál, különböztetjük meg 
a természetes osztályozást a mesterséges osztályozástól. A természetes osztályozásnál 
a tárgyakat és jelenségeket meghatározzuk, vagyis lényeges tulajdonságaik szerint 
csoportosítjuk, valódi rokoni kapcsolataikat tárjuk fel, míg a mesterséges osztályo
zásnál nem lényeges sajátságok szerint történik a megkülönböztetés önkényesen 
kiválasztott ismertető jegyek alapján. így pl. az állatok természetes felosztása szár
mazásukon, fejlődésükön,szervezeti alkatukon fog nyugodni, mert ezek adják a lénye
ges hasonlósági és megkülönböztető jegyeket, míg mesterséges felosztásuk esetleg 
színüket, vagy más nem lényeges tulajdonságukat veszi alapul. így önkényes 
kapcsolatok létesülnek a mesterséges osztályozásban, amelynek másodlagosan ju t
hat szerep a természetes osztályozás mellett, amelyen minden osztályozásnak 
nyugodnia kell, s amelynek meg kell felelnie a tudományok rendszerének. Ez 
utóbbinak viszont a valósághoz kell igazodnia, a valóság igaz; összefüggéseit kell 
visszatükröznie.

Régebben a tudományok rendszerezése nem lehetett kielégítő, mert a rend- 
szerezők egyéni értékelés alapján végezték munkájukat, hiszen a részletkutatások 
akkor még megközelítőleg sem tisztázták a világ valóságos összefüggéseit. Ez csak 
a múlt században következett be. Ekkor mutatott rá Engels, hogy nagy általános 
összefüggésükben és nem elszigeteltségükben kell felfogni a természeti tárgyakat és 
folyamatokat. A dialektikus materializmus szerint a tudomány mindig „egy bizonyos 
mozgásformát vagy az összetartozó és egymásba átmenő mozgásformák egy-egy 
sorát elemzi55, s ezért a tudományok osztályozása szükségképpen ezeknek a „moz
gásformáknak belső sorrendjük szerint való osztályozása és elrendezése55. (Engels: 
A természet dialektikája. Bp. 1952. 259. 1.)

A tudomány tisztázott összefüggésein kell nyugodnia a könyvtári osztályozó 
rendszernek is, amely a dokumentumok közül elsősorban és főként (de nem kizárólag) 
könyvek, tehát nyomtatott kiadványok — vagyis mindenkinek, illetve az emberek 
egy csoportjának szóló publikációk — osztályozására hivatott. Az osztályozó rend
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A könyvtári osztályozás általában

szerben a dokumentumok vagy könyvek csoportosítása mindenekelőtt a tárgynak, 
a tartalomnak megfelelően történik. Dokumentumon a szó legáltalánosabb jelentésé
ben bármiféle, anyagban megtestesült széllemi terméket értünk (tehát könyvet 
éppúgy, mint pl. fényképet vagy hanglemezt vagy akár mintatárgyat — modellt). 
A dokumentum vagy könyv másodlagos tulajdonságai, amelyek nem tárgyára, illetve 
tartalmára vonatkoznak, vagy ha igen, azt nem merítik ki teljesen, hanem annak csak 
helyi, időbeli stb. körülményeit vagy vonatkozásait határozzák meg és ezért az osz
tályozásnak is másodlagos elemeiként, mintegy mesterséges osztályozási elemekként 
jelentkeznek: csak a további részletezésnél jönnek tekintetbe azokon a csoportokon 
belül, amelyeket a dokumentum, a könyv tárgya vagy tartalma alapján létesítettünk. 
Pl. egy könyv Magyarország XIX. századbeli szénbányászatáról szól; ennek a könyv
nek legfontosabb mondanivalója, tárgya, a szénbányászat — ahogyan tárgyát kifejti, 
amit arról mond, az a könyv tartalma tehát ez — a szénbányászat — jelen esetben 
az osztályozás elsődleges eleme. A magyarországi szénbányászat, illetve a magyar- 
országi jelző a tárgy helyi vagy földrajzi vonatkozása; a XIX. századbeli: a tárgy idő
vonatkozása; mindkettő (helyi és idő szerinti vonatkozás) másodlagos eleme az osz
tályozásnak.

Végső elemzésben gazdaságosan tárgyszó fejezi ki, képviseli a mű tárgyát, illetőleg 
tartalmát. Kétfelé ágazik a tárgyi csoportosítás lehetősége aszerint, vájjon a tárgyszó 
szóképe vagy szójelentése képezi-e osztályozásunk kiindulását.

Ha a tárgyszó szóképe adja az alapot a könyvtári osztályozás műveletéhez, 
a megállapított tárgyszót legjobban jellemző szóképek betűrendjében rendezik az 
osztályozandó anyagot. A tartalom szóképe alapján az osztályozás a tárgyszó
katalógushoz készül, amelynek egyik válfajában, az ún. rendszerező tárgyszókataló
gusban az általánosabb fölérendelt fogalmak szóképe alatt csoportosított betűrenden 
belül még a tulajdonképpeni tárgyszók szóképe sorakozik újabb betűrendben. A 
szókép szerinti osztályozásról, amely mindig meghatározott nyelvterülethez kap
csolódik, itt a továbbiakban nem lesz szó.

A könyv tartalmát a tárgyszó szóképétől függetlenül a szó jelentése is kifejezi. 
Egészen különböző szóképek, pl.

porszívó 
vacuum cleaner 
Staubsauger 
püleszosz 
aspirateur
aspiratore de polvero 
aspirador de polvo 
dammsugaren 
odkurzacz

jelentése ugyanaz; ezért a példaként felsorolt szóképek jelentése a 648.525 arab szám
jelzettel fejezhető ki bármelyik nyelvterület tizedes osztályozásában. A szó jelentése 
alapján készült osztályozó rendszer tehát független a táblázat és használók nyelvétől 
s így nemzetközivé válhatik. A továbbiakban'a könyvek tartalma szerinti osztályo
záson ily módon szóképtől független szójelentéseken nyugvó szakrendi csoportosítást 
értünk.
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A könyvtári osztályozásnál figyelembe kell venni a tudományok osztályozása 
mellett gyakorlati szempontokat is. Ezek a gyakorlati szempontok a könyvtári 
osztályozás céljával és rendeltetésével függnek szorosan össze: a könyveket könnyen 
hozzáférhetővé kell tenni, használatukat meg kell könnyíteni, elő kell mozdítani. 
A tudományok osztályozásának tárgya a természet és a társadalom jelenségei, a köny
vek osztályozásának tárgya viszont a természeti és társadalmi jelenségek visszatükrö
ződése a könyvekben. A könyvek felölelhetnek egy helyett több tudományágat, 
mint az enciklopédiák, lexikonok, lehetnek áltudományosak, sőt tudományellenesek, 
a valóság tudatos vagy tudattalan elferdítései. Nemcsak az ilyen jellegű művek 
osztályozásáról kell azonban gondoskodni. Tekintetbe kell venni a tartalommal 
összefüggő fontos sajátságokat, mint a könyv irodalmi formája, tárgyalásmódja, 
nyelve, tárgyának időbeli, földrajzi vonatkozásai stb.

Összegezve és vázlatosan csoportosítva a könyvtári osztályozásról mondottakat, 
a^könyv —- s általában minden dokumentum — osztályozásának alapja a tartalom. 
A könyvet, a dokumentumot nemcsak a tartalom, hanem más elemek — hely, idő, 
megjelenési forma stb. — is jellemzi, amelyeket az osztályozásnál csak másodsorban 
vehetünk figyelembe. A dokumentumok elemei és a nyilvántartás közötti össze
függést a következő vázlat ábrázolja: /

Dokumentumok elemei

Külső elemek,
csak másodlagosan vehetők figyelembe 

az osztályozás további részletezésénél

Belső elemek,
vagyis a tartalom: kifejezője a tárgyszó

Szíűkép,
amelynek betűrendjében készül a tárgy

szókatalógus

A szó jelentése,
amelynek alapján történik a szakok, az 
ismeretágak szerinti osztályozás: ez pedig 

alapja a szakkatalógusnak

Ilyen értelemben osztályozáson általában a tárgyaknak, szakrendi könyvtári 
osztályozáson pedig a könyveknek valóságos tartalmuk szerint oly módon való 
rendezését értjük, hogy az egyfajta egymás mellett legyen található és elkülönüljön 
a tőle különbözőktől. Tehát egyenlőségeket és különbözőségeket keresünk. A könyvtári 
osztályozás egy-egy csoportjába ennek folytán olyan könyvek kerülnek, melyek tar
talmilag bizonyos hasonlóságot mutatnak. Ebből azonban nem következik, mintha 
az egy csoportot képviselő könyvek tartalmilag azonosak volnának. Vegyük például 
azt az esetet, amikor a könyvtár valamennyi állattenyésztéssel foglalkozó könyvét 
egy csoportba egyesíti, akkor ide egyformán csoportosítunk irodalmat az állattenyész
tés általános kérdéseiről; az állomány alakításáról, az állatok gondozásáról, takar
mány ozásáról, egyes állatfajták: ló-, marha-, sertéstenyésztésről stb. A közös cso
portba való egyesítéshez az alapot az adta, hogy az említett részletkérdések mind 
az általánosabb állattenyésztés kérdéséhez tartoznak. A könyveknek az a csoportja, 
amelyet a tartalmi hasonlóság alapján egyesítettünk, az osztályozott könyvanyag 
szakcsoportja, szakja, osztályaként szerepel. Persze lehetséges a könyveknek részle
tesebb osztályozása is, az állattenyésztés szakján vagy osztályán belül részletezőbb 
szakcsoportot is létesíthetünk az állomány szaporításáról, a takarmányozásról, a ló-, 
szarvasmarhatenyésztésről stb. De meg kell tartani az állattenyésztés általános szak-
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já t is, minthogy a könyvtárban lehetnek összetett tartalmú könyvek az állattenyész
tés általános kérdéseiről. A részletező alcsoportok az állattenyésztés közös 
szakjához, közös osztályához viszonyítva ennek alszakjaiként, alosztályaiként 
jelentkeznek.

Ha a tartalom alapján létesített szakokat, osztályokat szisztematikusan rendez
zük el, az olvasót érdeklő ismeretág szakja tartalmilag rokonszakok együttesében 
foglal helyet. A szakrendszer megkívánja, hogy logikailag igazolt egységbe kerüljenek 
azok a szakok és alszakok, azok az osztályok és alosztályok, amelyek tágabb ismeret
területre vonatkoznak. A szakok tartalomszerinti csoportosításához elengedhetetlen, 
hogy kijelöljük mindegyikük helyét, meghatározzuk valamennyi szak szabályszerű 
logikai sorrendjét. Ezt a feladatot nem a könyvek osztályozása közben oldjuk meg. 
Szükség van a könyvtári osztályozás előzetesen kidolgozott rendszerére, táblák alakjában 
szkémára, amely megállapítja az egyes szakok tartalmát és rögzíti meghatározott sorrend
jüket

Különféle korokban és országokban sokan dolgoztak ki könyvtári szakrendszert 
és sokféleképpen. De ezek a rendszerek minden különbözőségük ellenére két irányban 
ugyanazt az alap jellegzetességet mutatják. Egyrészt az osztályozás minden szakja 
olyan könyveket foglal össze, amelyek egy ismeretágra vonatkoznak a szakok és alsza
kok szisztematikus elrendezésével, másrészt az egyes könyvtári szakcsoportok között 
fennálló kapcsolatok és viszonyok megfelelnek a tudományok akkori kapcsolatainak 
és viszonyainak. Más szóval a könyvtári osztályozás szerkezete függ az alapjául 
szolgáló tudományos osztályozástól. Említettük azonban, hogy a könyvtári osztályo
zásnak megvannak a maga sajátosságai, amelyek a könyv jellegzetességéből erednek 
és ezek megkülönböztetik a tudományok osztályozásától, ahol az osztályozás művele
tének tárgyaként a tudományok szerepelnek.

A könyvtár szakrendszerét ábrázoló osztályozási táblázat nemcsak a számba- 
vehető fogalmakat és szakcsoportokat, ezeknek egymáshoz való viszonyát és kapcso
latát, valamint sorrendjüket tünteti fel, hanem tájékoztat egyúttal a jelzetekről is, 
amelyek a szakok szerinti csoportosítás lerögzítésére szolgálnak. A könyvtári munkában 
az osztályozás ugyanis előkészítő művelet a könyvanyag, a dokumentumok szakok 
szerinti nyilvántartásához, a szakkatalógus összeállításához. A jelzetek, ezek a szako
kat, szakcsoportokat, osztályokat képviselő rövid, képletszerű jelek, a szakkatalógus
ban a nyilvántartó lapok elrendezésére szolgálnak eszközül.

Jelzetek szerkesztésére általában számok vagy betűk, illetőleg számok és betűk 
egyidejű kapcsolata szolgál. Néha a jelzetben még különféle diakritikus jelek 
(zárójel, idézőjel, kettőspont, pont stb.) is szerepet kapnak. A használt elemektől 
függően a jelzeteket számjelzeteknek, betű jelzeteknek vagy vegyes jelzeteknek 
nevezzük. I

Kettős feladatot lát el a könyvtári jelzet. Először a tárgyszó jelentését képviseli, 
a szak nevét helyettesíti. A szakjelzetek másodszor mechanikusan rögzítik a szak
csoportokat, az osztályoknak a könyvtári osztályozásban megszabott logikai rendjét. 
Erre a célra a jelzetek meghatározott sorrendben kapcsolódnak a szakokhoz és 
alcsoportokhoz, a számjelzetek a számsor szerint, a betűjelzetek betűrendben, a vegyes 
jelzetek szintén előírt sorrendben.

Rövid, könnyen megjegyezhető és kiejthető jelzetek mind a könyvtáros munkáját, 
mind a katalógus használatát jelentősen megkönnyítik.
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1.2 TIZEDES OSZTÁLYOZÁS ÉS EGYETEMES TIZEDES OSZTÁLYOZÁS

Melvil Dewey (1851—1931) amerikai könyvtáros 1873-ban alkotta meg és 
1876-ban adta közre híres könyvtári osztályozási rendszerét, a Tizedes Osztályozást, 
amely két részből állott: szakrendi táblázatokból és betűrendes tárgymutatóból; utóbbi 
hivatva volt a tárgyszóval kifejezett könyvtartalom táblázatbeli helyének megta
lálását elősegíteni. A rendszer kifejezetten könyvek rendezése céljából készült.

Az 1895-ben alapított Nemzetközi Bibliográfiai Intézet (1931-ig Bruxellesben, 
ettől kezdve Hágában működik, 1937-ig Institut International de Bibliographie, 
azóta Fédération Internationale de Documentation néven) Dewey Tizedes Osztályo
zását fogadta el bibliográfiai munkássága alapjául, majd 1905-ben francia nyelven 
ki is adta a közben jelentősen bővített táblázatokat. De nemcsak ezeket fejlesztették 
erőteljesen, hanem átfogóbb módosítást is alkalmaztak. A kétrészes Tizedes Osztá
lyozást egy harmadikkal, a segédtáblázatokba foglalt közös alosztásokkal megtoldották. 
A főtáblázatokból ugyanis az olyan ismétlődő osztályozási elemeket, amelyek minden 
vagy több szakcsoportnál előfordulnak, kivonták, mellékrendszerbe sorakoztatták 
s ezzel a folyton fokozódó differenciálódás ellenére elkerülték a főtáblázatok túl- 
duzzadását. Ugyanakkor új jelzésmódot vezettek be összetett osztályozási számok 
alkotására.

ATizedes Osztályozás tehát két párhuzamos vonalon fejlődött: az eredeti Dewey- 
féle rendszer Amerikában, a Nemzetközi Bibliográfiai Intézet által fejlesztett osztá
lyozás pedig Európában. '

Megkülönböztetésül általában Tizedes Osztályozásnak (TO)1 nevezik az eredeti 
Dewey-féle rendszert és annak Amerikában használt változatát, Egyetemes Tizedes 
Osztályozásnak (ETO)2 pedig a Nemzetközi Bibliográfiai Intézet, illetve a Nemzet
közi Dokumentációs Szövetség által kifejlesztett rendszert.

Az ETO-nak 2. hivatalos nagykiadása franciául készült el 1929—1933 között. 
A rendszer legújabb teljes 3. hivatalos kiadása német nyelvű és több, mint százezer 
szakot ölel fel.3 További hivatalos teljes kiadások megjelenése folyamatban van: 
a 4. angol, az 5. francia, a 6. japán, a 7. spanyol, a 8. német nyelven. A teljes kiadá
sokon kívül számos kivonatos kiadás készült a legkülönbözőbb nyelveken. A Szovjet
unióban a decimálisnak csak kivonatos kiadásai jelentek meg olykor lényeges átdol
gozással. A rendszer ottani átdolgozására azért került sor, hogy az idealista világ- 
szemléletet és értékelést a legkirívóbb helyeken váltsa fel a marxizmus—leninizmus 
és tükrözze reálisan a valóság sokirányú összefüggéseit. Ugyanakkor helyet kellett 
biztosítani a táblázatokban a szocialista társadalom feltételei között keletkezett új 
fogalmaknak. Felhasználta ezeknek a javításoknak egy részét a magyar nyelvű 
rövidített ETO táblázat, amely csak kísérlet volt, de 1950—1955 között sokszorosítva 
így is négy kiadást ért meg.

Üj szovjet osztályozási rendszer áll kipróbálás alatt a dialektikus materializmus 
tudományfelosztása alapján a szovjet könyvtárak gyakorlati igényeinek figyelembe
vételével. Ez a tizedes elven épül, de vegyes jelzeteket alkalmaz. Rövid, vázlatos 
formájával még csak kísérleteznek. Különben pedig a Szovjetunióban az 1921-ben

1 Decimai Classification (D. G.) Classification Décimale (G. D.).
2 Universal Decimai Classification (U. D. C.), Classification Décimale Universelle (G. D. U.)-
3 Dezimal-Klassifikation. Deutsche Gesamtausgabe. Lieferung: 1—10. Berlin—Köln. 1934—
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rendeletileg bevezetett tizedes osztályozást használják leginkább a Tropovszkij-féle 
módosításokkal.

Gyakorlati szempontok bennünket is az ETO használatára késztetnek. Részletes
sége, terjedelme (jelenleg már 140.000 fogalmat regisztrál), széleskörű alkalmazható
sága, fokozatos jelzetalkotással történő fejleszthetősége és rugalmassága mellett 
főleg nemzetközi jellege teszi kívánatossá alkalmazását. A fogalmakat, a tárgyszókat 
helyettesítő számjegy a szójelentést igazán nemzetközivé teszi.

A nemzetközi 'tudományos együttműködés eszközévé növekedik mindinkább 
az ETO azáltal is, hogy a Nemzetközi Dokumentációs Szövetség a rendszer tovább
fejlesztését a Nemzetközi Osztályozó Bizottságra ruházta. Régebben a fejlesztés álta
lában csak terjedelembővítést jelentett, új, tudományos fogalmak számára új 
szakjelzetek megállapítását, a kisebb egyenetlenségek lefaragását, kisebb követ
kezetlenségek kiküszöbölését. Az osztályozó rendszer szerkezeti felépítését ezek a 
kiegészítések alig érintették. Bizonyos fokú állandóság persze indokolt a mind terje
delmesebbre duzzadd szakkatalógusok átcsoportosításának nehézkessége miatt. 
De az osztályozó rendszer nem merevedhetik meg. Lépést kell tartania a tudományok 
fejlődésével, a világkép lényeges változásaival. A Nemzetközi Osztályozó Bizottság 
újabban éppen azt tanulmányozza, milyen változtatásokat kell majd eszközölnie, 
hogy a tizedes osztályozó rendszer a valóságtól túlságosan el ne rugaszkodjék. 
A könyvtár gyakorlati követelményei csak bizonyos határig korlátozhatják a szak
rendszer fejlődését. A szakrendszer szükséges, ha kell lényeges módosításainak tudo
mányos világszemléletünk változásait fokozatosan kell követniök.

Az ETO nemzetközi feladatainak ellátásához az egyes országokban létesített 
nemzeti bizottságok járulnak hozzá. Nálunk is van ilyen: az Országos Osztályozó 
Bizottság (az Országos Széchényi Könyvtár, 1957 óta az Országos Könyvtárügyi 
Tanács keretében). Az OOB közvetít a nemzetközi szervek és a honi osztályozás 
között. Közreműködésével készült jelen hivatalos magyar nyelvű ETO táblázat is. 
Ebbe minden nemzetközi módosítást bedolgoztunk, amelyet 1955. júl. 1-ig hoztak. 
Igyekeztünk rendszerünk egyetemes jellegének* megfelelően minden szakcsoportot, 
de a legrészletezőbb szakot is abban a kapcsolatban látni, ahogyan az emberi tudás 
egészével összefügg. Korlátozott terjedelmünk folytán a magyarázatokat le kellett 
csökkenteni. Inkább arra törekedtünk, hogy középkönyvtárakig bezárólag táblázat
ban lehetőleg kielégítsük az igényeket és az ilyen intézetek csak szűkebb szakterüle
tükön szoruljanak nagy, nemzetközi kiadásra.
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2  AZ EGYETEMES TIZEDES 
OSZTÁLYOZÁSI TÁBLÁZATOK FELÉPÍTÉSE

2.1 ÁLTALÁNOS FELÉPÍTÉS

Az Egyetemes Tizedes Osztályozás táblázatai (ETO táblázatok) szisztematikus 
rendbe foglalják a tudományok és a gyakorlati élet fogalmait. Az egyes fogalmak 
jelölésére számjelek, írásjelek és — egyes esetekben —- betűjelek szolgálnak. A szám
jelzések a tízes számrendszerhez igazodnak: minden fogalomnak részfogalmaira való 
közvetlen felosztására tíz számjegy áll rendelkezésre, amelyek mindegyike hasonló 
módon tovább osztható.

Az ETO táblázatok a főtáblázatokból és a segédtáblázatokból állnak. A főtáblá
zatok tartalmazzák a tulajdonképpeni tudományos osztályozási táblázatókat, vagyis 
az osztályozás gerincét képező szisztematikus rendszert.

Az osztályozás során számos állandóan ismétlődő és az egyes osztályozandó 
fogalmakhoz szervesen kapcsolható kiegészítő fogalom is nagy szerepet játszik. így 
például minden fogalommal kapcsolatban beszélhetünk annak földrajzi, időbeli 
vonatkozásairól, a fogalomra vonatkozó dokumentumok alaki, formai, nyelvi stb. 
tulajdonságairól. Mindezen lehetséges kiegészítő körülményeket lehetetlen volna a 
fogalmak szisztematikus táblázatába beiktatni. Ezeknek a kiegészítő fogalmaknak 
a jelzetei külön, ún. segédtáblázatokban vannak felsorolva. Ezeket a segédtábláza
tokban foglalt jelzeteket nevezzük közös alosztásoknak.1 A segédtáblázatokban fel
sorolt jelzetek meghatározott szabályok szerint összekapcsolhatók a főtáblázatbeli 
jelzetekkel és egymással; ezáltal lehetővé válik a legösszetettebb fogalmaknak külön
féle szempontok szerint való megjelölése.

A főtáblázatok és a segédtáblázatok olyan jelzeteket is tartalmaznak, amelyek 
csak a táblázatok egy-egy osztályában vagy részében általános érvényű fogalmakat 
emelnek ki. Ezek az ún. korlátozottan közös alosztások2 a főtáblázatokban játszanak 
nagy szerepet, míg a segédtáblázatokban csak néhány helyen van jelentőségük.

1 Más elnevezéssel: függelékszámok, csatlakozószámok (Hilfzahlen, Anhangezahlen, aüxiliary 
numbers, divisioris communes).

2 Más elnevezéssel: különleges alosztások, analitikus alosztások (Besondere Anhangezahlen, 
special aüxiliary numbers, special analytical numbers, divisions analitiques).

2  E gyetem es tizedes osztályozás 17



Az ETO táblázatok felépítése

Az ETO táblázatok felépítésének vázát a következő összeállítás mutatja:

ETO

Főtáblázatok

Segédtáblázatok

Főtáblázati számok 
Korlátozottan közös alosztások 
Általános közös alosztások 

Főtáblázatból képzett
Népi^ | közös alosztások

Önálló táblázattal bíró 
Formai 
Földrajzi 
Időszerinti 
Szempont szerinti 

Korlátozottan közös alosztások az álta
lános közös alosztásokon belül

közös alosztások

2.2 A FŐTÁIÍLÁZATOK FELÉPÍTÉSE 

A főtáblázatok beosztása:

0 Általános tartalmú művek. Bibliográfia.
Könyvtárügy

1 Filozófia
2 Vallás
3 Társadalomtudományok
4 Nyelvtudományok
5 Természettudományok
6 Orvostudomány. Technika. Mezőgazdaság
7 Művészetek. Sport
8 Szépirodalom
9 Történelem. Földrajz

Az arab számrendszer 0-tól 9-ig terjedő egyjegyű számai jelzik tehát a főtáblá
zatok alapfelosztását. A tíz főosztály 0-tól 9-ig terjedő újabb számjegy csatolásával 
tovább tagolódik. így pl. az 5 Természettudományok két számjegyig menő felosztása 
a következő:

50 Általános kérdések 55 Geológia
51 Matematika 56 Őslénytan
52 Csillagászat 57 Biológia
53 Fizika 58 Növénytan
54 Kémia 59 Állattan

A tíz főosztály ilyen tagolásával száz kétjegyű jelzettel kifejezett osztályt,, 
további 0-tól 9-ig terjedő számjegyek csatolásával ezer háromszámjegyű jelzettel 
kifejezett alosztályt kapunk; ez a művelet további negyedik, ötödik stb. számjegy 
csatolásával folytatódik, míg el nem jutunk az egyedi fogalomig, illetőleg a főtáblá
zatban használt részletezés határáig.
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Az ETO táblázatok felépítése

A következő példa az 5 Természettudományok főosztály további felosztását 
mutatja:

5 Természettudományok 
53 Fizika 
,531 Mechanika
531.7 Geometriai és mechanikai mérések
531.71 Hosszmérések
531.716 Nem precíziós mérőeszközök

2.3 SORREND

Látható, hogy minél pontosabb meghatározásra, minél szőkébb fogalom meg
jelölésére törekszünk, általában annál részletesebb, hosszabb ETO számot kell alkal
maznunk. Ez természetesen pontosan csak egy jelzet-sorozaton belül helytálló, 
míg különböző jelzet-sorozatokból alkotott azonos számú számjegyből álló ETO 
számok egészen különböző részletességű fogalmat jelölhetnek:

Példák:
621.3 Elektrotechnika
662.6 Gyufagyártás
676.3 Írópapír

A számok sorrendjének megállapításánál abból kell kiindulni, hogy az ETO 
számok tulajdonképpen olyan tizedes törtek, amelyekből a legelső számjegyet, a 0-t 
és a tizedespontot elhagyjuk. így tehát a sorrend a tizedes törtek nagyságrendje 
szerint alkotandó:

002 Dokumentáció
06 Társaságok
3 Társadalomtudományok
347.991 Legfelsőbb Bíróság
35 Közigazgatás
8 Szépirodalom 

stb.

Az ETO számokat a könnyebb áttekinthetőség kedvéért háromszámj egyen
kénti csoportokra osztjuk és általában minden folytatással bíró három számjegy 
mögé pontot helyezünk. Ennek a pontjelzésnek semmiféle befolyása nincsen a jelzet
alkotásra vagy a jelzetek sorrendjére.

2.4 A KORLÁTOZOTTAN KÖZÖS ALOSZTÁSOK

A főtáblázatbeli fogalmak részletesebb felosztására szolgálnak a korlátozottan 
közös alosztások. Ezek alkalmazási területe — mint elnevezésük is mutatja — korlá
tozott és kizárólag azokra az osztályokra szorítkozhatik, amelyeknél a főtáblázatban 
fel van tüntetve, vagy amelyeknél alkalmazásukra hivatkozás történik. Ezek az 
alosztások a főtáblázatban függőleges vonallal meg vannak jelölve.

Példa:
621 Gépészet 
621—71 Hűtés

2* 19



Az ETO táblázatok felépítése

A —71 alosztás a 621 osztályon belül annak minden alszakjánál egyaránt alkal
mazható:

621.11—71 Gőzgépek hűtése
621.313— 71 Villamos gépek hűtése
621.314— 71 Transzformátorok hűtése
621.431.73—71 Autómotorok hűtése
62Í.935—71 Szalagfűrészek hűtése

2.5 ÖSSZETETT ETO SZÁMOK. KÖZÖS ALOSZTÁSOK. SEGÉDTÁBLÁZATOK

A főtáblázatok egyszerű és összetett fogalmak jelölésére egyszerű ETO számokat, 
valamint korlátozottan közös alosztásokat tartalmaznak. A főtáblázatokban nem 
szereplő összetett fogalmak jelölésére összetett ETO számok képezhetők két vagy 
több főtáblázatbeli szám, vagy pedig főtáblázatbeli számok és segédtáblázatbeli 
számok kombinációjával. A segédtáblázatok általában az összes főtáblázatbeli 
fogalmakra alkalmazható kiegészítő fogalmak jelzeteit sorolják fel. Minthogy a segéd
táblázatbeli jelzetek általában az összes főtáblázatbeli jelzetek további alosztására 
közösen alkalmazhatók, ezért közös alosztásoknak nevezzük őket. A következő segéd
táblázatok (közös alosztások) vannak:

nyelvi közös alosztások
népi (faji) közös alosztások,
formai közös alosztások
földrajzi közös alosztások
időszerinti közös alosztások
szempont szerinti közös alosztások,

amelyeket a főtáblázatokból képezünk és 

amelyek önálló táblázattal bírnak.

A segédtáblázatok jelzetei számokon kívül írásjelekből is állnak. Ezek haszná
latára vonatkozóan lásd a közös alosztásokat részletesen tárgyaló fejezetet.

A segédtáblázatbeli közös alosztásokon kívül főtáblázatbeli számokból is alkot
hatunk összetett ETO számokat a +  jellel való összesítés és a /  jellel való kiterjesztés, 
valamint a : vagy [ . . .  ] jelű viszonyítás révén:

Példák:
622 +  669 ^Bányászat és kohászat 
636/639 Állattenyésztés 
656.2:664.12 Cukorrépa vasúti szállítása
633.11 [382.6] Búzakivitel

2.6 AZ ETO TÁBLÁZATOK HASZNÁLATA. OSZTÁLYOZÁS. MUTATÓ

A helyes osztályozás érdekében igen körültekintően kell megvizsgálni az osztá
lyozandó könyv vagy egyéb dokumentum összes ismérveit és részletesen kell értékelni 
az osztályozás szempontjából lényeges tulajdonságait az I. sz. ábra alapján.

Az értékelés után végezhetjük el az osztályozást. Az osztályozásnál 'elsősorban 
azt keli szem előtt tartani, hogy milyen célból osztályozunk. A cél határozza meg 
általában, hogy milyen részletességgel kell az ETO táblázatokat felhasználni az adott
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AZ OSZTÁLYOZÁSNÁL TEKINTETBE JÖVŐ OSZTÁLYOZÁSI ELEMEK
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Az ETO táblázatok felépítése

állomány feltárására a könyvtár szakkatalógusának szerkesztése szempontjából. 
Ugyancsak alaposan meg kell vizsgálni, hogy milyen mértékben szükséges és indokolt 
az egyes segédtáblázatok igénybevétele és az összetett ETO számok alkalmazása.

Figyelem!
1. Főtáblázati számmal kifejezhető fogalmakat nem szabad összetett ETO 

számokkal kifejezni.

Példa:
műszaki középfokú oktatás 373.6 és nem 373:62, de 
könyvtári középfokú oktatás 373:02

2. Az összetett ETO számok csak a szükséglethez és a körülményekhez mérten 
képzendők és alkalmazandók, nehogy rendszerezésük feleslegesen bonyolult és nehezen 
áttekinthető legyen. így például célszerűtlen minden egyes osztályozandó dokumen
tum nyelvét, vagy megjelenési formáját összetett ETO számok alkotásával rendezési 
elemként figyelembe venni. Elengedhetetlen azonban például a földrajzi a]osztások 
következetes alkalmazása, ha az egyes országokra, pl, a Szovjetunióra vonatkozólag 
a  kérdés szakirodalmát ki akarjuk emelni.

*  *  *

Az osztályozásnál lényeges segítséget jelent az ETO táblázatokban szereplő 
fogalmak betűrendes mutatója (idexe). Az index alapján megállapítható, hogy egy 
fogalom milyen főtáblázatbeli osztályokhoz sorolható be, olykor az is, hogy milyen 
közös alosztási lehetőségekkel élhetünk a könyv tartalmát kifejező szakjelzet meg
alkotásánál. A végleges osztályozás azonban sohasem történhetik csupán az index 
segítségével, hanem minden alkalommal a táblázatból kell megállapítani az osztályo
zandó fogalom pontos jelzetét.

22



3 KÖZÖS ALOSZTÁSOK -  ÖSSZETETT TIZEDES 
OSZTÁLYOZÁSI SZAMOK -  SEGÉDTÁBLAZÁTOK

3.1 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK — KÖZÖS ALOSZTÁSOK 
ÖSSZETETT TIZEDES OSZTÁLYOZÁSI SZÁMOK KÉPZÉSE

3.11 Fogalmi meghatározások
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) kétféle számot alkalmaz:
a) egyszerű ETO számok. Ezek az ETO fő táblázataiban foglalt számok, amelyek 

a számrendszer 10 jegyéből vannak összetéve és általában egyszerű fogalmak jelölésére 
szolgálnak;

b) összetett ETO számok. Ezek egyetlen főtáblázati számjelzettel ki nem fejezhető 
fogalmak megjelölésére szolgálnak. Összetett ETO számok képezhetők kettő vagy több 
főtáblázati számból, főtáblázati számok és közös alosztások különféle kombinációjával:

1. két mellérendelt (egyenrangú) fogalom összekötése a -f jellel, továbbá egy foga
lomnak a másikig való kiterjesztésének megjelölése /  jellel;

2. két fogalom közti viszony (Vonatkozás) megjelölése : jellel (mellérendelő), ill. 
[ . . . ]  jellel (alárendelő) viszonyítás;

3. a dokumentum nyelvének megjelölése — jellel;
4. a dokumentum ismeretközlési módjának, formájának (jellegének) megjelölése 

<0.. .) jellel; kerek zárójelben 0-val kezdődő szám;
5. egy fogalommal kapcsolatos földrajzi hely megjelölése (1/9) jellel; kerek záró

jelben nem nullával kezdődő szám;
6. egy fogalom népi (faji) vonatkozásának megjelölése ( = . . . )  jellel;
7. egy fogalom időbeli körülményeinek megjelölése ” ” jellel;
8. személyek vagy tárgyak betűrendben való elrendezése A/Z-ig, vagy rendszámokkal 

való megjelölése;
9. a főtáblázatban szereplő egyes fogalmak további alosztása — vagy .0 jellel 

képzett korlátozottan közös alosztások révén;
10. azon szempontnak a megjelölése, amelyből egy fogalmat tekintetbe veszünk, 

a  .00 jellel.

3.12 Az összetett ETO szám részeinek sorrendje
A jelzetalkotásnál az összetett ETO jszámok egyes elemeinek sorrendjére nézve 

általános érvényű utasítás nem adható. Alapelv, hogy a főfogalmat (alapfogalmat) 
kifejező szám, a főtáblázatbeli szám kerüljön sorrendben az első helyre. Ezt azon szám
jelzet követi, amelyik a főfogalom terjedelmét a leginkább, legjellemzőbben szűkíti, 
majd sorban következnek az osztályozáshoz szükséges egyéb jelzetek hasonló mérlegelés 
alapján. A sorrend általában — hacsak a táblázatokban nincsen ettől eltérő utasítás,

23



Közös alosztások

vagy pedig különleges szakkörülmények nem kívánják módosítását — a következő 
szempont — hely — idő — forma — nyelv. Szkematikusan

.00 (1/9) ” (0. . . )  =
Lényeges követelmény, hogy a sorrend által a könyv tartalmát fejezzük ki pontosan, 

így ph a Szovjetunió geológiája tankönyvének jelzete 55 (47) (075). Ha ellenben pl. 
egy cikk a Szovjetunióban használt általános geológiai tankönyvről szól. az alosztások 
sorrendje megváltozik és a jelzet 55(075)(47) alakot ölt fel.

3.13 Az összetett ETO számok és a jelzetek sorrendje a katalógusokban
, Míg egy összetett ETO számon belül a különféle jelzetek sorrendje szükség 

szerint állapítható meg, addig a katalógusba való beosztás és lerakás sorrendje szigorúan 
betartandó. A sorrendet a II. sz. táblázat tünteti fel.

3.14 Különféle összetett kifejezési lehetőségek rangsora. (Előnyszabály)
Ha ugyanannak a fogalomnak vagy tárgynak többféle osztályozási lehetősége van, 

akkor elsősorban mindig az egyszerű ETO számot keli használni. Csakis ennek hiányá
ban kerülhet sor összetett ETO szám alkotására. Elsősorban a .0 jelzésű, ezek hiányá
ban a —1/—9 jelzésű korlátozottan közös alosztások, majd a .00 szempont szerinti 
közös alosztások, végül az egyéb közös alosztások jöhetnek tekintetbe. Két azonos 
jellegű ETO szám közül (pl. két főtáblázati szám, vagy két —1/—9 jelzésű korlátozottan 
közös alosztás közül) az ETO táblázatok. sorrendje szerinti elsőt kell alkalmazni, 
hacsak a körülmények ennek ellenkezőjét nem indokolják.

Az elsőbbségi sorrend tehát a következő:
0/9
.01/. 09
—1/—9 

. .001/.009
(0/9)

Példák:
1. Helyes használat :

159.922.7 A gyermekkor pszichológiája

Helytelen használat:
159.9—053-2

2. Helyes használat:
620.1.05 Anyagvizsgálati gépek

Helytelen használat:
620.1.002.5

3. Helyes használat:
331.215.45.051.4 Reálbér a dolgozó neme

szerint

Helytelen használat:
331.215.45—055

3.15 Az összetett ETO számok többszörös besorolása a katalógusba
Az összetett ETO számok összes alkotó elemük szerint külön-külön is besorol

hatók a katalógusba. Ezáltal a legváltozatosabb szempontok szerint bővíthető és cso
portosítható a katalógus.
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II. táblázat
ÖSSZETETT ETO SZÁMOK SORRENDJE A KATALÓGUSOKBAN

Sor
szám Jelzet Kiejtés Jelentés összetett TO 

szám
» _

Jelentés Táblázat

1. + plusz összegezés 622.33 +  662.74 szénbányászat és kokszgyártás főtáblázat

2. / törve kiterjesztés 622.33/.34 szén- és ércbányászat főtáblázat

3. egyszerű 
T.O szám

főtáblázatbeli
fogalom 622.33 szénbányászat . főtáblázat

4.
.*

kettőspont
mellérendelő viszo

nyítás 622.33:338.974
( a gazdasági válság hatása a szén

bányászatra5. [ . . . ]. szögletes záró
jel

alárendelő viszo
nyítás 622.33 [338.974 ]

főtáblázat

6. s= egyenlő nyelvi alosztások 622.33 =  82 orosznyelvű szénbányászati szak- főtáblázatból képzett
irodalom

7. (0) zárójel nulla formai alosztások 622.33(021) szénbányászati nagy kézikönyv 1. sz. segédtáblázat

8. ( . . . ) zárójel földrajzi alosztások 622.33(439) Magyarország szénbányászata 2. sz. segédtáblázat

9. ( = . . . ) zárójel egyenlő népi alosztások 622.33( =  590) a román nép és a szénbányászat főtáblázatból képzett

1°. ( {  » idézőj el időbeli alosztások 622.33'T8” a szénbányászat a X IX . században 3. sz. segédtáblázat

11. A/Z A-tól Z-ig egyéni alosztások 622.33 Kossuth Kossuth-akna (szénbánya)

12. — mínusz korlátozottan kö
zös alosztások 622.33—78

védőberendezések a szénbányászat
ban főtáblázat

13. .00 pont-nulla-nulla szempont szerinti 
alosztások 622.33.004.8 a szénbányászat melléktermékei 4. sz. segédtáblázat

14. .0 pont-nulla korlátozottan kö
zös alosztások 622.33.01 a szénbányászat elmélete főtáblázat

15. . . . 1/ 9 : főtáblázatbeli
továbbosztás 622.333 kőszénbányászat főtáblázat

Közös álosztások



Közös alosztások

Viszonyításnál pl. az értelmi kapcsolat az összetett ETO szám megfordításával 
nem változik.

Példák:
622.33:338.974 A szénbányászat a gazdasági 

válsággal kapcsolatban
338.974:622.33 A gazdasági válság a szén

bányászatra vonatkoztatva

Az összetett fogalom itt mind a 622.33 Szénbányászat, mind a 338.974 Gazdasági 
válság osztályok alá besorolandó a katalógusban.

A földrajzi alosztás használatánál az anyagot általában az alapfogalmakhoz * 
soroljuk be.

Példák: ,
622 (439) Bányászat Magyarországon 
622 (47) Bányászat a Szovjetunióban 
669 (439) Kohászat Magyarországon 
669 (47) Kohászat a Szovjetunióban

Példánk esetében a szénbányászatra, illetve a kohászatra vonatkozó anyagot 
egyesítjük. Szükség esetén a jelzet megfordítható és a művek a földrajzi fogalom alá is 
besorolhatók.

Példák:
(439) 622 Bányászat Magyarországon
(439) 669 Kohászat Magyarországon
(47) 622 Bányászat a Szovjetunióban 
(47) 669 Kohászat a Szovjetunióban

Ezzel a módszerrel az egyes országokra vonatkozó különféle tárgyú szakirodalmat 
gyűjthetjük össze a földrajzi közös alosztás segítségével. (Földrajzi katalógus szerkesz
tése.)

3.2 ÖSSZETETT ETO SZÁMOK KÉPZÉSE SEGÉDTÁBLÁZATOK NÉLKÜL

3.21 összegezés. Kiterjesztés Jelzet +  /

3.211 Fogalmi meghatározás : \
Ha két egyszerű fogalomból összetett olyan fogalomnak nincs megfelelő főtáblázati 

ETO száma, amelyek nem következnek egymás után a főtáblázatokban^ akkor a két 
egyszerű fogalom ETO számának +  jellel való összegezésével alkotunk összetett 
ETO számot:

Példák:
622 +  669 Bányászat és kohászat
002 +  02 Dokumentáció és könyvtárügy

Ha egy összetett fogalom több olyan fogalmat ölel fel, amelyek ETO számai 
egymást szorosan követik a táblázatban, akkor az első és utolsó tag /  jellel való 
összekapcsolásával alkotunk kiterjesztő összetett ETO számot:

Példák:
592/599 Állatrendszertan
(Ez ugyanazt jelenti mint 592 +  593. , .  . +599)
796/799 Sportok
(Ez ugyanazt jelenti, mint 796 +  797 +  798 +  799)
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3.212 A +  jelzet
Jelentése : összegezés 
Kiejtése: plusz
Besorolási helye: közvetlenül a /  jelzet előtt

3.213 A / jelzet
Jelentése: kiterjesztés egyik E TO számtól a  másikig 
Kiejtése: törve vagy -tói -ig
Besorolási helye: közvetlenül az egyszerű ETO szám előtt

3.22 Viszonyítás

3.221 Fogalmi meghatározás
Két, vagy több fogalom, vagy tárgy egymásra vonatkoztatva, egymáshoz viszo

nyítva összetett fogalmat vagy tárgyat alkot. Ennek megfelelően egyszerű ETO számok 
viszonyításával alkothatunk, összetett ETO számokat összetett fogalmak és tárgyak 
jelölésére. A vonatkoztatás, viszonyítás az egyszerű ETO számoknak összekapcsolása 
: jellel, vagy [. .. ] jellel.

Példák:
016 Szakbibliográfiák
016:7 Művészeti szakbibliográfiák, vagy

016 [7] Művészeti szakbibliográfiák 
31 Statisztika
31:63 Mezőgazdasági statisztika, vagy

63 [31] Mezőgazdasági statisztika

Figyelemt Ha az összetett fogalom mindkét ETO száma alatt kívánjuk a kérdést 
nyilvántartani, akkor : jel£jt használunk, ha csak egyik alatt, a másodikat szögletes 
zárójelbe, [ . . .  ]-be tesszük.

Ha az összetett fogalom egyszerű ETO főtáblázati számmal kifejezhető, nem 
használhatunk összetett számot, pl.

628.9 Világítás 
622 Bányászat
622.47 Bányavilágítás (és nem 628.9:622),

(sem 622 [628.9])

3.222 A : jelzet, ill. [ . . . ]  jelzet
Jelentése: vonatkoztatás, viszonyítás 
Kiejtése: kettőspont, ill. szögletes zárójel
Sorrendi helye: közvetlenül az egyszerű ETO szám mögött á kettőspont, 

majd a szögletes zárójel.

3.223 Többszörös besorolások
A : jellel összekapcsolt egyszerű ETO számok sorrendje az értelem lényegbeli 

megváltoztatása nélkül felcserélhető. Kettőspontos formájában az összetett ETO szám 
mindkét elemének a helyére besorolandó. A [. . . ] jelű viszonyítás csak a zárójelen 
kívüli ETO szám alá sorolható, pl. 657:674 Faipari könyvvitel mind 657 Könyv
vitel, mind 674 Faipar alá, míg 657 [674] csak Könyvvitel, vagy 674 [657] csak 
Faipar alá.

Ha szakrendi raktározást alkalmazunk, az összetett fogalmat tárgyaló könyv vagy 
dokumentum természetesen csak egy helyen raktározható. A gyakorlat általában az 
alacsonyabb ETO számnál való lerakást — fenti példában a 657 Könyvvitelnél való 
lerakást alkalmazza — hacsak különleges körülmények nem indokolják az ellen
kezőjét.

27



Közös álosztások

3.224 Többszörös viszonyítások. Közös alosztások viszonyítása '
A viszonyítás értelemszerűen a közös alosztásokra is kiterjeszthető és nincsen kor

látozva az egymással vonatkozásba hozható fogalmak száma sem.
Példák:

341.222 (44:45) Államhatár Franciaország 
és Olaszország között

629.118.3.002.3:669.15:669.24(42)
Angol nikkelacél, mint kerékpárnyersanyag

3.225 A +  és : jelzetek megkülönböztetése
Élesen meg kell különböztetni a +  és a : jelzeteket. A +  jelzet kiterjeszti a fogalmat, 

a : jelzet — éppen ellenkezőleg — leszűkíti, pontosabban körülhatárolja. Egy materna
tikával és fizikával foglalkozó könyv egészen más jellegű, mint egy matematikával 
a fizika szempontjából foglalkozó, a matematikai fizikát tárgyaló könyv.

3.23 Korlátozottan közös alosztások Jelzet .0 vagy —

3.231 Fogalmi meghatározás
A korlátozottan közös alosztások összetett fogalmak kifejezésére és az anyag 

finomabb tagolására szolgálnak. Míg a többi közös alosztás általában értelemszerűen 
a főtáblázati ETO számok mindegyikénél felhasználható, addig a korlátozottan közös 
alosztások alkalmazása minden esetben a főtáblázatoknak, illetve a segédtáblázati 
számok esetében a segédtáblázatoknak szigorúan körülhatárolt /észére korlátozódik.

3.232 A .0 és a — jelzetek
A kétféle jelzet kétféle korlátozottan közös alosztást jelöl. A — jelzetűek sokkal 

általánosabbak, átfogóbbak, kevésbé korlátozottak, mint a .0 jelzetűek, amelyek rend
szerint csak igen szűk körben érvényesek.

A jelzetek kiejtése: pont nu lla ... és 
mínusz.

A jelzetek sorrendi helye a) katalógusba való besorolásnál a — jelzetek az egyéni 
közös alosztások mögé és a szempont szerinti közös alosztások elé, a .0 jelzetek pedig 
a szempont szerinti közös alosztások mögé a legutolsó helyre kerülnek; b) a jelzet
alkotásnál a korlátozottan közös alosztás közvetlenül a főtáblázati szám végéhez kap
csolandó. Több korlátozottan közös alosztás használata esetén a közös alosztások 
egymás közötti sorrendjében a .0 alosztásoké az elsőbbség, ezt követik a — jelzetű 
alosztások.

\z  előírásos 3 számj egyenkénti pont jelzés a korlátozottan közös alosztásokra 
természetesen nem alkalmazható:

Példa:
661.16 Táblaüveg
661.16.038 Táblaüveg hőkezelése

3.233 Alkalmazási terület
A korlátozottan közös alosztásokat a főtáblázatok közlik az alkalmazásuknak meg

felelő területen. Minden korlátozottan közös alosztás általában csakis azon a főtáblázati 
számon, illetve annak alosztásain belül alkalmazható, ahol szerepel; ezenkívül csak ott 
alkalmazható, ahol a táblázatok erre kifejezetten utalnak. A segédtáblázatokban egyes 
általános közös alosztásokon belül is találunk korlátozottan közös alosztásokat, ezek is 
csak az adott általános közös alosztásoknál alkalmazhatók.
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Példák:
666.1 Üveggyártás általában
666.1.038 Hőkezelés

A 666.1 osztályon belül, de csakis ezen belül, minden alosztálynál .038 hozzá
fűzésével jelölhető a hőkezelés:

666.16.038 Táblaüveg hőkezelése
666.187.038 Ornamens üveg hőkezelése

Figyelem! Nem szabad korlátozottan közös alosztást alkalmazni, ha a fogalom 
főtáblázatbeli számmal is kifejezhető!

3.234 A korlátozottan közös alosztások alkalmazása a dokumentációban és a 
bibliográfiában

Ha Összetett fogalmakat korlátozottan közös alosztások segítségével fejezünk ki, 
akkor az ETO'számok szerint való rendezés után az egyes közös alosztásokhoz fűződő 
fogalmak teljes sorozata nem kerül egymás mellé. Ha azt akarjuk, hogy utóbbiak egymás 
mellé kerüljenek, egyidejű viszonyítást is kell alkalmazzúnk.

Példa:
666.1.038 Üveg hőkezelése
666.16 Táblaüveg
666.16:666.1.038 Táblaüveg hőkezelése

666.16.038 helyett
666.187:666.1.038 Ornamens üveg hőkezelése

666.187.038 helyett

így biztosítható, hogy a katalógusban 666.1.038 alatt az üveg hőkezelésére vonat
kozó dokumentáció Összekerüljön.

3.24 Betűrendes egyéni közö» alosztások Jelzet A/Z

3.241 Fogalmi meghatározás
A főtáblázatok többnyire csak közös fogalmakig részleteznek. Az egyedekig (egyé

nekig) való részletezést az egyéni közös alosztásokkal jelölhetjük. A jelöléshez betű
jeleket és számjeleket egyaránt alkalmazhatunk.

Példák:
51 Bolyai F. Bolyai Farkas matematikus 
656.222(439)1019. sz. Az 1019. sz. vonat

a MÁV menetrendjében

Az egyéni közös alosztásokat leginkább az ügyviteli (belső) dokumentációban 
használják.

3.242 Az A/Z jelzet
Ez a jelzet csak szimbolikusan írja le az egyéni közös alosztások jelzési lehetőségeit, 

mert ezek jelzésére betűk, betű összetételek, szavak, számok, számcsoportok, jelek 
egyaránt alkalmazhatók. Lényege azonban, hogy az egyénit kifejező jelzet könnyen 
érthető és egyértelmű legyen. Különösen neveknél, rövidítéseknél kell erre ügyelni. 
Az előző példákban helytelen lett volna az 51 Bolyai megjelölés, mert nem volna világos 
és egyértelmű, hogy Bolyai Farkasról, Bolyai Jánosról, esetleg mindkettőjükről 
van-e szó. ’

Az egyéni közös alosztások sorrendi helye katalógusba való besorolásoknál az idő
beli közös alosztások mögött és a — jelzésű korlátozottan közös alosztások előtt van.
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3.243 Betűrendes felosztás
A betűrendes felosztás a következő elemekből állhat:

a) Tulajdonnevek
1. Személynevek
2. Természeti jelenségek (égitestek, vegyi elemek, növények, állatok stb.)
3. Gépek, tárgyak

b) Tizedes számjelzettel nem rendelkező egyedi fogalmak megjelölésére szol
gáló tárgyszavak

c) Betűjelek
1. Rövidített nevek kezdőbetűi
2. Általánosan használt betűösszetételek

3.3 FŐTÁBLÁZATBÓL KÉPZETT SEGÉDTÁBLÁZATGK

3.31 Nyelvi közös alosztások Jelzet =

3.311 Fogalmi meghatározás
Könyveket, dokumentumokat nyelvük szerint az ETO főtáblázati számok mögé 

helyezett nyelvi közös alosztásokkal osztályozhatunk.

Példák:
1=20 Filozófia angol nyelven
1=30 Filozófia német nyelven
1 =  82 Filozófia orosz nyelvén

3.312 A nyelvi közös alosztások összefüggése a főtáblázatokkal
< A nyelvi közös alosztások a főtáblázat 4 Nyelvtudomány főtáblázati ETÓ számaiból 

származnak oly módon, hogy azok első számjegyét, a 4 jelzetet elhagyjuk, illetve 
=  jellel pótoljuk.

Példa:
430 Német nyelvészet 
=  30 Német nyelvű dokumentum

3.313 A =  jelzet
Jelentés: dokumentumok nyelvének megjelölése 
Kiejtés: egyenlő
Sorrendi helye: a j katalógusba való besorolásnál közvetlenül a viszonyítással 

képzett ETO számok után; b) a jelzetalkotásnál több közös alosztással egy összetett 
ETO számban való együttes alkalmazás esetén általában sorrendben az utolsó.

Példa:
58(02)=40 Francia nyelvű botanikai kézikönyv

3.314 A nyelvi közös alosztások alkalmazása
Elvileg minden írott, nyomtatott dokumentum ETO számához alkalmazhatunk 

nyelvi közös alosztást, a gyakorlatban azonban erre csak különleges esetekben van 
szükség.
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3.315 Többnyelvű dokumentumok
Két- vagy többnyelvű (polyglott) dokumentumok jelzése =00, ha az egyes nyel

veket nem akarjuk jelezni:

Példa:
53(02)=00 Többnyelvű fizikai kézikönyv

Ha az egyes nyelveket is jelezni akarjuk, akkor a megfelelő közös alosztásokat 
sorrendben közöljük:

Példa:
53(02) =  20 =  30 Fizikai kézikönyv angol és

német nyelven

3.316 Fordítások
Fordítások megjelölésére is alkalmasak a nyelvi alosztások. A sorrepdben első 

nyelvi alosztás az eredeti, a második pedig a fordítások nyelvére vonatkozhatik.
N Az irodalmi művek fordításainak osztályozásánál az eredeti nyelvet a kérdéses 

irodarom fotáblázati számával fejezzük ki, nyelvi alosztással csak azt a nyelvet jelöljük, 
amelyre a művet lefordították, pl. 882—31Gorkij=30 Gorkij regényei német nyelven.

3.317 Példák a nyelvi közös alosztásokra
A nyelvi közös alosztásokat táblázatban felsorolni felesleges, minthogy ezeket a 

4 Nyelvtudomány főtáblázati számaiból megalkothatjuk oly módon, hogy a kezdő 
négyes számot egyenlőségi jellel pótoljuk.

NéhányTontosabb nyelvi közös alosztást — csak példaképpen — felsorolunk:

=  00 Többnyelvű, polyglott 
=083 Üjabb nyelvek 
=089 Mesterséges nyelvek 
=2  Nyugati nyelvek 
=20 Angol 
=  30 Német 
=40 Francia 
=  50 Olasz
=  60 Spanyol

3.32 Népi közös alosztások

3.321 Fogalmi meghatározás

=  71 Latin
=  75 Ó-görög
=  81 Szláv nyelvek általában
=  82 Orosz
=  84 Lengyel
=  850 Cseh
=  854 Szlovák
=  945.11 Magyar 
=  951 Kínai

Jelzet (==. . . )

A népi közös alosztások a főtáblázati ETO számmal kifejezett fogalmak népfaji 
vonatkozásainak kifejezésére szolgálnak. A nyelvi közös alosztásokból képezhetők oly 
módón, hogy a nyelvi közös alosztást kerek zárójelbe helyezzük, ezért külön táblázatra 
nincs szükségünk.

. A (=  . . «) jelzet kiejtése zárójel egyenlő... sorrendi helye mind a jelzetalkotásnál, 
*nmd a katalógusba sorolásnál közvetlenül a földrajzi alosztás mögött, illetve a föld
rajzi alosztásoknak megfelelő sorrendi helyen.

3.322 Példák népi közös alosztásokra
fil alábbi példák a gyakorlatban többször előforduló esetekre szorítkoznak, vagyis 

yan nepeket ölelnek fel, amelyek földrajzilag nem körülhatárolt területen laknak,
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vagy ha többségükben így körülhatárolhatok ugyan, de ezen határokon túl is előfordul
nak, pl. i

( =  91) Árják. Indogermán fajok 
( =  92) Szemiták általában 
( =  924) Zsidók 
( =  927) Arabok
( =  945.11) Magyarok általában (tehát 

az ország határain túliak 
is)

A népfajok főbeosztási helye a főtáblázat 572.9 Emberi fajok szakja. Az egyes 
néptörzseket, amennyiben földrajzi közös alosztással kifejezhető területen laknak, 
572.9 és a kérdéses földrajzi alosztással képzett jelzet alá soroljuk pl. 572.9(584.5) 
A tadzsik néptörzs.

Ellenben földrajzi és népi közös alosztást kell használnunk — közös kerek záró
jelben — ha a kérdéses terület (ország, megye stb.) népességének csak egyik nép
csoportja képezi az osztályozás tárgyát.

Példák:
572.9(439 =  81) Magyarországi szlávok
572.9(439.175 =  854) Békés megyei szlovákok

3.4 ÖNÁLLÓ SEGÉDTÁBLÁZATTAL BÍRÓ KÖZÖS ALOSZTÁSOK 

3.41 Formai közös alosztások. 1. sz. segédtáblázat Jelzet ( 0. . . )

3.411 Áttekintés
(0: . . . )  Összetett formai közös alosztá

sok
{02) Szisztematikus beosztású könyvek. 

Kézikönyvek
{03) Betűrendes beosztású könyvek.

Enciklopédiák. Szótárak 
{04) Brosúrák. Előadások. Disszertá

ciók. Levelek. Cikkek. Jelentések

(05) Időszakps kiadványok. Folyóira
tok. Évkönyvek. Címtárak. 
Naptárak

(06) Testületi kiadványok
(07) Oktatás. Tankönyvek
(08) Poligráfiák. Gyűjteményes művek
(09) Történeti formában való tárgya

lásmód. Kútfők. Jogforrások

3.412 Fogalmi meghatározás
A formai közös alosztások a dokumentumok tárgyának a tárgyalás jellege, formája 

szerinti csoportosítására szolgálnak.
Példák:

(038) Szótárak 
(083.5) Számtáblázatok

Egy könyv, vagy egyéb dokumentum formája megkülönböztetendő a tartalmától 
és vonatkozhatik:

1. külső anyagi megjelenési formájára, ,
2. grafikus, nyomdatechnikai formájára,
3. belső formájára, azaz a tárgy'feldolgozásának a módjára.

A különféle irodalmi formák a főtáblázat 8 Irodalom főosztályában találhatók.

3.413 A (0 . . . )  jelzet 1]
A formai közös alosztások jelzete (0. . . );  ez nem tévesztendő össze a hasonlóan 

kerek zárójelbe helyezett, de sohasem 0-val kezdődő (1/9) jelzésű földrajzi akasztásokkal. 
Kiejtése: zárójel nulla . . .

(=2) Fehér faj .általában
( =  20) Angolok. Angolszász faj
{ =  3) Germán fajok
{ =  30) Németek
(=81) Szlávok általában 
{=82) Oroszok
{ =  9) Keleti fajok általában. Színes fajok
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Sorrendi helye: a) katalógusba való besorolásnál a nyelvi közös alosztások után 
és a földrajzi közös alosztások előtt; b) jelzetalkotásnál a többi közös alosztással egy 
összetett ETO számban való együttes alkalmazás esetén általában az időbeli közös 
alosztások és a nyelvi közös alosztások között.

3.414 A formai közös alosztások alkalmazása
A formai alosztások csak főtáblázati ETO számmal együtt használhatók.

Példák:
54(03) Kémiai szótár
54(05) Kémiai folyóirat
54(091) A kémia története

Szükség esetén a formai közös alosztásoknak a főtáblázati szám elé való helyezésé
vel minden hasonló formájú dokumentum a katalógusban egy helyen is csoportosítható, 
függetlenül attól, hogy milyen tárggyal foglalkozik:

(05)54 Kémiai folyóirat
(05)57 Biológiai folyóirat
(085.6)682.5 Bútorvasalások árjegyzéke

Elvileg minden írásmű a formája szerint is megjelölhető. A gyakorlatban azonban 
csak szükség esetén vegyük igénybe a formai közös alosztásokat, így különösen akkor, 
ha nagyobb számú azonos tárgyú művet a könnyebb áttekintés érdekében torma 
szerint további csoportokra bontunk.

3.415 A formák változatai
Á dokumentáció szempontjából a formák két jól megkülönböztethető csoportba 

oszthatók:
a) kifejezetten Mbhögrúfiai formák: szisztematikus és betűrendes feldolgozások, 

folyóiratok stb.'Ezeket a (02)-től (09)~ig terjedő közös alosztásokkal jelöljük;
b) egyéb általános formák. Ezeket a főtáblázatból átvett ETO számmal, viszonyí

tással (0 :...)  jelöljük;

Példa:
335(0:830—31) Szocializmusról szóló 

német regény

3.416 A formai közös alosztások táblázata. 1. sz. segédtáblázat

(0 :.. .)  Összetett formai közös alosztások
A főtáblázat minden jelzete felhasználható formai közös alosztás képzésére záró

jelben, a 0 jelzet után a kettőspontot követően felsorolva.
Példák:

8-—31 Regény
638 1 Méhészet
638.1(0:8—31) Méhészet regény formájában

Ez a módszer azonban csak akkor alkalmazható, ha a következő táblázatban nin
csen megfelelő egyszerű közös alosztás. Használata azonban mindenképpen csak belső, 
helyi használatra szorítkozzék; bibliográfiákban, nyilvánosságra szánt dokumentációban 
2^** alkalmazható. Ebben az esetben inkább viszonyítás útján képezünk összetett 
ETO számokat.
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( 0 . . .) (042)

Korlátozottan közös alosztások:
(0.07) Magyarázatok, kommentárok

Pl.: (088.8.07) Szabadalmi 
leírások magyarázata

(0.08) Mellékletek
PL: (05.08) Folyóirat mel

léklete '
(094.57.08) Rendelet

melléklete

(02) Szisztematikus beosztású 
könyvek

(021/023) Terjedelem szerinti alosztások
(021) Terjedelmes könyvek. Többköte

tes művek (együttesen több, 
mint 1000 oldal terjedelemmel). 
Általános kézikönyvek. Nagy 
egyetemi tankönyvek. L. még
(075.8)

(021.1/.5) A tárgyalásmód színvonala.
Szakismereti, értelmi és ál
talános műveltségi köve
telmények az olvasóval 
szemben

(021.1) Szakismeretek nélkül is meg
érthető tárgyalásmód

(021.11/.13) Értelmi és általános mű
veltségi követelmények

(021.11) Csekély követelmények. Nép
szerű tárgyalásmód

(021.12) Közepes követelmények
(021.13) Magas követelmények
(021.2) A tanonc- és szakiskolák gya

korlati szakismereteit igénylő 
tárgyalásmód
Alosztályozás (021.1) szerint

(021.3) Közepes elméleti megalapozott
ságú szakismereteket igénylő 
tárgyalásmód
Alosztályozás (021.1) szerint

(021.4) Közepes elméleti megalapozott
ságú szakismeretek mellett 
egyidejűleg főiskolai fokú 
szakismereteket is igénylő 
tárgyalásmód
Alosztályozás (021.1) szerint

(021.5) Csak főiskolai ismeretekkel ért
hető tárgyalásmód 
Alosztályozás (021.1) szerint

(022) Közepes terjedelmű könyvelt
(250-től 1000 oldalig) v 
Alosztályozás (021) szerint

(023) Kisterjedelmű könyvek (kb. 250
oidalig)
Alosztályozás (021) szerint

(024) Meghatározott olvasókategóriák
számára való könyvek, tekintet

nélkül terjedelmükre, 1. még 
(087.2); 087.2 
Alosztályozás (021) szerint 
Ez a közös alosztás használható 
(021/023) helyett, ha a könyvek 
osztályozásánál nem a terje
delem az első rendező elem. 
Az olvasókategóriák szerinti 
osztályozás viszonyítás útján 
történik, pl.: 59(024):63 Állat
tan gazdák számára

(024.6) Egyedül értelmi és általános
műveltségi követelményeket 
igénylő tárgyalásmód 
Alosztályozás (021.1) szerint

(024.7) Gyermekkönyvek. Pl. 59(024.7)
Állattan gyermekek számára 
A gyermekkönyvek 087 5 alá 
is osztályozhatók, a könyv 
tartalmától függetlenül

(025) Kérdés-felelet formájú könyvek, 
katekizmusok

(026) Tárgyukat különleges formában
kezelő könyvek
Csak ott használandó, ahol ez a 
főtáblázatokban kifejezetten 
elő /an írva
Példa : 914 3(026) Németor
szági útikalauz

(03) Betűrendes beosztású könyvek. 
Enciklopédiák. Szótárak

(031) Nagy enciklopédiák és magyarázó
szakszótárak. Lexikonok. Re
ference művek. Kézi szótárak

(032) Közepes terjedelmű enciklopédiák
és szakszótárak

(033) Kisterjedelmű enciklopédiák és
szakszótárak.

(038) Nyelvszótárak. Műszaki szótárak.
Fordítási szakszótárak. Több
nyelvű szótárak 
L. még 413

(04) Brosúrák. Előadások. Disszer
tációk. Levelek. Cikkek. Je
lentések. Tartalmi kivona
tok.
L. még 8—4 Szépirodalmi cik
kek

(041) Brosúrák. Röpiratok. Különle
nyomatok

(042) Előadások. Felolvasások. Beszé
dek. Felköszöntők.

(042.5) Felköszöntők
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(043) (06)

(043) Akadémiai tézisek. Disszertációk.
Magántanári képesítési érteke
zések. Fejtegetések. Viták

(043.2) Szűkebb értelemben Vett tézi
sek

(043.3) Disszertációk
(043.5) Magántanári képesítési érteke

zések
(044) Levélek. Levelezések. Körlevelek.

Kéziratok. L. még 8 — 6 Le
velek a szépirodalomban

(044.2) Magánlevelek. Egyéni levelezé
sek

(044.6) Körlevelek
(045) Folyóiratokban és társulati kiad

ványokban megjelent cikkek. 
Könyvszemelvények

(046) Napilap cikkek
(047) Tudósítások. Jelentések. Hírek.

Felvilágosítások. Napi esemé
nyek. Újdonságok

(047.1) Összefoglaló jelentés egy idő
szak alatti fejlődésről (Fort
schrittsberichte)

(047.3) Különleges jelentések, főleg mű
szaki, üzemi folyamatokról

(047.31) Vizsgálati és kísérleti jelentések
(047.32) Üzemi, üzemviteli jelentések

(047.33) Balesetekről, károkról és hely
reállítási munkálatokról szóló 
jelentések

(047.5) Sajtóhírek. Sajtójelentések.
 ̂ Sajtójegyzetek

(047.6) Üjságkivonatok. Újságkivágá
sok. Rövid jelentések és jegy
zetek.

(048) Bibliográfiai tartalommutatók.
Referátumok. Kivonatok

(048.1) Bibliográfiai tartalmi ismerte
tések. Referátumok

(048.6) Rövidített kiadások. Kis ki
adások

(048.8) Referátum- (kivonat-) gyűjte
mények

(049) Egyéb formájú dokumentumok
(049.1) Napirendek. Határozatok. Ér

tesítések. Kihirdetések. Fel
hívások. Kiáltványok. Üze
netek.

(049.2) Vitairatok. Támadások. Gúny
iratok. Keresetlevelek. 
Válaszok

(049.3) Véleménynyilvánítások. Taná
csok. Interjúk. Bírálatok. 
Értékelések

(049.4) Kérvények. Folyamodványok

(05) Időszakos kiadványok. Folyóiratok. Évkönyvek. Címtárak. Naptárak
A folytatólagos kiadványok cikkei és közleményei önálló munkák gyanánt 
kezelendők és (045), illetve (046) jelzettel jelölhetők.

(052) Naponta megjelenő folyóiratok,
időszakos kiadványok

(053) Hetente megjelenő folyóiratok,
időszakos kiadványok

(054) Havonta megjelenő folyóiratok,
időszakos kiadványok 

(054 — 2) Havonta kétszer megjelenő fo
lyóiratok, időszakos kiadvá
nyok

(058) Évkönyvek. Címtárak
Összefoglaló jelentéseket lásd
(047.1) alatt

(058.2) Évenként megj elenő évkönyvek
(058.3) Többéves időközökben megje

lenő évkönyvek '
(058.7) Címtárak. Lakó jegyzékek. Fog

lalkozási jegyzékek
(059) Almanachok. Egyes tudomány

vagy foglalkozási ágak naptárai
(059.2) Letéphető lapú naptárak
(059.3) Efemeridák. Előjegyzési naptá

rak. Várható események ös
szeállításai (határidő napló)

(06) Társasági, intézeti, testületi kiadványok
Az olyan társasági kiadványok, amelyek magára a társaságra vonat

koznak, pl.: az ülésekről szóló tudósítások, a főtáblázat 06 Testületek osz
tálya alá sorozandók, ha általános társaságról van szó; szakintézeti, szak
társulati kiadványok kétféleképpen osztályozhatók, vagy viszonylati, vagy 
formai alosztást használhatunk. Pl. kémiai kutatóintézet jelzete lehet 
061 6:54 vagy 54(061 6). Az első jelzetalkotást akkor alkalmazzuk, ha 
mind az általános társulatoknál, mind a kémiánál kívánjuk az anyagot 
nyilvántartani, utóbbi jelzetet pedig akkor, ha csak a kémiánál. A (06) 
alosztályozása 06 szerint történik.
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(07) (0 8 3 .4 )

(07) Oktatás. Tankönyvek
(075) Iskolakönyvek, tankönyvek, tan

rendek, tantervek 
(075 2) Alsófokú tankönyvek
(075 3) Középfokú tankönyvek
(075.4) Önképzésre szolgáló tanköny

vek
(075.5) Tanrendek. Tantervek
(075.6) Tankönyvek nők és leányok

számára kézimunkáról, kony
hai és háztartási kémiáról

(075.7) Tankönyvek a vallási, filozó
fiai vagy erkölcsi jellegű ok
tatás számára

(075.8) Tankönyvek az egyetemi és fő
iskolai oktatás számára. 
Diákkönyvek. L. még (021); 
(022); kétes esetekben ezek 
alkalmazandók

(076) Gyakorlatok. Feladatok. Kérdé
sek. Megoldások. Válaszok. Té
telek, témák, kísérletek és dok
tori dolgozatok számára. Gya
korlati feladatok

(076.1) Feladatok. Kérdések. Vizsga
kérdések

(076 2) Megoldások. Feleletek
(076.5) Gyakorlatok. Gyakorlati fel

adatok. Vizsgafeladatok 
(178) Egyéb oktatási anyag 
(079) Pályázati hirdetmények. Verse

nyek. Kitüntetések. Ankétok
(079.1) Nyilvános versenyek és vizsgák.

Teljesítményvizsgálatok. 
Versenyjátékok. Versenyküz
delmek. Menetelések. Csúcs
teljesítmények, rekordok

(079.2) Kitüntetések. Díjak. Címek.
Rendjelekr Érmek. Okleve
lek. Díszoklevelek

(079.3) Beszámolók tanulmányutakról,
ösztöndíjas kiküldetésről

(079.5) Ankétok. Értekezletek. Adat
gyűjtések. Körkérdések. Ér
deklődések. Felvilágosítások. 
Szavazások. Véleménynyilvá
nítások. Kérdőívek

(08) Poligráfiák. Gyűjteményes
művek. Táblázatok. Vegyes 
munkák

(081) Egyes szerzők poligráfiái. Egy
szerzőtől való gondolatgyűjte
mények, iratok, maximák, gon
dolattöredékek; aforizmák, jeles 
mondások stb.

Valámely szerző összes műveinek 
kiadása (081) közös alosztással 
ellátva a főtárgyukhoz igazodó 
főtáblázatbeli ETO szám alá 
sorozandó. Ha a gyűjtemény 
nagyon különböző tárgyakkal 
foglalkozik, akkor 081 alá osz
tályozandó.

(082) Több szerzőtől való gyűjteményes
művek, poligráfiák. Gyűjte
ményként közzétett egyes írá
sok. Különféle szerzők külön
féle művei meghatározott tárgy
ról

(082.1) Sorozati kiadványok
Különböző szerzők külön
böző műveinek egyesítése a 
kiadó vagy a szerkesztő által 
megállapított főcím alatt. 
Példa: 62(082.1) Mérnöki 
Továbbképző Intézet kiad
ványai

(082.2) Antológiák. Szemelvények. Ki
vonatok. Idézetek. Töredé
kek

(083) Receptek. Űrlapok. Képletek.
Számtáblázatok. Fogalmi meg
határozások. Leírások. Jegyzé
kek. Kimutatások

(083.1) Receptek. Utasítások. Gyakor
lati tanácsok. Előírások

(083.12) Receptek. Utasítások
(0153.13) Használati utasítások. Gya

korlati tanácsok. Előírások
(083.132) Gyakorlati tanácsok. Figyel

meztetők
(083.133) Előírások. Szabályzatok
(0 83.133.1) —Előtanácskozások. ÚJabb

előírások vázlatai
(083.133.3) Módosítási javaslatok a

fennálló előírásokhoz
(083.133.4) Előírásoktól eltérő csele

_ kedetek
(083.2) Űrlapok. Nyomtatványok.

Nvomtatványgyűjtemények. 
L."még (085.4) Üzleti iratok

(083.22) Ajánlati űrlapok. Megrende
lési űrlapok. Megbízási űr
lapok

(083.23) Szállítási nyomtatványűrla
pok. Nyomtatványok a «kül
demények kísérőiratai szá
mára

(083.24) Nyomtatványok az átvétel el
ismerésére

(083.3) Matematikai képletek. Tapasz
talati képletek. Mértékek. 
Egységek

(083.4) Táblázatok. Statisztikai táblá
zatok
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(083.5) (086.5)

(083.5) Számtáblázatok. Számszerű
eredménytáblázatok

(083.53) Számtáblázatok. Kamattáblá
zatok. Szorzó-, stb. tábláza
tok. Bértáblázatok

(083.57) Nomogramok
(083.6) Eredménytáblázatok a szám

táblázatok kivételével
(083.7) Fogalmi meghatározások. No

menklatúrák. Szabványok. 
Minták. Költségvetések

(083.71) Fogalmi meghatározások, de
finíciók

(083.72) Nomenklatúrák. Szakkifejezé
sek gyűjteménye. L. még
001.4

(083.74) Szabványok, normák
(083.75) Eljárások leírásai a szabványok

alapján. Kidolgozott szab
ványelőírások

(083.76) Minták
(083.78) Költségvetések. Költségelő

irányzatok
(083.8) Jegyzékek. Kimutatások. Ös

szeállítások. Leltárak. 
Katalógusok. L. még 01; 
069.538
Üzleti árjegyzékeket lásd 
(085) alatt^

(083.81) Jegyzékek. Összeállítások 
(083.813) Tagnévsorok

L. még 061.021 
(083.815)       "Feketelisták"
(083.82) Leltári jegyzékek
(083.83) Kartotékok
(083.84) Készletkimutatások. Raktári

kimutatások
(083.85) Útmutatók. Vezetők. Menet

rendek
(083.86) Tartalomjegyzékek. Névjegy

zékek. Helységnévtárak. 
Tárgymutatók

(083.87) Egyeztető kimutatások. Kon
kordanciák

(083.9) Tervek. Tervrajzok. Építési és
üzemi előírások

(083.91) JTervek, tervrajzok és iratok
magyarázatai
A képszerű ábrázolásokat 
lásd (084.1) alatt

(083.93) A kivitelre vonatkozó ideig
lenes vezérfonalak

(083.95) Végleges kiviteli utasítások. 
♦ Építési előírások

(083.96) Üzemi előírások
(083.97) Programok (pl. gyűlésé, össze

jövetelé, koncerté)
(084) Grafikus és képszerű ábrázolások 
(084 — 92) Kereső berendezések a kép

szerű ábrázolás számára

(084 — 93) Megőrző eszközök a képszerű 
ábrázolások számára

(084.1) Egy- és többszínű ábrázolások
(084.11) Rajzok. Vázlatok. Karcok
(084.12) Fényképek. Fénymásolatok
(084.121) Közönséges fényképek
(084.122) Mozgóképek. Filmek
(084.123) Hangosfilmek. L. még (086.7)
(084.124) Üveg- vagy film állóképek.

Diapozitívek
(084.13) Kis képek. Miniatűrök
(084.15) Stereogram
(084.16) Nagyítások. Mikrofotográfiák
(084.17) Nyomdai dúcok. Galvanikus

klisék
(084.2) Sematikus ábrázolások. Dia

gramok
(084.21) Diagramok. Grafikus ábrázo

lások
(084.3) Térképek
(084.32) Térképlapok. Egyes térképek
(084.33) . Zsebtérképek. Összehajtoga

to tt térképek
(084.34) Térképek kötetben egyesítve
(084.35) Fali térképek
(084.37) Profiltérképek. Függőleges és

vízszintes térképmetszetek
(084.38) Városok térképei
(084.4) Atlaszok
(084.5) Plakátképek. Falragaszképek
(085) Üzleti vállalatok kiadványai.

Prospektusok. Körlevelek. Hir
detések. Ismertetések. Propa
gandanyomtatványok. Árjegy
zékek. Díjszabások. Katalógu
sok
Példa: 621.15(439)(085)
A MÁVAG loko mobilkataló
gusa

(085.3) Vállalati, üzemi folyóiratok, új
ságok

(085.4) Üzleti iratok
Alosztályozás 657 24 szerint*

(085.6) Árjegyzékek árukról
(085.7) Szolgáltatások árjegyzékei.

Díjszabások
(086) Különleges fajtájú dokumentu

mok
(086.1) Felragasztott dokumentumok

(képek, minták, bélyegek)
(086.2) Fotókópiák. Kicsinyített máso

latok. Mikromásolatok
(086.3) Mikroszkopikus preparátumok
(086.4) Földgömbök. Domborművű tér

képek
(086.43) Földgömbök
(086.433) Szétszedhétő földgömbök
(086.434) Felfújható földgömbök
(086.44) Domborművű térképek
(086.5) Egyéb testek. Modellek
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(086.6) (094.38)

(086.6) Tárgyak mint dokumentumok.
Múzeumi tárgyak. Minták. 
Modellkészülékek

(086.7) Hanglemezek. Fonográf henge
rek. L. még (084.123)

(087) Iratok eredetük vagy rendeltetés
sük szerint

(087.1) Iratok eredetük szerint
Pl.: 396(087.1) Nők által írt 
művek
Ez az alosztás csak akkor al
kalmazandó, ha különféle ki
adványokat és munkákat kell 
egyesíteni; nem tévesztendő 
össze (082)-vel, amely egy 
műben egyesített iratgyűjtő 
ménynél használandó

(087.2) Meghatározott személyeknek és
személyi köröknek szánt ira
tok. Csak a (024) és (044) alatt 
fel nem sorolt esetekben hasz
nálható

(087.3) Elismervények. Igazolványok.
Bizonyítványok 
Pl.: 61(087,3) Orvosi bizo
nyítványok

(087.4) Szerződések. Megállapodások
(088) Különféle dokumentumok
(088.3) Nevezetességek. Vegyesek. Kü

lönfélék. Anekdoták. Innen- 
onnan. Tréfák. Szállóigék. 
Paradoxonok

(088.5) Csalások. Misztifikációk. Iro
dalmi, művészeti és tudomá
nyos szédelgések

(088.7) Gyári jelzések. Védjegyek
(088.8) Szabadalmi leírások
(089) Önkényes összeállítású gyűjtemé

nyek. Folytatásos művek
(089.1) Önkényes összeállítású gyűjte

mények
(089.2) Folytatásokban (füzetekben

vagy kötetekben) megjelenő 
művek. Folytatásos művek

(09) Történelmi formában való tár
gyalásmód. Történeti kút
fők. Jogforrások

Ez a közös alosztás kizárólag a 
tárgyalásmód történelmi formá
jának általános megjelölésére 
szolgál
Pl.: 53(091) A fizika történetei 
Meghatározott történelmi idő
szak megjelölésére az időbeli 
közös alosztásokat kell alkal
mazni:
53^17” Fizika a XVIII. század
ban

(091) Történelmi leírások szűkebb érte
lemben. Egy tudományág tör
ténete

(091.2) Egyes tanok, tannézetek törté
nete

(091.3) Egyes tanok kritikájának tör
ténete

(092) Feldolgozások életrajz formában.
L. még (093.3)

(092.1) Életrajzgyűjtemények
(092.2) Egyes életrajzok
(092.3) Önéletrajzok
(093) Történeti kútfők
(093.2) Hivatali kútfők. Oklevelek.

Ügyiratok
(093.3) Irodalmi kútfők
(093.31) Autográfiák
(093.32) Egyéb egykorú irodalmi mű

vek, amelyek a tárggyal 
közvetlenül és behatóan fog
lalkoznak. Tudósítások. 
Krónikák

(093.323) Krónikák
(093.33) Egykorú irodalmi művek,

amelyek a tárggyal bár 
sem közvetlenül, sem beha
tóan nem foglalkoznak, de 
mégis fontos adatokat szol
gáltatnak róla. Politikai ira
tok. Vitairatok. - Falraga
szok. Plakátok stb'.

(093.35) Forrásoknak tekinthető ké
sőbbi irodalmi művek. Tör
ténetírók művei

(093.5) Emlékműszerű, vagy nem írott
források. Emlékművek. Fel
iratok. Régiségek. Rajzok

(093.6) Hagyományok. Szóbeli hagyo
mányok. Társadalmi erköl
csök, és szokások mint tör
ténelmi kútfők

(094) Jogforrások
Hiteles szövegek a . . .2 alosz
tással jelölendők:
(094.542) ..A törvény hiteles
szövege

(094.1) Parancsuralmi>diktatórikus ál
lamhatalom jogi cselekmé
nyei általában. Uralkodók 
jogi cselekményei, rendeletéi, 
dekrétumai stb.

(094.2) Nemzetközi egyezmények és
szerződések. Nemzetközi tör
vényhozás. Államok egymás
közti jogügyletei

(094.3) Törvénygyűjtemények
(094.32) Egy év vág yegy törvényhozási

időszak törvényjavaslatai
(094.38) Magánosok által kiadott törr 

vénygyűjtemény
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(094.4) (095)

(094.4) , Törvénykönyvek és törvény
összeállítások. (Eredeti szö
veg)

(094.5) Egyes törvények. Egyszerű tör
vények és az azokon alapuló 
jogi cselekmények

(094.52) Törvénytervezetek. Hivatali
előmunkálatok gyűjtemé
nyei. Tulajdonképpeni tör
vényhozási munkálatok (be
szédek, viták, indokolások, 
előadói jelentések, jegyző
könyvek)

(094.53) Törvények reformja és felül
vizsgálata. Erre vonatkozó 
hivatali előmunkálatok

(094.54) Egyes törvényszövegek
(094.57) Rendeletek
(094.572) Rendelettervezetek
(094.573) Rendeletek módosítása
(094.574) Egyes rendeletszövegek
(094.58) Végrehajtási utasítások. Le

iratok. Határozatok. Dön
tések. Körrendeletek és hi
vatalos magyarázatok

(094.581) Leiratok
(094.583) Határozatok
(094.587) Döntések
(094.7) Az államhatalom különböző 

szerveitől származó jogfor
rások. Alosztályozás (094.71)- 
től (094.79)-ig (094.5) szerint

(094.71) Központra/égőktől származó
jogforrások (a népszavazáso
kat, szenátusi határozatokat 
stb. is ideértve)

(094.73) Az egyes szövetségi hatóságok
tól (egyes államok, királysá
gok, kantonok stb.) szár
mazó jogforrások

(Ö94.74) Tartományi, területi hatósá
„ goktól eredő jogforrások

(094.76) Községi hatóságoktól eredő
jogforrások

(094.78) Gyarmati hatóságoktól szár
mazó jogforrások

3.42 Földrajzi közös alosztások. 2. sz. segédtáblázat

3.421 Áttekintés
(—) Különféle általános hely

megjelölések
(1) Hely és tér általában
(2) Fizikai helymegjelölések 
(3/9)  ̂Politikai helymegjelölések
(3) Óvilági helyek 
(4/9) Mai világ helyei

(094.79) Egyéb közigazgatási hatósá
goktól eredő jogforrások

(094.8) Bíróságoktól eredő jogforrások
(094.85) Uralkodó családok joga. Házi

törvények
(094.9) Igazságszolgáltatás. Szokásjog.

Jogi tanok
(094.91) Hivatalos döntvénytárak
(094.92) Bírósági döntvénytárak sza

kok szerint. Alosztályozás
Q A 7  QQ S 7 P r in t

(094.92:343.19) Büntető bíróságok
döntvényeinek gyűj
teménye

(094.92:347.918) Választott és döntő
bíróságok döntvé
nyeinek gyűjtemé
nye

(094.921) A legfelsőbb bíróságok, sem
misítőszék döntvényeinek 
gyűjteménye

(094.922) Fellebezési bíróságok dönt
vényeinek gyűjteménye

(094.923) Elsőfokú bíróságok döntvé
nyeinek gyűjteménye 

(094.925) Békebíróságok döntvényei
nek gyűjteménye

(094.928.72) Szakértő bíróságok dönt
vényeinek gyűjteménye 

(094.928.74) Választott bíróságok
döntvényeinek gyűjte
ménye

(094.928.85) Közigazgatási bíróságok
döntvényeinek gyűjte
ménye

(094.929) Kereskedelmi bíróságok dönt
vényeinek gyűjteménye

(094.93) Magán döntvénygyűjtemé
nyek

(094.94) Iratmintatárak. Tény vázlatok
(094.97) Szokásjog
(094.98) Jogi tanok. Jogtudósok. Jogi

szakvélemények
(095) Az egyes országok régi jogi for

rásai. Alosztályozás (094) sze
rint

Jelzet (1/9)

(4) Európa
(5) Ázsia
(6) Afrika
(7) Észak-Amerika
(8) Dél-Amerika
(9) Óceánia. Északi-sarkvidék.

Déli-sarkvidék
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Földrajzi közös álosztások

3*422 Fogalmi meghatározások. Az (1/9) jelzet
A földrajzi közös alosztások segítségével kifejezésre juttathatjuk a főtáblázatbeli 

ETO számmal jelölt fogalmak földrajzi, topográfiai sajátosságait; pl.
63(439) Magyarország mezőgazdasága 
338.984(47) A Szovjetunió tervgazdasága

A földrajzi közös alosztások a főtáblázatok 91 Földrajz szak felosztásával leg
alábbis a (3/9) részben, a földrajznál levő 913/919 jelzetekkel megegyeznek, pl.

(439) Magyarország 914.39 Magyarország földrajza
(47) Szovjetunió 914.7 Szovjetunió földrajza

A földrajzi helymegjelölés céljából, a főtáblázat 913/919 osztályai más osztályok 
ETO számaival viszonyítással is összekapcsolhatók: 55:914.39 Magyarország geológiája.

Ennek a kifejezésnek a megfordítása által keletkező 914.39:55 ETO szám másod
felvétel gyanánt a katalógus földrajzi részébe is bekerül. Mindamellett a földrajzi 
közös alosztások előnyben részesítendők, a helyes jelzet tehát

55(439) Magyarország geológiája
A (1/9) jelzet kiejtése: zárójel 1/9
Sorrendi helye: a) a katalógusba való besorolásnál a formai közös alosztások 

mögött és a faji, népi vagy az időbeli közös alosztások előtt; b) a jelzetalkotásnál 
a többi közös alosztással egy összetett ETO számban való együttes alkalmazása esetén 
általában a szempont szerinti közös alosztások mögött és az időbeli közös alosztások 
előtt.

A földrajzi közös alosztások csak indokolt esetben használandók, nehogy felesle
gesen terheljék a dokumentációt.

3.423 A földrajzi és a politikai felosztás 
Alapelvek

A (3/9) közös alosztások alapja általában az illető országok politikai határai.
A felosztás általában az országok földrajzi fekvését követi. A kisebb alosztásóknál 

azonban néha nem lehet elkerülni olyan területrészek összevonását, amelyek külön
böző országokhoz tartoznak.

A földrajzi táblázatok részletezésének mértéke
Elvileg a földterület felosztása a politikai felosztás minden fokozatán keresztül 

a legkisebb helységig is keresztülvihető. Azonban az ilyen messzemenő felosztás túl
ságosan megnövelné a földrajzi táblázat terjedelmét. Általában átfogóbb felosztás is 
elegendő és kisebb egységek a számukra létesített (—2) és (—3) közös alosztásokkal 
jelölhetők.

Példa:
(439) Magyarország 
(439—2) Magyar városok és községek

Politikai változások
Az egyszer megállapított földrajzi számjelzeteket elvileg nem érintik politikai 

változások, csak nagyon mélyreható változásoknál lehet új számjelzeteket alkalmazni.

Példa:
(438) Lengyelország felosztása előtt és 1918 után
(475) Lengyelország az orosz fennhatóság alatt
(434.45) Elzász 1870—1919-ig
(443.83) Elzász 1870 előtt és 1919 után
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Földrajzi közös álosztások

Gyarmatok és hasonló birodalmak <
Gyarmatok, domíniumok, mandátumok, protektorátusok saját ETO jelzetükkel 

földrajzi elhelyezésüknek megfelelően sorolandók be, pl.: Kanada (71) alá kerül, tehát 
(7) Észak-Amerika és nem (420) Anglia osztályába .

Valamely ország gyarmataival és egyéb birtokaival együtt a —5 jelzetet kapja:
(44) Franciaország
(44—5) Franciaország és gyarmatai

3.424 Általános földrajzi helymegjelölések
Helymegjelölések általában Jelzet (1)

Ez a jelzet annak a megjelölésére szolgál, hogy a vele Összetett ETO számokat 
az (1/9) földrajzi alosztásokkal részletezni kell. Leginkább a katalógusok vezérlapjainál 
használatos, ahol jelzi, hogy a vezérlapot követő lapokon földrajzi közös alosztások 
szerepelnek. PL 92(1) Életrajzok a földrajzi közös alosztások rendjében, ill. 92(3/9) 
Életrajzgyűjtemények országok szerint csoportosítva.

Egyetemesség, nemzetköziség, nemzetközi összehasonlítás Jelzet (100)
Egyetemes a helyre vonatkozólag. Sok vagy valamennyi ország összessége. A világ

egyetem.

Példa: ‘
39(100) Egyetemes néprajz

Csak két országra vonatkozó művek mindkét országhoz besorolandók
(44 +  45)^ Franciaország és Olaszország 
(45 4^44) Olaszország és Franciaország

Kettőnél több ország esetén már használhatjuk a (100) jelzetet, hacsak nem kíván
juk az érintett-országoké külön megjelölni. Ki is emelhetünk egyes országokat sok 
közül:

(44 +  100) Franciaország és különböző 
más államok

Nemzetközi kapcsolatok több ország között.

Példa :
59(100) (061.3) (439.151) Nemzetközi zoológiái kongresszus

Budapesten
Két ország közötti kapcsolatot a következőképpen fejezhetjük ki:

382(44:45) Kereskedelmi kapcsolatok
Franciaország és Olaszország 
között

~Ha ̂ valamely mű kettőnél több országgal foglalkozik, akkor (100) jelzet haszná
landó, azonban egyes országok kiemelhetők

382(44:100) Kereskedelmi kapcsolatok
Franciaország és más államok 
között

Összehasonlítás különböző országok között:
Példa:

385(100) Közgazdasági összehasonlító
tanulmány különböző országok 

'  vasútügyéről
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Földrajzi közös alosztások

3.425 Fizikai helymegjelölések Jelzet: (2)
Egyes tudományágaknál olyan fizikai helymegjelölések is szükségesek, melyek 

tisztán földrajzi osztályozással nem fejezhetők ki. Ezért külön alosztások létesültek, 
melyek sok tekintetben párhuzamosak adótáblázatok 551.4 Fizikai földrajz fejezetével.

Ezek az alosztások leginkább a növénytanban és az állattanban nyernek alkalma
zást. További alosztásukra a (3/9) közös alosztások szolgálnak.

Példa:
597(285) Tavi halak 
597(285:494) Svájci tavak halai

3.426 A helymegjelölések egyéb módjai. Fajok. Etnikai csoportok
Némely népeknek nincsen szigorúan körülhatárolt lakóterülete, ezért nevük a föld

rajzi alosztásban nem is szerepel. Ilyen esetekben a faji és népi közös alosztások hasz
nálandók földrajzi helymegjelölésre a megfelelő nyelvi közös alosztás zárójelek közé 
helyezésével.

Példa:
=  927 Arab nyelvű 
(=  927) Arab ember
398( =  927) Arab folklore

3.427 Összetett földrajzi közös alosztások
A földrajzi közös alosztásokra is érvényes, hogy egymással kombinálva összetett 

jelzetet alkothatunk.
Példák:

a) (7/8) Amerika (Észak- és Dél-Amerika)
(37/38) A klasszikus világ (A régi Görög 

és Római Birodalom)
Figyelem! Ezek a jelzetek megelőzik sorrendben az egyszerű földrajzi alosztásokat: 

(7/8), (7), (71), ............... (8), (81), ...........
b) (44—5) Francia gyarmatok 

(47—201) Szovjet városok

3.428 A földrajzi helyek szerinti elhelyezés katalógusokban
A katalógusban a földrajzi közös alosztások előrehelyezésével külön földrajzi 

; osztályok is képezhetők.

Példa:
(44)07 Francia újságok /
(44)323 Francia belpolitika 

1 (44)331.89 Franciaországi sztrájkok 
(44)37 Franciaországi oktatásügy 
(44)55 Franciaország geológiája 
(44)75 Francia festészet

Ha csak meghatározott szakoknál szükséges a földrajzi adottságok összefogása, 
akkor a földrajzi közös alosztásokat az ETO szám két része közé iktathatjuk be. Ez a 
közbeékelés főleg szakkatalógus-szerkesztési célokat szolgál. Tegyük fel, hogy a II. sz. 
táblázatban (összetett ETO számok a katalógusban) előírt sorrend szerint rendeztük 
nyilvántartó lapjainkat, így:
338.4(47) Ipari termelés a Szovjetunió

ban
338.41(438) Háziipar Lengyelországban
338.45(439) Gyáripar Magyarországon

338.538(439) Árszabályozás Magyaror
szágon

338.924(438) Iparosítás Lengyelország
ban
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338,93(47) Vállalatok a Szovjetunióban 
338.933(438) Jövedelmezőség Lengyel

országban
338.94(47) A tőkebefektetés eredmé

nyessége a Szovjetunió
ban

338.96(439) A vállalatok terjedelme 
Magyarországon

338.962(47) Nagyvállalatok a Szovjet
unióban

338.963(438) Középüzemek Lengyelor
szágban

338.963(439) Középüzemek Magyaror
szágon

338.98(439) Gazdaságpolitika Magyar
országon

338.98(47) Gazdaságpolitika a Szovjet
unióban

338.984(438) Tervgazdálkodás Len
gyelországban

Ha most az egyes országok népgazdaságára vonatkozó irodalmat akarjuk együtt 
tartani, a jelzet első három számjegye után — a 338 jelenti a népgazdaságot — iktatjuk 
be a földrajzi közös alosztást, s ezzel célunkat elértük, mert a következő sorrendet 
kapjuk:
338(438)41 Háziipar Lengyelországban
338(438)924 Iparosítás Lengyelország

ban
338(438)933 Jövedelmezőség Lengyelor-

! szágban
338(438)963 Középüzemek Lengyelor

szágban
338(438)984 Tervgazdálkodás Lengyel

országban
338(439)45 Gyáripar Magyarországon
338(439)538 Árszabályozás Magyaror

szágon
338(439)96 A vállalatok terjedelme Ma

gyarországon
338(439)963 Középüzemek Magyaror

szágon
338(439)98 Gazdastgpoíltííta Magyaror

szágon

338(47)4 Ipari termelés a Szovjetunió
ban

338(47)93 Vállalatok a Szovjetunióban 
338(47)94 A tőkebefektetés eredmé

nyessége a Szovjetunióban 
338(47)962 Nagyvállalatok a Szovjet

unióban
338(47)98 Gazdaságpolitika a Szovjet

unióban

További példa a következő ETO számsor:

656.835.116(42) Angol légipostái bélye
gek

656.835.117(43) Német újságbélyegek 
656.835.117(45) Olasz újságbélyegek 
656.835.118(42) Angol vasúti bélyegek 
656.835.118(43) Német vasúti bélyegek

A földrajzi közös alosztásoknak a 6. számjegy utáni közbeiktatásával a következő 
elrendezés keletkezik:
656.835(4*2)116 Angol légipostái bélye

gek
656.835(42)118 Angol vasúti bélyegek

656.835(43)117 Német újságbélyegek
656.835(43)118 Német vasúti bélyegek
656.835(45)117 Olasz újságbélyegek

A közbeékeiés helyét célszerűségi szempontok határozzák meg és csupán katalógus
szerkesztési, nyilvántartási kívánalmakat kell figyelembe venni, de az egyszer kimon
dott elvekhez következetesen ragaszkodjunk ugyanannál a szakkatalógusnál. Így az 
előző példánál a közbeékeiés a nyolcadik — ugyanannál a katalógusnál mindig a nyol
cadik — főtáblázati szám után is elképzelhető így:
656.835.11(42)6 Angol légipostái bélye

gek
656.835.11(42)8 Angol vasúti bélyegek

656.835.11(43)7 Német újságbélyegek 
656.835.11(43)8 Német vasúti bélyegek 
656.835.11(45)7 Olasz újságbélyegek

3.429 A földrajzi közös alosztások táblázatai. 2. sz. segédtáblázat
(1/9)
( —) Korlátozottan közös alosztások ál

talános helymeg jelölésekre

A következő korlátozottan közös 
alosztások a földrajzi helymegje
lölésekhez kapcsolva földrajzi fo

galmak meghatározott részének 
a megjelölésére szolgálnak, pl.

(43—04) Németország határai 
(43 — 15) Nyugat-Németország 

Ezek a jelzetek a (1) 
jelzettel kapcsolat-
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(-0) ( - 3 )

bán is alkalmazha
tók, ha nem a politi
kai felosztás a ren
dező elv az osztályo
zásnál

PL: (1—06) A földfelület .hos
szúság és széles
ség szerinti fel
osztása

( — 0) Övezetek, zónák
Bizonyos helyek környéke általá

ban. A néprajzi (etnikai) öveze
teket lásd a (=  . . .) jelzeteknél. 

( —01) Övezetek helymegjelöléseknél 
való alkalmazásra 
pl.: (4—015) A Földközi-tenger 
vidéke

( —02) Övezetek az egyes tudomány
ágaknál való alkalmazásra 

(—03) Övezetek az igazgatási szerveze
tekben való alkalmazásra 
pl.: 331.94(492-03VII)
A németalföldi iparfelügyelet 
hetedik körzete

( — 04) Határövezetek, határok
( —06) Helymeghatározás a földrajzi 

hosszúság és szélesség által
A föld meghatározott pontjai a föld

rajzi hosszúság és szélesség függelékszá
mainak kapcsolatával jelölendők:
(-061.1 .27°:-062.1 .17°)

A keleti hosszúság 27. és az északi 
szélesség 17. fokával megjelölt hely 

Meghatározott földterületek a hatá
roló hosszúsági és szélességi fokokkal is 
megjelölhetők:
( -0 6 1 .1 .27°/29°: -0 6 2 .2 .170/19°)

A keleti hosszúság 27. és 29. foka, 
valamint a déli szélesség 17. és 19. 
foka közötti terület 

( — 061) < Hosszúsági fokok 
( — 061.1) Keleti hosszúság
(—061.2) Nyugati'hosszúság 
(—062) Szélességi fokok. L. még 

(211/213)
(—062.1) Északi szélesség 
( —062 -2) Déli szélesség 
( — 062 4) Egyenlítő
(-062 .5 ) Térítők. L. még (213)
(-0 6 2  51) Ráktérítő 
(-062.52) Baktérítő 
(-062 .6 ) Sarkkörök. L. még (211); 

(98); (99)
(—062 61) Északi sarkkör
( — 062.62) Déli sarkkör
(-062 .7 ) A pólusok. L. még (98); (99) 
( —062.71) Északi-sark

(-062.72) Déli-sark 
( — 07) Hadizónák a háborúban és a 

háború utáni időben 
Ide sorolandók a polgárhábo
rús övezetek (zónák) is 

( — 071) Front
( — 072) Hátország
( — 073) Elfoglalt területek
( — 074) Megszállt területek
( — 075) El nem foglalt területek

Pl.: (44-075)„194ö”
Franciaország el nem 

foglalt területei az 
1940. évi hadjárat 
után

( — 076) Átengedett területek 
( — 078) Ellenkormány kezén levő terü

letek
( — 08) Ismeretlen területek és övezetek

( —1) Tájékozódás. Égtájak

(-1 1 ) Kelet, keleti 
( -1 2 ) Délkelet, délkeleti 
(-1 3 )  v Dél, déli 
( — 14) Délnyugat, délnyugati
( — 15) Nyugat, nyugati
( — 16) Északnyugat, északnyugati
( — 17) Észak, északi
( — 18) Északkelet, északkeleti
( — 19) Viszonylagos 4 (relatív) helymeg

határozás
( — 191) Központ, centrum. A középen
( — 192) Kerület, periféria. A szélen
( — 194) Szomszédság, szomszédos

( — 2/ — 5) Politikai' és közigazgatási ala
kulások

( - 2 )  Községek

( — 201) Városok 
( — 201.2) Városrészek 
(—201.4) Külvárosok 
(-202) Falvak
( — 208) Községek közt, község közötti 
(—29) Önálló helyi igazgatási szervek 
(—291) Védőgát-szövetkezetek. .Talaj

javító szövetkezetek. Öntöző 
szövetkezetek

( — 3) Nagyobb belföldi egységek

( — 3*1) Határozott közigazgatási határok 
nélküli területek 

(—32) Tartományok, megyék 
( — 328) Tartományközi 
(— 35) Kormányzati körzetek, kerületek 
( —37) Járások, a községek fölötti leg

kisebb közigazgatási egységek
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( - 4 ) (100 . 2 )

( —4) Országok. Államok. Államszövet
ségek

(—41) Államszövetségek. Szövetséges 
államok

( —43) Az államszövetségen belüli egyes 
államok

Pl.: (494—43) Svájci kantonok
( — 44) Anyaország, domíniumok és 

gyarmatok együtt (Empire)

( — 5) Gyarmatos államok. Gyarmatok. 
Domíniumok. Védnökségek. 
Megbízásból kormányzott, man- 
dátumos területek

( — 51) Gyarmatos állam
Pl.: (44 — 51) Franciaország 

mint gyarmatos állam
( — 52) Gyarmatok. Gyarmatosított or

szág
Pl.: (54-52) India, mint 

gyarmat
( — 53) Jogosítványok, koncessziók. Bér

leti területek

( — 6) Független államok közösségi ala
kulatai

( — 61) Nemzetközi közösségek.
L. még 341.2

( — 62) Szövétségesek. Megegyezések. 
Entente-ok. Uniók.
Pl.: (44 — 62) Franciaország 

és szövetségesei

( — 7) Magánérdekkörök, szférák. Ma
gánkezdeményezés és magánte
vékenység, ellentétben a 
( — 2 /—5) alattiakkal

( — 71) Egyes személyek tevékenységi
területe. Egyéni érdekszférák

( —72) Szociális és gazdasági csoportok 
tevékenységi területe. Szociális 
érdekszférák

( — 73) Szociális csoportok, kartellek,
trösztök stb. egyesüléseinek 
szövetségeinek működési terü
lete. Egyesületi szférák

( — 74) Szociális csoportok és az állami
közigazgatás közös működési 
területe. Nyilvános és félnyil
vános (vegyes gazdasági kon
cessziók)

( — 77) Gazdaságilag elmaradt területek

( — 8) Helymegjelölés az eredet jelzésére
('■»— 81) Fekvés. Színtér

Pl.: 78(438-81) A zene
Lengyelországban 

( — 82) Eredet vagy származás
PL: 663.21(439-82)

Magyar borok 
( — 83) Átmenet, tranzit
( —85) Rendeltetés 
(-8 7 )  Külföld, külföldi

PL: 284(492-87)
A németalföldi protes
táns egyház Hollandián 
kívül

( — 89) A hely a maga korábbi történelmi 
jelentésében
PL: (442.7) Pas-de-Calais 

(442.7 — 89) Artois

( =  ) A hely, tekintettel a néprajzi viszo
nyokra. Néprajzi övezetek
A földrajzi alosztások összekap

csolhatók a nép faj ok szerinti közös 
alosztásokkal.
Példák:
(494 =  30) Svájc német része

(494 = 40) Svájc francia része 
(494 =  50) Svájc olasz része

Az ETO számok sorrendjében 
egymásután következő több 
hely Összefoglalása

PL: (44/46) Az európai latin 
országok, me
lyek felölelik

(44) Franciaországot
(45) Olaszországot
(46) Spanyolországot 

és (469) Portugáliát

A hely más helyhez való vonat
kozásában

PL: (43:44) Németország vi
szonya Franciaországhoz

(1) Hely és tér általában
Térbeli felosztás és megjelölés. Ha

tározatlan hely

(100) Egyetemes a helyre vonatkozóan.
Nemzetközi. Az összes országok 
együtt

(100.1) Az egész világ. Az egész világ-
egyetem

(100.2) Az egész Föld. A Föld. Minden
ország
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(10Q.3) (23 .0 )

(100.3) A földgömb több olyan or
szága vagy része, melyek nem 
képeznek szerves egységet 
Háromnál nem több ország 
esetén az egyes TO számok 
kiirandók, pl.
(42+44+46) Anglia, Fran
ciaország és Spanyolország 

(109) Elterjedés
Pl.: 599.88(109) Az embersza

bású majmok 
elterjedése a 
földön

(11) Geológiai korszakok mint földrajzi 
alosztások. Felsorolásukat 1. a 
főtáblázati rész 56, illetőleg 571 
szakjánál 

(122) Függőleges 
(124) Ferde 
(126) Vízszintes

(2) Fizikai helymeg jelölések

A fizikai földrajz fogalmai. Rész
letezés különböző szempontok sze
rint: fizikai tér általában, a föld fel
színe, belseje. A föld általános ala
kulása, természeti erők, élőlények, 
különösen az ember hatására támadt 
változások. Az állandóan vagy átme
netileg lakott területek fizikai ter
mészete.

Az egy azonos földrajzi helyre vo
natkozó fizikai földrajzi munkákat 
lásd 551.4 alatt.

(20) A különféle természeti vagy más 
környezet

(201) . . .  a térben általában. A föld vi
szonya a térhez

(202) . . .  a világűrben, a földi atmosz
férán túli területek

(203) . . .  a levegőben (légkör, légűr)
(204) . . .  a vízben
(204.1) . . .  elmerülten
(204.2) . . .  úszva
(205) . . .  a fizikai jelenségek hatáste

rületén
(205.5) . . .  világosságban, sötétségben
(205.7) . . .  elektromos vagy mágne

ses mezőben
(206) . . . különböző halmazállapotú

testekben
(206.1) . . . szilárd halmazállapotú tes

tekben
(206.2) . . ... folyékony halmazállapotú

testekben
(206.3) . . .  gáznemű halmazállapotú

testekben

(207) . . . különböző természetű vilá
gokban

(207.1) . . .  az ásványvilágban
(207.2) . . .  a biológiai világban
(207.3) . . .  a növényvilágban
(207.4) . . .  az állatvilágban
(208) . . .  az emberi világban, a társa

dalomban

(21) Kontinensek. Szárazföldek
A föld általában. Talaj. Földfel
szín

(210) Földterületek
(210.1) Félszigetek
(210.2) Földcsúcsok
(210.3) Partfokok. Földnyelvek
(210.4) Földszorosok. Isztmoszok
(210.5) Partok. Tengerpart. Strand.

Tavak és folyók partjai 
(210.7) Szigetek. Parti szigetek 
(211/213) Övék (zónák)
(211) Hideg övezetek. Sarkövek.

L. még ((98) Északi-sarkvidék 
(99) Déli-sarkvidék

(211.1) Északi-sarköv. Arktikus zóna
(212.2) Déli-sarköv. Antarktikus zóna
(212) Mérsékelt övezetek
(212.1) Északi mérsékelt övezet
(212.2) Déli mérsékelt övezet
(213) Forró övezet. Trópusi övezet

Szubtrópusi övezetek 
(215) Félgömbök 
(215—11) Keleti félgömb 
(215 — 13) Déli félgömb
(215 — 15) Nyugati félgömb
(215 — 17) Északi félgömb

(22) Szigetek
Parti szigetek. Óceáni szigetek. 
Zátonyok. Homokpadok. Ho
mokzátonyok ''
Az egyes parti szigetek (3/9) 
alatt, az egyes óceáni szigetek 
pedig (97) alatt találhatók.

(23) A tengerszint felett. A föld felett
általában. Hegységek
Hegyrajz. Hegyismeret. Hegy
láncok. Hegycsúcsok. Jégmezők* 
gleccserek. Tűzhányók. Lejtők. 
Völgyek. Dombok. Egyenetlen 
hullámos vidékek. Fennsíkok. 
Lépcsőzetes földterületek, te
raszok

Korlátozottan közös alosztások (23) ke
retében:
(23.0) Hegyvidék
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(23.01) (235.1)

(23.01/.03) Különféle magassági meg
jelölések

(23.01) Alacsony
(23.02) Középmagas
(23.03) Magas
(23 04) Hegységalakulatok 
(23 042) Hegyláncok 
(23.044) Teraszok. Síkságok 
(23 046) Völgyek
(23.05) Gleccserek. Morénák 
(23 052) Gleccserképződés
(23.054) Morénák
(23.055) Régebbi gleccserképződmé

nyek maradványai
(23.06) Egyéb hegyalakulatok

Alosztályozás 551.311.2/. 8 
szerint

(23.07) Magassági határok. Magassági
övék

(23.071) Faövezet. Fák határa 
(23.073) Növényzeti határ. Fátlan övezetek

(23.075) Hóövezet. Hóhatár
(23.08) Tengerszintfeletti magasság

Alosztályozás a magasságnak 
méterekben való hozzáfűzé
sével.
Példa:
(23 083.305) 305 m ma

gasságban a tengerszint fö
lött

(23.081) 10 m-ig
(23.082) 10 m-től ,
(23 083) 100 m-től 999 m-ig
(23 084) 1000 m-től 9999 m-ig
(23.085) 10 000 m-en felül

(234) Európa hegységei

(234.1) Ibériai félsziget hegységei
(234.12) Pireneusok
(234.2) Franciaország és Belgium hegy

ségei
(234.27) Vogézek
(234.28) Ardennek

(234.3) Alpok

(234.37) Ausztria, Csehszlovákia és Ma
gyarország hegységei

(234.371) Ausztria hegységei
lo fv  371-1) Lajta-hegység 
/ooT’372) Csehszlovákia hegységei
(234.372.3) Kis-Kárpátok. Fehér-Kár

 pátok. Javornik hegység
234.372.31) Kis-Kárpátok * 8

^  Fehér-Kárpátok
(234.372.33) Javornik hegység

(234.372.4) Nyugati-Beszkidek. Keleti- 
Beszkidek. Tátra. Ma
gyar (Szlovák) Érc
hegység

(234.372.41) Nyugati-Beszkidek
(234.372.42) Keleti-Beszkidek
(234.372.43) Tátra
(234.372.44) Magyar (Szlovák) Érc

hegység

(234.373) Magyarország hegységei

(234.373.1/.2) Dunántúli Középhegy
ség

(234.373.1) Bakonv
(234.373.2) Vértes"
(234.373.21) Dunazug'-hegység 
(234.373.23) Gerecse 
(234.373.25) Pilis
(234.373.27) Budai-hegység
(234.373.3/.5) Északi Középhegység
(234.373.3) Mátra
(234.373.31) Cserhát
(234.373.33) Börzsöny
(234.373.4) Bükk
(234.373.5) (Tokajhegyaljai) Zempléni

hegység
(234.373.6) Mecsek
(234.41) Olaszország hegységei 

(234.411 /. 417) Appeninek

(234.42) Balkáni félsziget hegységei

(234.421) Románia hegységei
(234.421.1) Keleti Kárpátok
(234.421.2) Erdélyi Havasok
(234.421.3) Bihar-hegység
(234.422) Jugoszlávia és Albánia hegy

ségei
(234.423) Bulgária hegységei
(234.424) Európai Törökország hegysé

gei
(234.425) Közép-Görögország hegysé

gei(234.426) Peloponnézusi hegyek. Taj
getos

(234.5) Egyéb közép-európai hegyek
(234.6) Nagy-Britannia hegységei
(234.7) Skandinávia hegységei

(234.8) Szovjetunió hegységei

(234.85) Ural
(234.9) Kaukázus

(235) Ázsia hegységei

(235.1) Kisázsia hegységei
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<235.2) (282 .243)

(235.2) Közép-Ázsia hegységei
(235.222) Altáj
(235.243) Himalája hegység (Mount 

Everest)
(235.3) Észak-Ázsia hegységei
(235.4) , Kelet-Ázsia hegységei
(235.5) Dél-Ázsia hegységei

tett, lecsapolt, kiszárított terü
letek

(256) Sövénnyel bekerített területek
(257) Lakott területek. Megművelt te

rületek
(258) Megerősített vidékek. Erődítések

területe

(236) Afrika hegységei (26) Óceánok. Tengerek

(237) Észak-Amerika hegységei

(238) DéLAmerika hegységei

(239) Óceánia, az Északi-sarkvidék és a
Déli-sarkvidék hegységei

(24) A tengerszint alatt. Föld alatt.
L. még 26.03
Üregek. Barlangok. Föld alatti 
folyosók. Szakadékok. Hasadé
kok. Bányaaknák és folyosók. 
Alagutak

(24.08) Tengerszint alatti mélység.
Alosztályozás (23.08) szerint

(25) Természetes síkterület (tengerszint
alatt vagy felett, de általában 
sík). Művelt, vagy lakatlan terü
let természetes állapotában

(251) Síkság. Alföld. Használatlan, mű
veletlen terület. Pusztaság. 
Ugar

(251.3) Természetes mezőségek. Prérik. 
Szavannák

(252) Terméketlen vidékek. L. még
(285.3)

(252.32) Kősivatag
(252.33) Homoksivatagok
(252.42) Fövenypartok, dünák. Futó

homok
(252.47) Torkolati vidékek. Iszaptor

kolatok
(252.5) Szteppék. Pampák. Puszták
(252.51) Szteppék
(252.54) Puszták
(252.6) Mocsaras, turfás, tőzeges terü

letek és egyéb édesvízi kép
ződmények. Lápos talaj

(252.8) Lávaterület
(252.9) _ Egyéb területek
(253) Őserdő. Cserjés, bozót. Erdő
(254) Művelés alá fogott, beépített te

rületek, megművelt földek
(255) Elárasztott, árvizes területek^

Lápvidék. Láp. Ingovány. Ön
tözött területek. Vízmentesí-

Tengerszorosok. Átjárók. Óceá
nok közötti csatornák

(26.01) Plankton
(26.02) Nyílt tenger
(26.03) Mélytenger. Tengerfenék. Ten

gertalaj. Tenger alatti
(26.04) Öblök. Természetes kikötők.

Révek. Tengerszorosok
(26.05) Lagúnák. Parti tavak. Parti

tengerek. Sós tavak 
(261/264) Atlanti-óceán
(261) Északi Atlanti-óceán
(261.2) Északi-tenger
(262) Földközi-tenger
(262.3) ' Adriai-tenger. Otrantói tenger

szoros
(262.4) Égei-tenger
(262.5) Fekete-tenger
(262.53) Márvány-tenger
(262.54) Azovi-tenger
(262.8) Kaspi-tó
(262.9) Aral-tó
(263) Forróövi (trópusi) Áttenti-óceán
(264) Déli Atlanti-óceán és melléktenge

rei. Guineai-öböl
(265/266) Nagy- vagy Csendes-óceán
(265) Nyugati Csendes-óceán
(266) Keleti Csendes-óceán
(267) Indiai-óceán
(267.51) Szuezi-csatorna
(267.8) Perzsa-öböl
(268) Északi Jeges-tenger
(269) Déli Jeges-tenger

(27) Tengeráramlatok

(28) Felszíni vizek. Édesvíziek

(28.01) * Édesvízi plankton 
(282) Vízfolyások
(282.1) Források. Talajvíz. Természetes

kutak
(282.15) Ásványvizek
(282.18) Természetes kutak
(282.2) Folyamok. Folyók. Patakok

(282.24) Európa folyói

(282.242) Nagy-Britannia folyói
(282.243) Közép-Európa folyói
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(282 .243 .1 ) (282.6)

(282.243.1) Rajna
(282.243.3) Elba
(282.243.5) Odera

(282.243.7) Duna

(282.243.71) Felső-Duna (Regens
burgig)

(282.243.72) Felső-Duna (Regensburg
tól Passauig)

(282.243.73) Közép-Duna (Passautól
Budapestig)

(282.243.734) Rába
(282.243.735) Vág
(282.243.736) Garam 
(282.243.739) a Duna e szakaszának

egyéb mellékfolyói
(282.243.74) Közép-Duna alsó része

(Budapest—Vaskapu)
(282.243.741) Dráva
(282.243.742) Tisza
(282.243.742.1) Maros 
(282 243.742.3) Körös
(282.243.742.31) Hortobágy
(282.243.742.33) Berettyó
(282.243.742.5) Zagyva
(282.243.742.7) Sajó
(282.243.742.71) Hernád
(282.243.742.8) Bodrog
(282.243.742.9) Szamos
(282.243.743) Száva
(282.243.749) A Du na e  szakaszának 

" egyéb mellékfolyói -
(282.243.75) Al-Duna 
(282.243.753) Olt
(282.243.757) Szeret
(282.243.758) Prut

(282.244) Nyugat-Európa folyói

(282.244.11) Maas
(282.244.12) Schelde 
(282.244.14) Szajna
(282.244.21) Loire
(282.244.31) Rhőne
(282.245) Olaszország folyói
(282.245.11) Piave
(282.245.13) Po \
(282.246) Pireneusi félsziget folyói
(282.247) Kelet-európai folyók

(282.247.13) Dvina
(282.247.14) Onega
(282.247.21) Néva 
(282.247.23) Düna
(282.247.31) Dnyeszter
(282.247.33) Don 
(282.247.334) Donyec 
(282.247.411) Volga

(282.247.412) Oka 
(282.247.415) Kama
(282.247.42)  ̂ Ural
(282.248) Észak-Európa folyói
(282.249) . A Balkán félsziget folyói
(282.25) Ázsia folyói

(282.251) Észak-Ázsia folyói
(282.251.1) Ob
(282.251.2) Jenisszej
(282.251.3) Léna
(282.252) Kelet-Ázsia folyói
(282.252.1) Amur
(282.252.2) Hoang-ho
(282.252.3) Jang-Ce-Kiang
(282.253) Dél-Ázsia folyói
(282.253.21) Ganges
(282.253.22) Brahmaputra
(282.254) Kisázsia folyói
(282.254.23) Jordán
(282.254.31) Eufratesz
(282.254.32) Tigris
(282.255) Közép-Ázsia folyói
(282.255.1) Amudarja
(282.255.2) Szirdarja -

(282.26) Afrika folyói

(282.261) Indiai-óceánba ömlő folyók
(282.262) Atlanti-óceánba ömlő folyók
(282.263) Földközi-tengerbe ömlő fo

lyók
(282.263.1) Nílus

(282.27) Észak-Amerika folyói

(282.271) Csendes-óceánba ömlő folyók
(282.272) Atlanti-óceánba ömlő folyók
(282.273) Északi Jeges-tengerbe ömlő

folyók
(282.274) Hudson-öbölbe ömlő folyók

(282.28) Dél-Amerika folyói

(282.281) Atlanti-óceánba ömlő folyók
(282.282) Csendes-óceánba ömlő folyók

(j282.29) Óceánia folyói

(282.294) Ausztrália folyói
(282.3) Hegyi- és zuhanó patakok. Víz

esések
(282.4) F oly ómedrek. F olyamterületek.

Folyamrendszerek. Lefolyási 
területek. Vízválasztók

(282.5) Hajózási utak. Mesterséges ví-
ziutak. Csatornák

(282.6) Torkolatok. Torkolati tölcsérek.
Delták
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(285) Tavak. Mocsarak
(285.2) Tavak
(285.3) Mocsarak. Kisebb tavak.

Halastavak
(285.32) Sós mocsarak. Sós tavak.
(285.33) Édesvizű mocsarak
(289) Vegyes vizek (folyami édesvíz és 

tengervíz keveréke)
(289.01) Vegyesvízi plankton
(29) Különböző fizikai helymegjelölések 
(292) Elsüllyedt városok, elsüllyedt vi

lágrészek

(3) A régi világ helyei

A régiek által ismert világ a Nyugat
római Birodalom Kr. u. 476-ban történt 
bukásáig. A régi Oriens népei. A lakott 
területek és az eltűnt népek. Az Óvilág 
alábbi felosztása a másvilágnak felel meg; 
a klasszikus ókorhoz nem tartozó régi idő
szakra való felosztásait lásd a (4/9) al
osztályoknál.

(309) Legendás országok. Feltételezett 
országok. Bizonytalan létezésű 
országok. Atlantisz. Földrajzi 
mesék országai

(31) Kína
(32) Egyptus, a régi Egyiptom
(33) Judea
(34) India

. (35) Medo-Perzsia. Khaldea
(351) Khaldea
(352) Asszíria
(353) Media
(354) Babilónia
(355) Perzsia
(356) Parthia. Hirkánia
(357) Szasszánia
(358) Mezopotámia
(36) Az úgynevezett barbár népek terü

letei. A Nyugatrómai Birodalom 
hanyatlásáig azon népek által 
lakott területek, amelyekből a 
későbbi európai népek sz á r m a z 
tak

(364) A kelták területei, Gallia
transalpina

(365) Hiszpánia, Ibéria
(366) Britannia
(367) A szlávok területei
(368) Az észak-európai népek, venétek,

skandinávok, normannok, vi
kingek területei

(369) Egyéb népek területei
(369.1) Hunok
(369.2) Avarok
(37) Róma. Itália
(38) Graecia, régi Görögország

(391) A görög szigetvilág. Szamosz,
Kréta stb

(392) Nyugati Kisázsia. Trója
(393) Keleti Kisázsia. Ciprus
(394) Szíria—Arábia
(395) Északnyugat-Ázsia
(395.1) Scythia
(395.2) Sarmatia asiatica
(396) Közép-Ázsia. Baktria
(397) Afrika
(398) Délkelet-Európa
(398.1) Sarmatia
(398.2) Dacia
(398.3) Vindelicia
(398.4) Rhaetia
(398.5) Noricum
(398.6) Pannónia
(398.7) Illyria. Dalmácia
(398.8) Moesia
(398.9) Thracia
(399) Egyéb területek
(399.. 7) (5-amerikai kultúrnépek területei
(4/9) A mai világ helyei

(4) Európa

(4—01) Európai területek 
(4—013) Európai Északi-sarkvidék 
(4—015) Földközi-tenger vidéke 
(4 —191) Közép-Európa (Németország, 

Ausztria, Luxemburg, Cseh
szlovákia, Lengyelország, 
Magyarország)

(41/42) Brit szigetek mint földrajzi
egység

(41—4) Brit Egyesült Királyság és
Birodalom Észak-írországgal 
és a Domíniumokkal (politi
kai fogalom)

(41—44) ‘ Brit Egyesült Királyság és 
Észak íroszág (politikai fo
galom)

(410) Nagy-Britannia (Skócia, Anglia és
Wales)

(411) Skócia
(415) ír sziget^
(416) Ulster (Északi Írország)
(417) ír  Köztársaság. Eire
(418) Leinster
(419) Munster
(420) Anglia
(421) London grófság 
(429) Wales
(43) Németország

(43 — 11) Német Demokratikus Köztár
saság. Kelet-Németország
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(43 — 15) Német Szövetségi Köztársa
ság. Nyugat-Németország 

(43 — 2) Városok, helységek
(435.9) Luxemburg

(436) Ausztria
(436.1) Alsó-Ausztria
(436.14) Wien. Bécs 
(436.17) Burgenland
(436.2) F első-Ausztria
(436.3) Salzburg
(436.4) Tirol
(436.5) Stáj erország'

(437) Csehszlovákia

(437.1) Csehország
(437.11) Praha. Prága
(437.2) Morvaország
(437.6) Szlovákia

(438) Lengyelország. (Felosztása előtt és
1919 után. Az orosz fennható
ság alatti Lengyelországot 1. 
(475) alatt.

(438.11) Warszawa. Varsó

(439) Magyarország
A megyék nevét régebbi és jelenlegi 
alakjában egyaránt közöljük. A 
földrajzi alosztások közül azt kell 
használni, amely korban megfelel. 
A húszas évek Sopron megyéje pl. 
(439.113) alá kerül; ugyanez a terület 
mostani vonatkozásában (439.114) 
jelzetet kap.

(439.11) Dunántúl
(439.111) Vas
(439.113) Sopron
(439.114) Győr-Moson-Pozsony.

Győr-Sopron. Kisalföld
(439.115) Komárom-Esztergom. Ko

márom
(439.117) Veszprém
(439.118) Fejér 
(439.121) Zala 
(439.123) Somogv 
(439.125) Tolna *
(439.127) Baranya

(439.13) Északi dombosvi&ék
(439.131) Nógrád-Hont. Nógrád
(439.133) Heves
(439.134) Borsod-Gömör-K/ishont.
,, Borsod-Abauj-Zemplén
(439.136) Abauj-Torna 
(439.138) Zemplén

(439.14) Nagyalföld

(439.15) Duna—Tisza köze 
(439.151) Budapest
(439.153) Pest-Pilis-Solt-Kiskun. Pest 
(439.155) Bács-Bodrog. Bács-Kiskun

(439.16) Tiszántúl

(439.161) Szatmár-Ugocsa-Bereg-Ung.
Szabolcs-Szatmár 

(439.163) Szabolcs 
(439.165) Hajdú. Hajdú-Bihar 
(439.169) Jász-Nagykun-Szolnok. 

Szolnok
(439.173) Bihar 
(439.175) Békés
(439.18) Tisza—Maros-medence

(439.181) Csongrád 
(439.183) Csanád-Arad-Torontái
(439.2) Régebbi magyar területek

1919-ig
(439.21) Erdély (1920 óta 1. (498.4) 

alatt
(439.22) Szlovákia. Felvidék. 1920 óta 

1. (437.6) alatt
(439.23) Kárpátalja. 1920 — 1945 kö

zött Csehszlovákiához tarto
zott, azóta az Ukrán Szov
jet Szocialista Köztársaság
hoz

(439.24) Horvát-Sziavonország. 1920
óta 1. (497.13) alatt

(439.25) Fiúmé. 1920-1945 között
Olaszországhoz tartozott, 
azóta Jugoszláviához

(439.26) Nyugat-Magyarország, Bur
genland. 1920 óta 1. (436.17) 
alatt

(439.5) Régebben osztrák—magyar tar
tományok, 1920 óta 1. (497.1) 
alatt

(439.55) Bosznia
(439.56) Hercegovina

(44) Franciaország

(443.61) Párizs
(449.49) Monako

(45) Olaszország

(456.31) Pápai Állam. Szentszék. Vati
kán

(456.32) Róma
(457) Nápoly
(458) Szicília és a szomszédos szigetek
(458.2) Malta (Angol fennhatóság alatt)
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(459.1) Szardínia
(459.9) Korzika (Francia fennhatóság 

alatt)

(46) Spanyolország

(464.1) Madrid
(467.2) Andorra
(467.5) * Baleárok
(468.2) Gibraltár (Angol fennhatóság

alatt)

(469) Portugália

(469.4) Lisboa. Lisszabon
(469.8) Madeira
(469.9) Azori szigetek

(47) A Szovjet Szocialista Köztársaságok
Szövetsége — a Szovjetunió1.
L. még (57/58)

(470) Oroszországi Szovjet Föderatív
Szocialista Köztársaság ‘

(472) Észak-európai szovjet területek
(472.0) Karél-finn Szovjet Szocialista

Köztársaság
(472.1) Arhangelszk
(472.3) Komi Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság
(472.4) Murmanszk
(473) Közép-Oroszország
(473.1) Moszkva
(473.51) Mari Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság
(473.52) Gsuvas Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság
(473.7) Gorkij
(474.1) Leningrád
(474.2/. 5)  ̂ Balti Szovjet Köztársaságok
(474.2) Észt Szovjet Szocialista Köztár

saság
(474.3) Lett Szovjet Szocialista Köz

társaság
(474.5) Litván Szovjet Szocialista Köz

társaság
(475) Az orosz fennhatóság alatti Len

gyelország 1918-ig 
A felosztás előtti és 1919 utáni 
Lengyelországot lásd (438) alatt

(476) Nyugat-Oroszország
(476.0) Bjelorusz Szovjet Szocialista 

Köztársaság 
(476.31) Minszk
(477) Dél-Oroszország

(477.1) Ukrán Szovjet Szocialista Köz
társaság

(477.11) Kijev
(477.14) Kharkov
(477.5) Moldva Szovjet Szocialista Köz

társaság
(478) Kelet-Oroszország
(478.1) Uralvidék
(478.3) Baskir Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság
(478.5) Tatár Autonóm Szovjet Szo-

# cialista Köztársaság
(478.6) Udmurt Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság 
(478.74) Sztálingrád "
(478.76) Kalmük Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság 
(478.83) Mordvin Autonóm Szovjet

Szocialista Köztársaság 
(478.931) Adigei Autonóm Terület
(479) Kaukázus
(479.1) Észak-Kaukázus 
(479.112) Cserkesz Autonóm Terület
(479.12) Kabardai Autonóm Szovjet

Szocialista Köztársaság
(479.14) Dagesztán Autonóm Szovjet

Szocialista Köztársaság
(479.2) Transzkaukázus
(479.22) Grúz'Szovjet Szocialista Köz

társaság
(479.223) Adzsar Autonóm Szovjet

Szocialista Köztársaság
(479.224) Abház Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság
(479.225) Dél-Osszét Autonóm Terület
(479.24) Azerbajdzsáni Szovjet Szo

cialista Köztársaság
(479.241) Baku
(479.242) Nahicseván Autonóm Szovjet

Szocialista Köztársaság
(479.243) Nagorno-Karahami Autonóm

Terület
(479.25) Örmény Szovjet Szocialista

Köztársaság

(48) Skandinávia. Skandináv államok

(480) Finnország

(480.1) Helsinki

(481) Norvégia

(482.1) Oslo 

(485) Svédország

1 A Szovjetunióra vonatkozó földrajzi alosztások N. Y. Ruszinov szerint (Deszjaticsnaja 
Klaszszifikacija Kníg, Moszkva, 1944).



(487.1) (54)

(487.1) Stockholm

(489) Dánia. L. még (491); (988)

(489.11) Köbenhavn. Koppenhága.
(491) Izland. Faeröer szigetek

(492) Hollandia (Németalföld)

(492.621) Amszterdam

(493) Belgium

(493.21) Bruxelles. Brüsszel

(494) Svájc

(494.24) Bern
(494.34) Zürich
(494.42) Génévé. Genf

(495) Görögország. L. még (38); (499)

(495.02) Bizánci Császárság. Keletró
mai Császárság

(495.05) Görögország a török uralom 
alatt

(495.11) Athén
(495.4) Jóni szigetek

(496.1) Európai Törökország. L. még
(560)

(496.11) IszlambijJv Kgn^tantinápoly

(496.5) Albánia

(497) Balkán államok általában. Balkán.
Dunai fejedelemségek

(497.1) Jugoszlávia

(497.11) Duna-bánság. Novisad. Újvi
dék

(496.111) Beograd. Belgrád
(497.12) Dráva-bánság. Ljubljana
(497.13) Száva-bánság. Zagreb. Zágráb.

L. még (439.24)
(497.14) Morava-bánság. Nis
(497.15) Drina-bánság. Sarajevo.

L. még (439.5)
(497.16) Zeta-bánság. Cetinje
(497.17) Yardar-bánság. Skoplje
(497.18) Parti-bánság. Split
(497.19) Yrbas-bánság. Banja Luka
(497.2) Bulgária 

(497.223) Szófia
(497.3) Montenegró. 1919-ig független

állam, azóta (497.16) alatt

(498) Románia

(498.11) Bucuresti. Bukarest
(498.4) Transsylvania (Erdély).

L. még (439 21)
(498.41) Máramaros, Sziget-Máramaros

sziget
(498.42) Kolozs, Cluj-Kolozsvár
(498.43) Bihar, Oradea-Nagyvárad
(498.44) Arad
(498.45) Brassó, Órásul Stalin
(498.46) Szeben, Sibiu-Nagyszeben
(498.5) Bánát
(498.51) Temes-Torontál, Timisoara- 

Temesvár

(499) Görög szigetvilág. L. még (391);
(495.4)

(5) Ázsia

(5 — 01) Ázsiai területek 
(5 — 011) Nyugat-Ázsia. Közel-Kelet 
(5—011.5) Levante tengerparti városai 
(5-012) Kelet-Ázsia. Távol-Kelet
(5 — 013) Indokína területe
(5 — 014) Indo-Maláj terület
(5-016) Közép-Kelet

(51) Kína

(511.12) Peking
(515) Tibet
(516) Kínai Turkesztán
(517) Mongólia
(518) Mandzsúria
(519) Korea
(52) Japán és a környező szigetek 

(529) Taivan. Formosa és Pescadores

(53) Arábia

(532) Hedzsasz
(533) Jemen
(534.5) Aden (Nagy-Britannia)
(535) Omán
(54) India (földrajzi fogalom) Indo- 

Pakisztán

(540) India (állam)

(545.5) Delhi
(547.1) Bombay

(549) Pakisztán

(549.13) Beludzsisztán
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(55) Perzsia. Irán 

(551) Teherán

(56) Ázsiai Törökország. Kisázsia. Ana
tólia

(560) Törökország általában. L. még 
(496 1) *

(563 21) Ankara

(567) Irak

(567.2) Bagdad

(568) Libanon

(569.1) Szíria

(569 4) Palesztina. Izrael

(569 5) Transzjordánia

(57) Szibéria
A Szovjetuniót általában lásd

(47) alatt
(571) Nyugat-Szibéria
(571 2) Hegyi-Altáji Autonóm Terület
(572) Közép-Szibéria-
(572 19) Hakasz Autonóm Terület 
(572 3) Burját-Mongol Autonóm Szov

jet Szocialista Köztársaság
(573) Kelet-Szibéria
(573 1) , Jakut Autonóm Szovjet Szo

cialista Köztársaság 
(573 4) Távol-keleti vidékek 
(573.433) Zsidó Autonóm Terület 
(573 434) Szahalin
(573 435) Kamcsatka

(58) Közép-Ázsia

(584) A Szovjetunió Középázsiai Köz
társaságai. Turkesztán r

(584.1) Turkmén Szovjet Szocialista
Köztársaság *

(584 4) Üzbég Szovjet Szocialista Köz
társaság

(584.47) Kalpak Autonóm Szovjet Szo
cialista Köztársaság

(584.5) Tadzsik Szovjet Szocialista 
Köztársaság

(584.59) Gorno-Bahadsani Autonóm 
Terület

(584 6) Kazáh Köztársaság
(584.8) Kirgiz Szovjet Szocialista Köz

társaság

(59) Délkelet-Ázsia. (Indokína)
(591) Burma
(593) Thaiföld (azelőtt Sziám)
(595) Brit-Maláj szigetvilág. Maláji fél

sziget.
(595.13) Szingapúr
(596) Kambodzsa
(597) Vietnam. Kokinkína. Annam. 

Tonkin
(598) Laos

(6) Afrika
(61) Észak-Afrika
(611) Tunisz 
(612) Tripolitania 
(619) Líbia
(62) Egyiptom
(621.6) Kairó 
(624) Szudán
(63) Etiópia, Abesszínia
(635) Erithrea, Masszaua. Asszáb
(64) Marokkó
(648) Rio de Oro
(649) Kanári szigetek
(65) Algír
(66) Északi Közép-Afrika, Szahara,

. . Szudán
(67) Déli Közép-Afrika, Kongó, Szo-

máli, Uganda
(68) Dél-Afrika
(68.01) Délafrikai Egyesült Államok

Transzvál, Natal, Oranje Sza
badállam, Jóreménység Foka

(69) Madagaszkár

(7) Észak-Amerika
(71) Kanada

(711) Brit Kolumbia
(718) Üj Fündland
(719) Labrador

(72) Mexikó
(728) Közép-Amerika
(728.1) Guatemala
(728.2) Brit Honduras
(728.4) San Salvador -
(728.5) Nicaragua
(728.6) Costarica
(728.7) Panama
(729) Nyugat-India. Antillák
(729.1) Kuba
(729.3) Santo Domingo (Dominikai

Köztársaság)
(729.4) Haiti
(729.5) Porto Rico
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(729.6) (9)

(729.6) Bahama szigetek '

(73) Amerikai Egyesült Államok. USA

(747) New York 
(753) Washington

(8) Dél-Amerika

8.01) Trópusi övezet 
(8=6) Latinamerika 
(8 =60) Spanyolamerika 
(8 = 69) Portugálamerika 
(81) Brazília 
t§T3.3) Rio de Janeiro 
82) Argentína 

)821.1) Buenos Aires 
Í828) Patagónia
(83) Chile
(831.8) Santiago
(84) Bolívia '
(85) Peru 
(861) Kolumbia 
(866) Ecuador
(87) Venezuela
(88) Guyana 
(892) Paraguay 
(899)„ Uruguay

(9) Óceánia. Északi-sarkvidék (Arktis).
Déli-sarkvidék (Antarktis)

(9—011) Ausztráliai területek
(9—012) Ausztrál—maláji Területek
(91) Maláj i szigetvilág
(910) Indonézia
(92) Keleti-Indiai szigetek
(93) Ausztrál-Ázsia. Melanézia
(931) Üj-Zéland
(94) Ausztráliai Államszövetség
(95) Üj Guinea
(96) Polinézia
(97) A tengerek és óceánok egyes szige

tei és szigetcsoportjai.
Egyes szigeteknek saját ETO számuk 
van. Pl.: (459.1) Szardínia; (69) Ma
dagaszkár. A parti szigetek azon or
szág területéhez sorolandók, amely
hez tartoznak. Minden más sziget 
és szigetcsoport a (97) közös alosztás 
és a (26) óceánok és tengerek közös 
alosztás viszonyításával jelölhető. 
Pl.: (97:261) Egyes elszórt szigetek 
az Atlanti-óceánban. Szigetek és 
szigetcsoportok fizikai szempontból 
(22) alá sorolandók.

(98/99)  ̂ Sarkvidéki területek
(98) Északi-sarkvidék. Arktis
(988) Grönland
(99) Déli-sarkvidék. Antarktis

3.43 Időszerinti közös alosztások. 3. sz. segédtáblázat. Jelzet ”

3.431 Fogalmi níeglíatáTozás. A ” jelzet
Az időszerinti közös alosztások a főtáblázati szakszám által jelölt tárgyak, fogalmak, 

folyamatok, jelenségek időpontját, időszakát határozzák meg. Kétfélék lehetnek:
a) kronologikusak, időszámítás szerintiek, amikor az idő>egymásutánja időegységek

ben (meghatározott évszázadban, évtizedben, évben vagy megjelölt napon) van kife
jezve, vagy

b) függetlenek meghatározott időegységektől, az időfolyamatban megjelölt hatá
rozott időponttól s csak mint' időbeli jelenségek tekinthetők osztályozási elemnek. 
Ilyenek a hármassal, négyessel, ötössel vagy hetessel kezdődő időalosztások, pl.

„321” Tavasszal 
„342.3” Szerdai napon 
„53” Havonként 
„715” Újjászületés

amelyek nem azt fejezik ki, hogy egy meghatározott év tavaszához, meghatározott 
szerdai naphoz stb. kapcsolódik a főtáblázati számmal kifejezett fogalom, jelenség, 
hanem azt, hogy e jelenség általában tavasszal, szerdai napon, havonként szokott elő
fordulni.

Az a) csoportba tartozó kronologikus alosztások alapja a keresztény időszámítás. 
Más időszámításokra vonatkozólag 1. a “6” jelzetet.

Az időszerintbközös alosztásókat idézőjelek közé helyezett számokkal, évek esetében 
évszámokkal jelöljük.

Példák:
„1896” 1896-ban
947„1917” a Szovjetunió történelme 1917-ben
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Idő szerinti közös alosztások

A keresztény időszámítás előtti időpontokat — (mínusz) jelzettel jelöljük, pl.
„ — 753” I. e. 753-ban
A „ . . . ” jelzet kiejtése: idézőjel . . .

Sorrendi helye: a) a katalógusba való besorolásnál a földrajzi vagy a népi, faji 
közös alosztások mögött és az egyéni, betűrendes közös alosztások előtt, b) jelzetalko
tásnál, többféle közös alosztással egy összetett ETO számban való együttes alkalma
zása esetén általában a földrajzi, népi, faji közös alosztások mögött és a formai közös 
alosztások előtt.

3.432 Évszázadok. Évtizedek
Az évszázadok és évtizedek jelölésére 2, illetve 3 jegyű számok elegendők:

„03” Negyedik (év-)század 
„19” Huszadik (év-)század 
„180” 1800-tól 1809-ig terjedő évtized
„192” 1920-tól 1929-ig terjedő évtized

3.433 Korszakok. Időközök. Időtartamok
Ha valamely időszak nem egyezik pontosan egy évtizeddel vagy egy évszázaddal, 

akkor a kiterjesztés jelzetével összekapcsolt határévekkel jelölendő:
„1815/1830” Az 1815-től 1830-ig terjedő időszak

Ha az időhatások egyike bizonytalan, akkor az három ponttal fejezendő ki:
930.9 “ .."./18” Egyetemes történelem a XIX. szá

zadig (vagyis az 1899. évig)
A nagy történelmi korszakok a következőképpen jelölendők:

„. ” Az idő általában. Az idő általános fogalma.
Időszerinti felosztás 

„ — ” Ókor. Kereszténység előtti idő 
,,-K* Kr. utáni idő 
„04/14” Középkor 
„15/18” Újkor 
„19” Jelenkor

Mivel a jelenkor fogalma viszonylagos, ajánlatosabb ennél a pontos időadatokkal 
dolgozni.

3.434 Hónapok. Napok. Órák. Percek. Másodpercek
Teljes keltezés sorrendje: év, hó, nap. A teljes keltezés mindig nyolc számjegyből 

áll, szükség esetén 0 kitöltő számjegyek alkalmazásával, pl.
„1848.03.15” 1848. márc. 15-én
„1945.04.04” 1945. ápr. 4-én

Az időmegjelölések további részletezésére is két-két számjegyet alkalmazunk; így 
minden időpont szabatosan meghatározható; pl.

, „1946.12.07 .15.46.03” 1946, évi december
7-én 15 óra 46 perc és 3 
másodperckor

Könnyebb olvashatóság érdekében a nap és óramegjelölés között kis hézag ha
gyandó.

66



3.435 Történelmi müvek
Azon írásművek, amelyek tárgyukat történelmi formában (nem filozófiai, szisz- 

tematikus vagy betűrendes formában és amelyre és időre való tekintet nélkül) dolgozzák 
fel, (091) közös alosztással jelölendők.

3.436 Az időbeli közös alosztások táblázata. 3. sz. segédtáblázat
„ .” Az idő szokásos kronológikus fel

osztása
„ —” Ókor. A kereszténység előtti idő,

Kr. sz. előtti évek 
„  + ” Kr. sz. utáni idő
„00” 1. évszázad
„01” 2. évszázad
” Ö2” 3. évszázad
„03” 4. évszázad
„04” 5. évszázad
„05” 6. évszázad
„06” 7. évszázad
^07” 8.. évszázad
„08” 9. évszázad
„09” 10. évszázad
„10” 11. évszázad
„11” 12. évszázad
„12” 13. évszázad
„13” 14. évszázad
„14” 15. évszázad
„15” 16. évszázad
„16” 17. évszázad
„17” 18. évszázad
„18” 19. évszázad
„19” 20. évszázad
„3/7” Az idő felosztása különféle szem

pontok szerint

„31” Múlt. Jelen. Jövő 
„311” Múlt (lefolyt, egykor)
„312” Jelen (időszerű, aktuális, most)
„313” Jövő (előlegezés, előrelátás, jö

vendölés, később)
„32” Évszakok 

321” Tavasz
„322” Nyár
” 323” ősz
„324” Tél
„326” Évszaknál rövidebb, de hónap

nál hosszabb időszakok

„33” Hónapok. A hónap részei

Itt a hónapokról általános (csil
lagászati idő) és nem keltezési 
értelemben van szó

„33.01” Január 
„33 02” Február 
„33.03” Március 
,,33.04” Április

„33.05” Május 
„33.06” Június 
„33.07” Július 

33.08” Augusztus 
33.09” Szeptember 

„33.10” Október 
„33.11” November 
„33.12” December 
„333” Más hónapfelosztások. Az izlám 

hónapfelosztása stb.
„339” Hetek

„34” Napok és napszakok

„342” A hét napjai 
„342.1” Hétfő 
„342.2” Kedd 
„342.3” Szerda 

342.4” Csütörtök 
„342.5” Péntek 
„342.6” Szombat 
„342.7” Vasárnap 
„343” Más hétfelosztások. Izlám napok 

stb.
„344” Napszakok, napi időpontok 

Álpsztályozás „414” szerint 
„344.1” Napi órák ,

Pl.: „344.1.08” 8 órakor
(reggel)

„344.1.17” 17 órakor 
344.21” Napszakok 

„344.211” Napkelte 
„344.212” Dél 
„344.213” Napnyugta
„344.22” Éjjel 
„344.222”. Éjfél
„348” Ünnepnapok. Szünnapok. Sza

badságnapok

“36” Az idő a veszély és a baj szem
pontjából

„362” Veszélymentesség, a béke ideje 
„363” A veszély ideje
„364” A baj ideje. Háborús idők
„365” A legnagyobb bajok ideje
„367” A felépülés, a csökkenő veszély

ideje

„37” Az idő a foglalkoztatás szem
pontjából
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.,372” „513-02”

„372” Szolgálati idő. Foglalkoztatási 
idp. Üzemi idő

„372.2” Belső szolgálati idő. Üzemi idő 
,„372.4” Szolgálati idő a nyilvánosság 

számára. Fogadási idő. Pénz
tári idő. Üzleti idő 

.„373” Ellenőrzési, javítási idő 
„374” Pihenési idő. A foglalkozásmen

tesség különféle időszakai 
„374.2” Tulajdonképpeni pihenőidő.

Ebédszünet. Üzletzárás 
„374.4” Üzemi időveszteségek 
„374.41” Időveszteség belső üzemi ha

tásokra általában 
„374.42” Várakozási idők 
„374.43” Munkahelyre\való utazási és 

közlekedési idő
„374.45” Időveszteség üzemen kívüli 

hatásokra általában 
„374.46” Időveszteség meteorológiai 

hatások következtében 
„374.47” Időveszteség légitámadás

vagy egyéb háborús tény
kedés következtében

„374.48” Időveszteség, egyéni mulasz
tás által

„374.483” Mulasztás betegség folytán 
„375” Szolgálati és üzemi idők a tulaj

donképpeni szabadidők alatt 
Túlórák stb.

„38” Zárvatartási idő

„ 4 ” Időtartam
Alosztályozás “ 5” szerint

Az időtartamra vonatkozó közös akasz
tásokat használhatjuk személyek, élőlé
nyek, dolgok, intézmények, testületek stb. 
korának a kifejezésére.

A megjelölt időegységek többszörösét a 
tényezőknek kötőjellel való hozzáfűzése 
által képezzük:
„4 4 —03” Három hónapos időtartam

Egy körülhatárolt időtartam ferde tört
vonallal elválasztott határdátumokkal fe
jezendő ki:
„44 — 03/ —12” 3-tól 12 hónapig terjedő 

életkor
♦

„402” Haladéktalanul, azonnal
**403” Rövid időtartam
„404” Közepes időtartam
„405” Hosszú időtartam
**406” Megszakítás nélküli időtartam
„407” Megszakított időtartam
” 408” Határozatlan időtartam
**409” Határozott időtártam
**41” Egész napig terjedő időtartam

„411” Egy másodpercig terjedő időtar
tam

412” Másodpercek 
„413” Percek 
„414” Órák
„414.2” Napi idő, tágabb értelemben 

véve (nappal és éjjel) 
414.21” Nappali idő 

,,414.211” Délelőtt, napkeltétől délig. 
Virradat

„414.213” Délután, déltől naplemen- 
. téig

„414.22” Éjjel
„414.221” Este, napnyugtától éjfélig. 

Alkony
„414.223” Éjfél után, éjféltől napkel

téig
„42” Napok 
„43” Hetek

Pl.: „ 4 3 -2 ” 2 hét, 14 nap
„431” Egy napnál hosszabb, de egy 

hétnél rövidebb időtartam 
„435” 5 napos hét
,437” 7 napos hét

„44” Hónapok
„440” Európai időszámítású hónap
„441” Egy hétnél hosszabb, de egy hó

napnál rövidebb időtartam 
„443” Egyéb időszámítású hónap
„447” 28 napos hónap

45” Évek
Pl.: „45—04” Olympiád 

„45—05” Lustrum 
(5 év)

„ 4 5 -1 0 ” Évtized
„451” Egy hónapnál hosszabb, de egy 

évnél rövidebb időtartam 
„47” Évszázad (saeculum)
„48” Évezred (millenium)
„49” Évmilliomod

„ 5 ” Időszakosság. Periodicitás
Az események szabályszerű visz- 
szatérése. Az események meny- 
nyisége a megfigyelt időtartam 
alatt
Alosztályozás „4 ” szerint

i
51” Időszakos ismétlődés egy napon 

belül
„512” Minden másodpercben egyszer, 

másodpercenként
„512—02” Minden kettő másodpercben 
**512 — 05” Minden 5 másodpercben 
**512 — 30” Minden 30 másodpercben, 

félpercenként
513” Minden percben egyszer, p e ian  

ként
„513—02” Minden 2 percben
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„ 5 1 3 -1 5 ’’ 997 ”

,,513 —15” Minden 15 percben, negyed
óránként 

„513—30” Félóránként 
**514” Minden órában egyszer, órán- 
^ ként
„ 514 -  02” Kétóránként
„514 — 12” Minden 12 órában
” 52” Minden 24 órában, naponként 
” 52 — 2” Minden 2 napban
” 52 — 3” Minden 3 napban, félheten-
”  ként
„521/527” Rendszeresen a hét megha

tározott napjain 
Alosztályozás “ 342.1/.7” 
szerint
Pl.: “ 521” Minden hétfőn 

53” Hetenként
„53—2” Minden 2 hétben, félhavonként 
” 54” Minden 4 hétben, havonként 
„54 — 02” Kéthavonként
*,54 — 03” Háromhavonként, negyed

évenként
„ 5 4 -0 6 ” Félévenként 
,5 4 —10” Minden 10 hónapban 

55” Évenként 
55—02” Kétévenként 

” 55 — 10” 10 évenként
„55 — 50” 50 évenként
*57” Minden 100 évben 

57 — 02” Minden 200 évben
*,58” Minden 1000 évben

„ 6 ” Különféle idffezá2ütSsok
A keresztény időszámítástól el
térő időszámítások. Megkülön
böztethetők a földrajzi közös al- 
osztásokkal.
Példa:
“ 6(37)1/428” Róma alapításá

tól a római idő
számítás 428. 
évig

„ 7 ” Időbeli jelenségek. Az idő fenome
nológiája

„71” Fejlődés. Evolúció
„711” Őskor. Kezdeti idők. Az elődök

kora. A régi idő. Előkészület 
idők

„712” A tulajdonképpeni lét ideje 
712.3” A kezdeti icck. Eredet. Kelet

kezés
„712.4” Korai* idő. Ifjúkor. Tavasz 

(átvitt értelemben)
„712.6” ,,Sturm und Drang” kora 
„712.7” Virágkor. Életteljesség. Nyár 

(átvitt értelemben)
„712.8” Érett kor. Késői idők. Betelje

sedés. Aratás. Ősz (átvitt 
értelemben)

„712.9” A hanyatlás, pusztulás, romlás 
kora. Ellaposodás. Dekaden
cia. Befejezés. A vég. Tél 
(átvitt értelemben) 

„712.92” Öregedés 
„712 98” Halál
„713” Tősarjadás. Utóhajtás. Másod-, 

utóvirágzás. Követők, utódok, 
epigonok kora. Visszhangok. 
Utóhangok. Utórezgések. 
Végső fokok

„714” Átmeneti idők. Kiterjedés kora
„715” Újraéledés. Újjászületés. Rene

szánsz
„72” Egyidejűség 
„73” Egymásutániság 
„731” Állandó, maradandó, tartós álla

pot
„733” Lappangó állapot
„735” Időszakos állapot
„737” Normális állapot. Rendkívüli ál

lapot
„737.1” Normális, állandó 
„737.2” Rendkívüli, esetleges 
„74” Állandóság. Tehetetlenség. Idő- 

legesség. L. még „714”
„75” Ismétlődés. Egyszeribég

L. még „5” Időszakosság 
„76” Irány
„761” Megfordíthatóság (időbeli irá-

nyítatlánság)
„762” Megfordíthatatlanság (időbeli

irányítottság)
„763” (Hiszterézis). Késleltetés. Vissza

maradás
„77” Ösztonösség, spontaneitás. Önte

vékenység
„78” Időbeli bizonytalanság. Kockázat

3.44 Szempont szerinti közös alosztások. 4. sz. segédtáblázat Jelzet .00
3.441 Áttekintés

. 001 Elméleti szempont

. 002 Kivitelezés, végrehajtás szempontja

. 003 Gazdasági, pénzügyi szempont

. 004 Alkalmazás, üzemi felhasználás szempontja
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Szempont szerinti közös alosztások

.005 Berendezés, felszerelés szempontja 

.006 Elhelyezés, helyiség szempontja 

.007 Személyzeti szempont 

.008 Szervezési, szervezeti szempont 

.009 Társadalmi, erkölcsi szempont

3.442 Fogalmi meghatározás
A .00 jelzetű szempontok szerinti közös alosztások azt a célt szolgálják, hogy a 

különféle főtáblázatbeli fogalmak osztályozásával kapcsolatosan felmerülő átfogó 
szempontokat megjelölhessük. Élesen megkülönböztetendő a főtáblázatok 00 osztályá
tól.

Példák:
667 Festőipar
667.001.5 Festőipar a tudományos 

kutatás szempontjából
667.002.3 Festőipar a nyersanyagok 

szempontjából

3.443 A .00 jelzet
A jelzet kiejtése: pont-nulla-nulla
Sorrendi helye: a) katalógusba való besorolásnál a — jelzetű korlátozottan közös 

alosztás mögött és a .0 jelzetű korlátozottan közös alosztás előtt; b) jelzetalkotásnál 
más közös alosztással egy Összetett ETO számban való együttes alkalmazása esetén 
közvetlenül a korlátozottan közös alosztások mögött az összes egyéb közös alosztások 
előtt.

3.444 Alkalmazási terület:
a) Bibliográfiákban és a közhasználatú dokumentációs munka során a lehetőség 

szerint mellőzni kell a szempont szerinti közös alosztások alkalmazását, ha főtáblá
zati ETO számok viszonyításával is kifejezhető az összetett fogalom.

Példák:
625.7 Útépítés
625.7.003.3 Útépítési árvetés
de helyesebben:
625.7:657.47 Útépítési árvetés

Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy a kalkulációs kérdések egyesíthetők a kata
lógusban a 657.47 ETO számnál.

Figyelem! Semmiesetre sem alkalmazhatók a szempont szerinti közös alosztások,. 
ha az összetett fogalom jelzésére megfelelő főtáblázatbeli ETO szám, vagy korlátozottan 
közös alosztás rendelkezésünkre áll.

b) Igen jó szolgálatot tesznek azonban a szempont szerinti közös alosztások az 
igazgatási és ügyviteli dokumentációban, ahol az üzem vagy más igazgatási egység 
iratait kell egészen részletes tagoltság szerint rendezni. A szempont szerinti közös 
alosztások alkalmasak az ETO alapján máskülönben egymástól távol besorolt rokon
fogalmak és kérdések egyesítésére az ügyviteli dokumentációnak megfelelő módon. 
Erre a célra leginkább a termelő üzemek használhatják a szempont szerinti közös ál- 
osztásokat, míg a testületek, társaságok és hasonló jellegű intézmények számára a 06 
osztály korlátozottan közös alosztásai, a közigazgatási intézmények számára pedig 
a 35 osztály korlátozottan közös alosztásai eredményesebben szolgálják az ügyviteli 
dokumentációkat.
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001 .001 .32

Példa:
Feltételezzük, hogy egy budapesti textilüzem iratai többek között a következő 

csoportokra oszthatók:

677: 658.2(439.151): 02 Könyvtár 
: 336.2 Adók
: 368.4 Szociális biztosítások
: 643.4 Üzemi étkező és konyha
: 651.1 Irodahelyiségek
: 651.374.4 Telefonkezelő személyzet 
: 657.31 Előirányzatok 
: 658.381.7 Szabadságolások
: 681.14 Számológépek 
: 697.3 Központi fűtés

A szempont szerinti közös alosztásokkal ez az irattár a következő célszerűbb rend
szerbe hozható:

677 : 658.2(439.151). 003.3 Könyvviteli szempont
:336.2 Adók 
: 657.31 Előirányzatok 
: 681.14 Számológépek

677 : 658.2(439.151).006 Elhelyezés és helyiségek szempontjai
: 02 Könyvtár
: 643.4 Üzemi étkező és konyha
: 651.1 Irodahelyiségek
: 697.3 Központi fűtés

677:658.2(439.151) 007 Személyzeti szempont
: 368.4 Szociális biztosítás 
: 651.374.4 Telefonkezelő személyzet
: 658.381.7 Szabadságolások

Még további egyszerűsítést jelent, hogy belső használatra az üzem saját ETO meg
jelölését X jelzéssel helyettesíthetjük. A fenti sorozat tehát a következőképpen egy
szerűsödik:

X003.3:336.2 Adók 
X003.3:657.31 Előirányzatok

3.445 Szempont szerinti közös alosztások táblázata. 4. sz. segédtáblázat
A .001/.005  csoportoknál alkalmazhatók a főtáblázat 06 osztályának .0  jelzetű korlátozottan 
közös alosztásai.

. 001 Elméleti szempont
Fogalmi meghatározás. Cél. Rö
vid leírás. Előállításra, alkalma
zásra, tökéletesítésre vonatkozó 
vizsgálatok. Elméleti és kísérleti 
kutatások

.1 Elmélet. Program. Vázlat. Ál
talános terv

.11 Elmélet. Fogalom. Fogalmi 
meghatározás 

. 12 Program 

.13 Vázlat

. 001.14 Általános terv
.2 A kivitelre, megvalósításra vo

natkozó vizsgálatok. Előfel
tételek. Felszerelések és készü
lékek vizsgálata. Számítások 

.23 Egyes tervek 

.24 Számítások

.3 Leírások. Működési utasítások 
Az elkészült gyártmányok le
írását és működési utasításait 
lásd .004 alatt 

.32 Származás, eredet
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.001 .33 .002.6

.001.33 A felosztás elméleti szem
pontja. Rendszer, osztályozás 

. 4 Vizsgálatok. Próbák. Kísérletek.
Mintavizsgálat elméleti szem
pontból

.41 Vizsgálatok az üzembehelye- 
zés folyamán. Próbaüzem 

.42 Vizsgálatok üzemben* Folyó 
üzemi próbák

.43 x Vizsgálatok módosítások vagy 
átdolgozások után

.5 Tudományos műszaki kísérle
tek. Kutatás 

. 57 Modellkísérletek 

.572 Modellek, minták 

. 573 Modellkísérlet! berendezések 

.575 Modellek üzemben 

.6 Fejlesztési munkálatok, kuta
tási eredmények, találmányok 
és felfedezések megvalósítá
sára.

.7 Üjítás, reform 

.8 A vizsgálat tárgyára vonatkozó 
gondolatok terjesztése szé
lesebb körben. Érték. Fíaszon. 
Alkalmazhatóság. L. még
001 92

.81 Gondolatok terjesztése 

.83 Felvilágosítás egy tárgvra vo
natkozólag

.85 Bejtanítás, oktatás

. 8$ Gyakorlat, tapasztalat, tapasz
talatcsere

.002 A kivitel,: végrehajtás szempontja

Kivitel, végrehajtás, megvalósi 
tás. Építés. Előállítás, termelés 
gyártás. Nyersanyagok. Fő
alkatrészek

. 1 Munkábavétel. Előmunkálatok 
Anyagok és segédeszközök 
gyűjtése

.2 Előállítás. Gyártás. Építés. Ter
melés. Átalakítás. Megváltoz
tatás. Az ezekre vonatkozó 
különleges eljárások.

.22 Nagyméretű készítmények elő- 
regyártása 

.23 Változtatás 

.234 Kisebbítés. Csökkentés

.235 Nagyobbítás. Bővítés

.236 Rosszabbodás, romlás. Érték-
csökkentés Értékcsökkenés 

.237 Javítás. Értéknövelés

. 27 Időleges" munkálatok 

. 28 Nyersanyagok feldolgozása fél
gyártmánnyá. Próbautak 

.29 Befejező munkák

. 002.3 Nyersanyagok. Főalkátrészek
Az egyes nyersanyagok a fő- 
táblázatbeli ETO számmal 
való viszonyítással jelölendők
Példa:
621.882.1.002.3:669.355 

Sárgaréz mint a csavar
gyártás nyersanyaga 

.4 A termelés, az üzem és a fenn
tartás segédanyagai. 
Közelebbi megjelölésük a kö
vetkező osztályokkal való vi
szonyítással történik:
621.892 Kenőanyagok
662.6 Tüzelőanyagok 
667 Mázak, bevonatok 

.5 Gépek és készülékek a gyártás 
és az üzem számára. 

Közelebbi megjelölés a 621 
osztállyal való viszonyítással 
történik

.51 Nagy gépi berendezések 

. 52 Segédgépek. Segédfelszerelé
sek. Segédeszközök 

. 53 Megmunkálógépek
Közelebbi megjelölés viszo
nyítással 621.9-hez 

.54 Szerszámok. Készülékek 

. 56 Műszerek. Finommechanikai 
eszközök

.58 Használt, többé már nem új 
gépek és készülékek 

.6 Termelvények. Készgyártmá
nyok

.61 Általános kérdések 

.611 Összeállítás. Formulák. Meg
jelölés

.612 Minőség. Felépítés. Tulajdon
ságok

.2 Vegyületek 

. 3 Keverékek. Elegyek 
.613 Eredet. Származás 
.614 Alkalmazás. Működtetés 
.62 Közbenső termékek. Félgyárt

mányok
. 63 Nyers készgyártmányok 
.637 Tisztátalanságok. Idegen tes

tek
. 64 Finomított készgyártmányok. 

Készáruk
. 645 Készáruk különösen magas

nemesítési fokkal
.65 Tiszta készítmények kutatási 

célokra
. 67 Melléktermékek
. 68 Hulladékok. Maradékok. Selejt.

Felhasználásukat lásd 004.8 
alatt

. 69 Pótanyagok. Póteszközök
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.0 0 6 .0 4.0 0 2 .7  \
___________ JSb,

. 002 .7 Mellékmunkálatok
.71 Szállítás. Továbbítás
.72 Szeress. Összeállítás
.73 Lehorgonyzás. Alapozás. Rög

zítés, megerősítés *
. 75 Rezgésmentes felállítás

.003 Gazdasági és pénzügyi szempont
. 1 Gazdasági szempont 
. 12 Becslések. Előirányzatok.

Mennyiségek. Költségek 
.13 Eladási árak. Díjszabások, ta 

rifák. Jövedelmezőség 
.17 Gazdasági melléküzem 
.2 Pénzügyi szempont 
.3 Könyvelési és számviteli szem

pont. Leszámítolás.
Közelebbi megjelölés 657 
Könyvelés alosztályaival való 
viszonyítás útján történik

.004 Felhasználási és üzemi szempont
.1 PontosJeírás. Használat. Üzem. 

Hatásfok
.11 . Pontos leírás
.12 Tulajdonságok 
.13 Működési mód 
. 14 Használat. Alkalmazás
.15 Műszaki hatásfok. L. még

.003.13
.16 Anyagveszteség a felhasználás

nál' és .az üzemnél'
.17 Termelési, gyártási, előállítási 

lehetőségek
.18 Anyagmegtakarítás 
. 2 Üzemszabályzatok. Üzemfelté

telek
.24 Üzemszabályzatok. Használati á 

* útmutatások. Betanítás 
.29 Panaszok
. 3 A készgyártmányok további ke

zelése. Csomagolás. Továbbí
tás. Szállítás

.4 Megőrzés. Raktározás. Védelem. 
Biztosítás

. 5 Gondozás. Fenntartás. Tisztítás. 
Felügyelet

. 53 Gondozás 

.54 Fenntartás 

.55 Tisztítás 

.58 Felügyelet

. 6 Elhasználódás. Kopás. Elválto
zások. Károk. Hibák. Helyre- 
állítás

. 62 Természetes elhasználódás

. 63 Előre nem látott elhasználódás 

.64 Károk. Hibák. Hiányok

.65 Változások a használat követ
keztében. L. még .004.62

.004.67 Helyreállítás. Rendbehozás. 
Kijavítás

.68 Átalakítás. Változtatás új fel
használásra való tekintettel. 
Kijavítás 

.69 Felújítás

. 7 Használaton kívül helyezés. Le
bontás. Leszerelés 

.72 Használaton kívül helyezés 

. 74 Lebontás. Leszerelés 

.8 Hulladék ért ékesít és.
Hulladékokat lásd . 002.68 
alatt

. 82 Maradékok és hulladékok gyűj
tése és értékesítése 

. 86 Visszanyerés^ Megújítás, rege
nerálás. Újrahasználható vá 
tétel ,

.9 Az üzemvezetés egyéb munkála
tai

.92 Megjelölési rendszabályok. A 
használat korlátozása vagy 
meggátlása 

.922 Jelzőszjnek 

. 925 Denaturálás

. 005 Berendezés és felszerelés szempont
jai
Berendezési és felszerelési tár
gyak általában

. 006 Elhelyezés és helyiségek szempont
jai
Csak a belső szervezet és üzem 
részletei számára. Építészeti 
kérdések 725 alá kerülnek

.006.01 Építési hely. Terep. Fekvés. 
Nűgyság

.012 Mezők. Kertek 

.014 Épületcsoportok, pl. : köz
ponti és melléképületek 

.016 Vízellátás. Tartályok. Me-
 ̂ dencék ^

. 02 Épületek. Építmények. Általá
nos elrendezés. Beosztás. El
osztás

.025 Helyiségek. Rendeltetés. Szá
mozás

.03 Belső berendezések
Pl.: 6.006.2.03 Kutató 
laboratóriumok belső beren
dezései

. 04 A folyó üzem számára szolgáló 
berendezések és eszközök. 
Általában' . 005 részesítendő 
előnyben, .006.04 csak ak
kor használandó, ha az ingó
ságokat egyenként, épületek 
szerint is meg kell jelölni
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000.05 009.02

.006.05 A gyártáshoz szükséges anya
gok

. 1 Helyiségek a vezetés és az igaz
gatás számára. Szolgálati la
kások a vezető személyzet 
számára

. 2 Tervezési és kísérleti helyiségek.
Irodahelyiségek. Rajztermek. 
Kutató laboratóriumok. Kí
sérleti telepek mezőgazdasági 
és más célokra. Lőterek. Gya
korlóterek. Csapatgyakorló 
terek. Versenypályák stb.

. 25 Kutató laboratóriumok

.3 Gyártási és építési helyiségek. 
Gyárak. Műhelyek. Üzemek 
stb.

.4 Helyiségek az üzemvezetés és a 
kereskedelmi igazgatás szá
mára. Üzemi épületek. Keres
kedelmi építmények. Üzlethá
zak

. 42 Helyiségek az üzemvezetés szá
mára

.45 Helyiségek a kereskedelmi 
igazgatás számára

.5 Helyiségek a raktározás és szál
lítás számára. Áruraktárak. 
Készletraktárak. Csűrök. Paj
ták. Telepek. Parkoló helyek 
stb.

. 53 Közlekedési berendezések. 
Utak. Vasutak

. 6 Helyiségek a védelem és a meg
őrzés számára. Őrlakások. 
Házfelügyelői lakások. Se
gélyhelyek. Figyelőhelyek. 
Parti őrhelyek. Laktanyák. 
Megerősített őrhelyek

. 7 Pihenőhelyiségek. Közösségi he
lyiségek. Üzemi klubok. Szo
ciális gondozás részére bizto
sított helyiségek stb.

.8 Hálózatok. Pl.: vezetékhálózat, 
elosztóhálózat, elosztórend
szer

. 83 Hálózatok kapcsolása 

. 007 Személyzeti szempont

.08 Személyzet. Tisztviselők. Al
kalmazottak
Alosztályozás 35.08 szerint

.1 Vezetés. Igazgatóság. Felügyelő 
bizottság. Vezető tudomá
nyos, műszaki és igazgatási 
tisztviselők. Tanácsadók stb.

.007.2 Műszaki végrehajtó személyzet.
Mérnökök. Üzemvezetők. 
Mesterek. Előmunkások. 
Munkások

.3 Kereskedelmi végrehajtó sze
mélyzet. Üzletvezető. Köny
velő. Kereskedelmi segédsze
mélyzet

. 4 Kiszolgáló és felügyelő személy
zet. Házmesterek. Házőrzők. 
Altiszti személyzet. Házi al
kalmazottak. Takarítónők. 
Őrök. Felügyelők stb.

.008 Szervezési szempont
Csak a belső igazgatás, különös
képpen a vállalati irattárak ren
dezése céljaira használandó.
A szervezési és üzemi kérdéseket 
általában lásd 65 alatt.

.0 Vállalatok, üzemek felépítése és 
formája

.01 A vállalat egésze 

.02 A vállalat részei. Osztályok. 
Szolgálati ágak. Irodák. 
Titkárságok

. 03 Mellérendelés. Egymáshoz kap
csolás

.04 Központosítás, centralizáció.
Szétpontosítás, decentrali
záció

* 041 Központosítás, centralizáció
.042 Szétpontosítás, decentralizá

ció
.05 A szervezet kiépítése 
. 051 Függőleges, vertikális kiépítés
.052 Vízszintes, horizontális kiépí

tés
.053 Vegyes kiépítés
.1 Tanácskozások. Az üzemi dol

gozók határozatai. Tanácsko
zó és határozó - szervek 

.2 Vezetés. Vezető szervek 

. 3 Végrehajtás. Végrehajtó szervek
.008.4 Szakvélemények. Szakértők 

.8 Tagok. Részes társak

.009 Társadalmi és erkölcsi szempont
Más szervekhez való viszony

.0 A forma és a mód szerinti válto
zások

. 01 Önkéntes együttműködés 

. 011 Csere és kölcsönösségi viszony 

.012 Elfogadott szolgáltatások

.013 Teljesített szolgáltatások

.02 Verseny. Vetélkedés. Ellensé
geskedés. Titkos harc
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009.03 .0 0 9 .5

.009.03 Törvényesen előírt tevékeny
ség

. 07 Rendezvények
Alosztályozás 06.07 szerint 

. 09 Egyéb kérdések
Álosztályozás 06.09 szerint 

. 1 /. 3 Kapcsolatok az érdekeltek
rangsora szerint

. 1 Kapcsolat felettes intézmé
nyekkel

. 2 Kapcsolat mellérendelt intéz
ményekkel

. 3 Kapcsolat alárendelt intézmé
nyekkel

.4/.5 Vonatkozások a teljesítmé
nyek vagy szolgáltatások 
jellege szerint 

.4 Tárgyi teljesítmények

. 5 Személyes szolgálatok. Közre
működés

5 E gyetem es tizedes osztályozás 65





II.

FŐTÁBLÁZATOK





0   ÁLTALÁNOS MŰVEK
TUDOMÁNY. SZELLEMI TEVÉKENYSÉG. 

ÁLTALÁNOS ÉS VEGYES TARTALMÚ MÜVEK

00 A TUDOMÁNY ÉS KULTÚRA
ALAPJAI

001 Tudomány és szellemi munka 
általában, a tudományos munka 
szervezése.

L. még 165; 167; 168

.1 A tudomány fogalma, jellege,
célja, határai, jövője. L. még
165.9

.2 A különböző tudományoknak 
egymáshoz való viszonya. L. 
még 025.4; 168.5

.3 A tudomány értéke, jelentősége, 
haszna

.4 Tudományos szaknyelv. Nomen
clatura, terminológia. L. még 
(083.72); 003.62

.5 Tudományos elméletek, hipoté
zisek, rendszerek. L. még 16

.6 Tudományos törvények. L. még 
113; 167.6

.8 Tudományos módszertan általá
ban,

»81 A szellemi munka technikája
. 83 Szellemi együttműködés. L. még 

327.33; 341.16:001
. 85 Tudományos kritika 
.89 A tudományos munka szerve

zésé. LT" még 06
.92 A tudomány terjesztése
.98 Tudományos tévedések. Áltudo

mány

002 Dokumentáció. A könyv.
Általános tudnivalók a szellemi 
termékekről, a dokumentumok
ról, a könyvről általában, ezek

gyűjtéséről, rendezéséről, rend
szerezéséről. L. még 01; 02; 09; 
651.5; 655; 659.2; 8.0

002; 2 Irodalmi termelés, könyvtermelés
.6 Dokumentációs központok. L.

még 061.6. A 06 alatti korlá
tozottan közös alosztások itt 
is használhatók

. 61 Nemzetközi dokumentációs szer
vek

.63 Nemzeti dokumentációs szer
vek

. 66 Dokumentációs szervek üzemek
ben, gyárakban, intézmények
ben, : közigazgatási szervek
ben

003 írás.
L. még 091; 159.925.6; 372.5; 
652; 653; 655.2; 667.4/.5; 676.3; 
681.61; 781.2; 930.27

.01 Eredete 

.03 Viszonya a beszédhez. Átírás 
(transzszkrip ció, transzliterá- 
ció) Fonetikus írás

.08 Jellegzetességek. írásjelek stb.

.2 írásmódok általában

.23 Betűírás

.24 Braille-írás. Vakírás

.25 Morse-jelek. L. még 652.8

.26 Titkosírás. L. még 652.8

.3 Irásfajták

.32 Ideografikus írásmódok: egyip
tomi hieroglifek, ékírás, kínai, 
japán, koreai stb. írás 

.33 Keleti népek betűs írásmódjai: 
föníciai, zsidó, arab, hindu, 
közép ázsiai stb. írásmódok
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003.335 014.3

003.335 középázsiai írásmódok. (Ide 
osztályozandó a magyar ro
vásírás is)

. 34 Nyugati írásmódok 

. 341 Görög írás

. 344 Latin írás

. 349 Szláv írásmódok, cirill, glagoli- 
ta

.35 Számjegyek (római, arab stb.) 

.5 írószerek és az íráshoz használt 
anyagok, pl. kő, viasz, bőr, 
papiros, tinta stb.

.6 A gondolatok grafikus ábrázolá
sának egyéb módjai. L, meg
518.3 . -

.62 Jelek. Jelképek. Szimbólumok 
További osztályozás kapcsolat: 
alosztással, pl. 003.62:52 csil
lagászati jelképek

. 63 Diagrammok. Kartogrammok. 
L. még 311.2

.64 Monogrammok. Eredetjelző 
szignaturák, pl. porcelánon

007 Tevékenység és szervezés ál- 
tálában.

L. még 331.87; 65.01; 651;
658.5

008 Civilizáció. Kultúra. Haladás*
L. még 001; 37; 930.85
Pl. 008 [301.173.2] Haladó ha
gyományok; 008 [32 ] Kultúr- 
politika; 008 [323.272 ] Kuítür- 
forradalom

009 A kultúrával foglalkozó tudomá
nyok (szellemi tudományok) ál
talában

01 BIBLIOGRÁFIA. KÖNYVÉSZET. 
KATALÓGUSOK. KÖNYVJEGY
ZÉKEK.
, Csak a bibliográfia elmélete és 

technikája kerül 01 alá, maguk 
az egyes bibliográfiák 011/016 
alá. L. még 02; 025.3/4.

011 Általános nemzetközi biblio
gráfiák, világbibKográfiák.

Olyan bibliográfiák, amelyek a 
műveket tárgyukra, a megjele
nés helyére, írójukra való tekin
tet nélkül* tartalmazzák, pl.
011 ,,16” a XVII. században 
megjelent könyvek

012 Egyéni bibliográfiák.
Egyes szerzők műveinek, egyes 
testületek (akadémiák, egyete
mek stb.) által kiadott művek
nek bibliográfiái 
Pl. 012 Arany

Arany János műveinek bib
liográfiája
012 Petőfi János vitéz
A János vitéz különböző ki
adásainak, fordításainak 
jegyzéke
012:061.12(439) A Magyar 
Tudományos Akadémia ki- 
.adványainak jegyzéke 

Az egyes szerzőkről írt művek 
bibliográfiái a szakbibliográfiák 
016A/Z alá kerülnek. Pl.
016 Arany az Arany Jánosra 

vonatkozó irodalom jegyzéke
013 Kollektív bibliográfiák.

Olyan szerzők műveinek biblio
gráfiái, akiket valamilyen közös 
szempont fűz össze: egy foglal
kozás, közös nemzetiség stb. Azo
nos nyelven megjelent művek 
bibliográfiái.
Pl. 013:061.1*2(439) a Magyar 

Tudományos Akadémia tag
jainak irodalmi munkássága 
013:331.75 munkásírók mű
veinek bibliográfiái
013 =  20 angol nyelvű mű- 
xek bibliográfiái (bárhol je
lentek meg, Anglia határán 
kívül is)

Az azonos nyelven írt művek bibliográ
fiáit ne cseréljük össze a nemzeti biblio
gráfiákkal.
Pl. 015(42) az Angliában megjelent művek 
bibliográfiája (bármely nyelven).
Ha azonban ugyanaz a biblio
gráfia tartalmazza az egy ország
ban megjelent, az egy nemzeti
ségű szerzőktől írt és az egy 
országra vonatkozó műveket (pl. 
Petrik), az a nemzeti biblio
gráfiák közé kerül a 015 szakba

014 Névtelen és álnevű művek bib
liográfiái. Indexek. Cikkmuta
tók

.1 Névtelen és álnevű munkák bib
liográfiái'

.3 Jegyzékek időszaki (periodikus) 
sajtótermékek és sorozati mun
kák tartalmáról. Cikkbiblio
gráfiák
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014.5 021.2

014.5 Egyes művek önálló tartalom
mutatói

015 Nemzeti és helyi bibliográfiák.
Könyvészeti jegyzékek a mű
vek megjelenési helye szerint. 
Pl. 015(439) Magyar nemzeti 
bibliográfia. L. még a 013 alatti 
megjegyzést
Ne tévesszük össze a helyi bibliográfiát 
a helyismereti bibliográfiával (topo- 
bibliográfia), melynek jelzete 016(1).
Pl. 015(439.151) a Budapesten megje

lent müvek bibliográfiája 
016(439.151) a Budapestről szóló mű
vek bibliográfiája.

016 Szakbibliográfiák
016:0/9 A szakirodalom jegyzékei a 

tizedes osztályozás szakcso
portjai szerint Pl. 016:011/016 
bibliográfiák bibliográfiái, te
hát 016:016 szakbibliográfiák 
bibliográfiái; 016:53 fizikai 
bibliográfia

016(1) Helyismereti bibliográfiák (topo- 
bibliográfiák). Olyan irodalmi 
jegyzékek, amelyek valamely 
földrajzi hely (ország, táj, vá
ros stb.) tanulmányozására irá
nyuló míjyvrekai foglalnak össze. 
P l . '016(473.11) a Moszkváról 
szóló irodalom bibliográfiája

Ne tévesszük össze a helyismereti biblio
gráfiát a megjelenési hely szerint készült 
helyi bibliográfiával; ez utóbbit a 015 
csoportba kell helyezni. A speciális hely- 
ismereti bibliográfiákat tárgykörök 
szerint rendezzük el. Pl. 016:338(439) 
Magyarország népgazdaságának biblio
gráfiája

016 .,.. Időbibliográfia (kronobiblio- 
gráfia) Pl. 016"1848” az 
1848. évre vonatkozó iro
dalom bibliográfiája

016A/Z Bio-bibliográfia Pl. 016 Petőfi 
A Petőfire vonatkozó iroda
lom bibliográfiája

Ne tévesszük össze a bio-bibliográfiát az 
egyéni bibliográfiával, amely az irók mü
veinek felsorolását, nem a ró lu k  szó ló  
irodalmat adja. L. a 012 szakjelzetet

017/019 Katalógusok. Különleges 
bibliográfiák.
Ide maguk a katalógusok 
kerülnek. A katalogizálás és 
osztályozás elméletét és tech
nikáját 1. 025.3/.4 alatt

017 Könyvtári és könyvkereskedői 
katalógusok általában. Szak- 
katalógusok. Tárgyi katalógu
sok.

L. még (083.3); 069.538
.091 Raktári katalógus. Helyrajzi 

katalógus
. 092 Gyarapodási, növedéki kataló

gus
. 099 Egyéb katalógusok. Olvasói 

katalógusok
. 1 Közkönyvtári katalógus 
.2 Magánkönyvtári katalógus 
. 3 Könyvárverési kát aló gus. Aukció-

kátalógus
.4 Könyvkereskedői katalógus 
.42 Kiadói és szortiment-katalógus 
. 43 Antikvár-katalógus

018 Betűrendes (szerzői) 
katalógusok

. 1 Közkönyvtárakban

.11 Központi címjegyzék. Több 
könyvtár közös katalógusa 

.2 Magánkönyvtárakban

. 3 Könyvárverésekhez

. 4 Könyvkereskedelemben
019 Szótárkatalógusok

A szerzői és tárgyszókatalógus 
egyesítése közös betűrendben

. 1 Közkönyvtárakban
*. 2 Magánkönyvtárakban
. 3 Könyvárverésekhez
. 4 Könyvkér eske delemb en
.9 Különleges jellegű bibliográfiák 

és katalógusok
.911 Periodikus, időszaki biblio

gráfia
.922 Válogatott munkák bibliográ

fiái. Ajánló bibliográfia 
.941 Értékelő összeállítás. Ajánló 

bibliográfia

02 KÖNYVTÁRTAN. KÖNYVTÁRAK.
L. még 01; 09

021 A könyvtárak feladata, jelen
tősége, alapítása, fejlesztése, 
hatósági felügyelet

.2 A könyvtár népnevelő és fel- 
világosító munkája. L. még 
027.8; 371.64
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021.4 027.52

021.4 Előadások és kiállítások a könyv
tárban

.6 Könyvtári hálózat. Könyvtárak 
együttműködése 

. 62 Fiókkönyvtárak 

.65 Mozgókönyvtárak. Vándor- 
könyvtárak

.7 Könyvtári propaganda 

.8 Könyvtári hatóságok. Könyv
tári központok. Könyvtárjog. 
Könyvtárügyi törvényhozás

022 Könyvtárépületek és 
helyiségek.

L. még 727.8

.4 Raktárak. Állványok. Polcok.
L. még 025.8

. 5 Olvasótermek. Kutatóhelyiségek

. 6 Könyvtári munkahelyiségek. Ki
állítási termek stb., mosdó, 
ruhatár

.7 Világítás. L. még 628.9 

. 8 Fűtés és szellőztetés. L. még
628.8; 697

. 9 Könyvtári technikai berendezé
sek és felszerelések

023 Könyvtárigazgatás. Könyvtári 
személyzet

024 Könyvtárhasználat
. 01 A használat feltételei, szabályai.

Nyitvatartási rend 
. 5 Helybenolvasás
. 6 Könyvkölcsönzés
.68 Könyvtárközi kölcsönzés

025 Könyvtári ügyvitel
.1 Irányítás, vezetés általában. 

Pénzügyek. Statisztika. 
Levelezés. Saját kiadványok 

.17 Könyvtári különgyűjtemények 
kezelése

.171 Kézirattár. Ritkaságok tára 

.173 Periodikák. Folyóiratok.
Hírlaptár

.176 Térképgyűjtemény 

.178 Zeneműtár

. 2 Könyvbeszerzés, vétel, csere, dup
lumok értékesítése 

. 267 Csereközpontok 

.3 Könyvek nyilvántartásának
technikája. Katalogizálás. L. 
még 017/019 

. 31 Címleírás

025133 Kollacionálás. Analitikus cím
leírás

. 34 Katalógusfajták 

.341.1 Gyarapodási katalógus. L. 
még 017.092

. 2 Raktári, helyrajzi katalógus.
L. még 017.091

.342 Betűrendes, szerzői katalógus 

.343.1 Tárgyszókatalógus 
.2 Szakkatalógus 

.345 Vegyes katalógusok. Szótárka
talógus

.4 Osztályozás. L. még 001.2; 168 

.45 Egyetemes Tizedes Osztályozás 
(ETO)

.49 Egyéb osztályozó rendszerek 

.5 Fölvilágosítás. Reference-szolgá- 
lat. L. még 028

.7 Könyvkötés. L. még 686.1 

.8 A könyvek elhelyezése. A rak
tározás rendje. Raktárrend
szerek. L. még 022.4 

.85 A könyvek gondozása. Ártal
mak (gőz, gáz, egerek, férgek 
stb.) elleni védekezés. Könyv
higiénia. Könyvrestaurálás. 
Könyvkonzerválás

.9 Épületfenntartás. Takarítás stb.
026 Szakkönyvtárak

Alosztályozás kapcsolati alosz- 
tással. Pl. 026:37 pedagógiai szak- 
könyvtár

027 Általános könyvtárak
. 021 Tudományos könyvtárak 
.022 Népkönyvtarak 
.081 Zártjellegű,

prézensz-könyvtárak 
. 082 Kölcsönző könyvtárak 
. 1 Magánkönyvtárak 
.2 Intézmények, testületek, akadé

miák, egyesületek, társaskörök 
könyvtárai

. 3 Üzleti jellegű kölcsönkönyvtárak 

. 4 Nyilvános közkönyvtárak 

.5 Közkönyvtárak (állami, megyei, 
városi stb.)

.52 Városi, községi, falusi könyv-
Pl. 027.52.021(439.151) 

Szabó Ervin Könyvtár 
központja
027.52.022(439.151)
SzáBó Ervin Könyvtár 
kerületi fiókjai 
027.52.022(439-202) 
Magyarország falusi 
népkönyvtárai
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027.5a 061 .7

027.53 Megyei és járási könyvtárak
.54 Állami, nemzeti könyvtárak
."6 Az olvasók különleges csoportjai 

számára szervezett könyvtárak. 
Üzemi, kórházi stb. könyv
tárak

.625 Gyermekkönyvtárak. Ifjúsági 
könyvtárak

. 64 Munkáskönyvtárak 

. 7 Közép- és szakoktatási intézetek 
könyvtárai. Egyetemi és fő
iskolai könyvtárak

.8 Elemi, általános iskolai könyv
tárak. L. még 371.64 

.9 Ingyenes olvasóhelyiségek és 
új ságolvasó-t érmék

028 Olvasás. Tanácsadás az 
olvasóknak.

L. még 374.2

.1 Az olvasás technikája. Jegyzet- 
készítés stb. L. még 001.81 

.8 Tanácsadás. L. még 002; 019.9; 
025.5; 659.25

03 ENCIKLOPÉDIÁK. ÁLTALÁNOS 
LEXIKONOK. REFERENCE 
KÖNYVEK.

Csak az általános enciklopédiák 
kerülnek ide. A szaklexikonokat 
tartalmuknak megfelelően osztá
lyozzuk. Pl. 8(03) irodalmi lexi
konok

05 IDŐSZAKOS, PERIODIKUS
KIADVÁNYOK, FOLYÓIRATOK, 
ÉVKÖNYVEK, CÍMTÁRAK.

Csak az általános jellegű idő
szakos irodalom kerül ide. A szak- 
folyóiratokat tartalmuknak meg
felelően osztályozzuk. Pl. 61(05) 
Orvostudományi folyóirat

058 Évkönyvek.
Csak az általános jellegű év
könyvek kerülnek ide. A szak
jellegű évkönyveket tartalmuk
nak megfelelően osztályozzuk. 

.Pl. 54(058) Kémiai évkönyv

. 7 Címtárak

059 Naptárak. Almanachok.
L. még529.3/.5
Csak az általános jellegű nap
tárak, almanachok kerülnek ide. 
Szakjellegű naptárakat, almana- 
chokat tartalmuknak megfelelően 
osztályozzuk. Pl. 34(059) Jogi 
naptár

08 TESTÜLETEK, INTÉZMÉNYEK, 
TÁRSULATOK, KONGRESSZU
SOK, MÚZEUMOK.

Az itt felsorolt .0-ás korlátozottan közös 
alosztások a 069 főosztályban nem hasz
nálhatók.

.01 Jelleg. Irány. Cél. Alapszabá*
lyok stb.

. 02 A tagok. Jogaik és kötelességeik 

. 03 Vagyon

.04 Igazgatás. Elnökség. Választ
mány. Bizottságok 

. 05 Testületi tevékenység általában 

. 053 Ülések. Közgyűlések 

. 055 Kiadványok
.5 Évi jelentések. Egyesületi 

évkönyv
. 6 Emlékbeszédek 

.06 Kiállítások. Versenypályázatok.
Vizsgálatok. L. még 061.4 

.07 Egyéb tevékenység. Felvonu
lások, bemutatások, kirándu
lások, bankettek stb.

.08 Testületi személyzet. Alosztá
lyozás 35.08 szerint 

.09 Jubileumok. Ünnepségek stb.

061 A testületek fajai

.1 Hivatalos intézmények 

. 12 Akadémiák

.2 Társaságok, egyesületek, közér
dekű testületek

.22 Tudományos egyesületek, tudo
mányt népszerűsítő egyesüle
tek

. 3 Kongresszusok. Konferenciák. 
Gyűlések stb.

.4 Bemutatások, kiállítások, vásá
rok. L. még 021.4; 069 

:5 Ipari, kereskedelmi és közleke
dési vállalatok. L. még 658 

.6 Tudományos intézetek. Kutató- 
intézetek

.66 Tájékoztató intézmények. L. 
még 002.6

.7, Ünnepélyek. Emlékünnepélyek
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069 092

069 Múzeumok. Műzeográfia. 
Műzeológia

.01 Elmélet. Tulajdonképpeni 
műzeológia

.02 Szakmúzeumok. Viszonylati al- 
osztással, pl. 069.02:745/749 
Iparművészeti múzeum 

.1 A múzeumok célja, jelentősége, 
nevelő jellege. Múzeumi veze
tések. Előadások. Felolvasások. 

.2 Múzeumi épületek. L. még 
727.6/.7 *

.3 Berendezés és felszerelés 

.4 A gyűjtemények elrendezésének 
módszerei. Előkészítés. Kar
bantartás. Helyreállítás. Tisz
tántartás

. 5 Gyűjtemények. Kiállított tár
gyak. Magyarázó anyag 

.53 Kiállítási technika 

. 538 Múzeumi katalógusok 

.6 Igazgatás 

.7 Kiadványok 

.8 Kutatás. L. még 001.89

07 HÍRLAPOK. ÚJSÁGÍRÁS.
L. még 05

Az egyes hírlapok alosztályozása 
a megjelenés helye és a hírlap 
neve szerint

070.1 Sajtótudomány. A sajtó fogalma, 
jelentősége, irányító szerepe. 
Viszonya más foglalkozási 
ágakhoz, a kormányzathoz stb. 

.13 Cenzúra. L. még 342.732;
351.751

. 3 Szervezeti és gazdasági kérdések. 
Kiadás. Megjelenés. Terjesz
tés

. 4 Szerkesztés

.431 A sajtó hírszerző szervei. Táv
irati irodák (MTI) stb.

.48 Különleges újságfajták. Hangos 
*és élő újság. Faliújság. Rádió
újság stb. ^

08 GYŰJTEMÉNYES MUNKÁK

081 Egyéni gyűjtemények.
Egyes szerzők különböző tárgy
körökhöz tartozó összegyűjtött 
munkái.

Egy szerző azonos tárgykörbe 
tartozó művei az illető tárgykör 
alá tartoznak a megfelelő alosz- 
tással. Pl 51(081) egy szerző 
matematikai tárgyú munkái

082 Kollektív gyűjtemények.
Több szerző különböző tárgykö
rökbe tartozó gyűjteményes mun-, 
kái
Több szerzőnek azonos tárgy
körbe tartozó művei az illető 
tárgykörbe kerülnek a megfelelő 
alosztással. Pl. 51(082) több szer
ző matematikai munkáinak gyűj
teménye

. 1 Vegyes tárgyú sorozatok. PL 
Tudomány és haladás

.2 Emlékkönyvek, vegyes tartalmú 
ünnepi kiadványok valakinek a 
tiszteletére

087 Az olvasók különleges csoport
jai számára szolgáló kiadvá
nyok

.3 Hivatalos és félhivatalos kiad
ványok közérdekű eseményekkel 
kapcsolatban. Fehér könyvek, 
kék könyvek stb.-

.5 Gyermekkönyvek. Mesésköny
vek. Ifjúsági könyvek. L. még
(024.7); (075); 372.4; 398.2; 
8 -3 4 : 8 -9 3

. 62 Kolportázs. Ponyva

09 KÉZIRATOK. KÖNYVRITKA- 
SÁGOK

090.1 Bibliofillá. Könyvgyűjtés

091 Kéziratok.
Kéziratos könyvek. Alosztályo- 
zás nyelv és tárgy szerint.

. 07 Fakszimile-kiadások 

.1 Különböző alakú kéziratok 

.14 Kódexek

.3 Díszített, illuminált kéziratok 

.5 Szerzői (autográf) kéziratok 

.6 Nyomtatott könyvek híres írók 
kézírásos jegyzeteivel

092 Xilográfikus (fatábláról nyo
mott) könyvek
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093 099

093 Ősnyomtatványok.
(Inkunábulómok,- 1500 előtti 
nyomtatványok). L. még 655

094 Könyvritkaságok.
Értékes, nevezetes, különleges, 
luxus kiadások. Unikumok. Első 
kiadású könyvek. Aldinák. Elze- 
virek.
Elsősorban tárgyuk szerint kell 
ezeket a könyveket osztályozni, 
ide csak másodsorban kerülnek

095 Értékes kötésű könyvek.
L. a 094 alatti megjegyzést

096 Különlegesen kiállított, drága 
anyagra (pergamentre stb.) 
nyomtatott könyvek. Illuszt
rált könyvek.

L. a 094 alatti jegyzetet

097 Exlibris.
Könyvjegy. Nyomdászjegy

098.1 Tiltott könyvek

099 Különleges kiadványok. 
Curiosa

(Különleges alak, ár, mikrofény- 
képészeti előállítás stb.)
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1 FILOZÓFIA. BÖLCSELET
L. még 301; 34.01; 7.01; 930.1

101 A filozófia miberíléte és feladata
111 Metafizika. Ontológia

.3 Szubsztancia. Lényeg 

.4 Akcidensek. Járulékok

.5 Vonatkozás. Viszony

. 6 Aktusok. Tevékenységek.
Működések

.62 Változás. Fejlődés 
113/125 Természetbölcselet
113 Általános természettörvények
114 Tér. L. még 159.937.5
115 Idő. L. még 159.937.5
116 Mozgás. Levés. L. még 159.937.5
117 Anyag. L. még 541
118 Erő. Energia. L. még 531.6; 536.7
119 Mennyiség. Szám
122 Okság. Kauzalitás
123 Szabadság és szükségszerűség. L.

még 159.947 
.11 Véletlen

124 Teleológia 
.3 Cél
. 5 Érték 
.6 Sors

125 Véges. Végtelen
128 Élet és halál. Lélek
130.2 Kultúrfilozófia
133 Okkultizmus. Mágia. Asztrológia.

Spiritizmus. L. még 398.3/.4

14 FILOZÓFIAI RENDSZEREK 
ÉS IRÁNYOK

! 14M Dialektikus materializmus. L. 
még 3M

140.8 Világszemlélet. Világnézet
141.111 Monizmus 

.112 Dualizmus 

.113 Pluralizmus 

.12 Mechanisztikus materializmus 

.13 Metafizikai idealizmus

141.131 Platonizmus. Neoplatonizmus 
.132 Racionalizmus 
.134 Objektív idealizmus 
.136 Szubjektív idealizmus 
.142 Voluntarizmus 
. 144 Perszonalizmus 
.155 Evolu cionizmus
. 21 Optimizmus 
.22 Pesszimizmus 
.31 Skolasztika
.319.8 Exisztencializmus. Bölcseleti 

antropológia 
.338 Eklekticizmus

159.9 Pszichológia, Lélektan.
L. még 343.95; 612.8; 616.8

—05 Személyek. Alosztályozás 
,616— 05 szerint

—052 T^fímglelöktan. L. még 
301.151; 301.182 

.01 Filozófia. Elméletek. 
Törvények

.015 Exakt tudományokon ala
puló elméletek. Mechanisz
tikus, kémiai, biológiai 
elméletek

.016 Egyéb elméletek 

.018 Pszichológiai módszerek ál
talában. Szubjektív, ob
jektív, analitikai, szinteti
kus, leíró, magyarázó mód^ 
szer

.019 Pszichológiai rendszerek és

. 07 Kutatás. Oktatás 

. 072 Észlelés. Pszichológiai kísér
letek. Tesztek 

. 2 Laboratóriumok

.5 Metodika 
. 078 Készülékek
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159.91 159.96

159.91 Pszicho! iziológia.
Az idegrendszer szerkezete és 

működése. L. még 612.821

.913 A lelki élet egészségtana. L. 
még 159.97; 613.8

159.92 Lelki fejlődés, képességek.
Összehasonlító lélektan

. 922 A lelki élet sajátosságai. Tudat 
.1 Nemek pszichológiája. L. 

még 176
.2 A környezet befolyása 
.3 Szellemi képességek át

örökítése
.4 Faji lélektani adottságok. 

Néplélektan
.5 Testi sajátságok befolyása 
.6 Az életkor befolyása 
. 7 A gyermekkor pszichológiája 

* Pedológia
.923 Tipológia. Karakterológia. L. 

még 159.97
. 924 Zseni. Zsenialitás 
.925 Kifejeződéstan 

.2 Fiziognómia 

. 5 Frenológia 

.6 Grafológia
.929 Biopszichológia. Összehason

lító lélektan. L. még 591.51

159.93 Érzékelés

.931 Látás 

.932 Hallás 

. 933 Szaglás

. 934 ízlelés

.935 Tapintás

.936 Izomérzés. Egyensúly érzet 

.937 Észlelés. Észrevevés
.2 Az észrevevés elemei. Érzéki 

ráhatás. Percepció. Apper- 
cepció

.3 Normális körülmények közt 
előforduló érzékcsalódá
sok. L. még 159.961 

. 5 Az észrevevés különleges faj
tái (tér, kiterjedés, idő, 
ritmus, mozgás stb. fel
fogása). L. még 114/116 

. 7 Szünesztézia. Színhallás 
. 938 Pszichofizika

.21 Törvények. Ingerküszöb.
Web er — Fechner-törvény 

.25 Mérések. Ingerküszöb mé
rése. Különbségi küszöb 
mérése

159.938.3 Pszichometria. Pszichokro- 
nometria. Pszichofizioló- 
giai reakció idő

159.94 Végrehajtó működések

. 942 Érzelmek. Szenvedélyek
.3 Érzelmek kifejezése. Neve

tés. Sírás
.943 Törekvés. Mozgás. Cselekvés. 

Hajlam
.5 Önkéntelen mozgások 
.6 Veleszületett mozgások.

Tropizmusok. Reflexek. 
Ösztönök.
L. még 576.33; 577.39;
612.833

.7 * Szerzett mozgások. Szoká
sok

.8 Akaratlagos mozgások 
.944 Teljesítmény. Kifáradás.

L. még 333.024.3
. 946 Helyváltoztatás. Beszéd. Olva

sás. írás. Rajz
. 947 Akarás. Akarat. Az akarat ne- 

- velése

159.95 Magasabbrendű szellemi műkö
dések

.952 Figyelem
.1 A figyelem tárgyának meg

választása
.2 A figyelem változatai
.3 Testi visszahatások
.4 At figyelem élessége és erős

sége
. 5 A figyelem terjedelme és tar

tama
. 6 Figyelemre való képtelenség

. 953 Emlékezet. Tanulás. Mnemo- 
technika

.954 Képzelet. Képzelőerő. Fan
tázia

.955 Gondolkodás. Fogalomalkotás.
ítélet. Következtetés 

.956 Intuíció

159.96 Különleges lelkiállapotok és lel
ki folyamatok

. 961 Hallucinálás. Illúzió. Látomás. 
Telepátia stb.

.962 Hipnotizmus. Szuggesztió.
Autoszuggesztió 

.963 Alvás. Ébrenlét. Álom.
*L. még 612.921.7 

. 964 Mélylélektan
.2 Pszichoanalízis 
. 3 Egyéb mélylélektani irányok



159.97 172.1

159.97 Rendellenes lelki jelenségek.
L. még 616.8

.973 Szellemi fogyatékosságok

159.98 Pszichotechnika

16 LOGIKA

161/162 Elemi logika
161.1 Fogalom. L. még 159.955 

.11 A iogalom jegyei és fajai 

.111 Összehasonlítás. Megkülönböz
tetés. Absztrakció 

. 12 Kategóriák }

.14 A fogalom terjedelme

.15 A fogalom tartalma

.2 ítélet. L. még 159.955 

.22 Az ítélet fajai

.25 Az ítélet érvényességének fel
tételei. Logikai alapelvek

162 Következtetések.
L. még 159.955

.1 Közvetlen következtetések

.2 Szillogizmus. Dedukció

. 3 Indukció

. 4 Analogikus következtetések 

. 5 Hibás következtetések

164 Logisztika. Logikai kalkulus

165 Ismeretelmélet
.01 A megismerés feladatai és céljai 
. 023 A megismerés igazsága és té- 

vessége
.1 A megismerés feltételei, forrásai 

és fajai ?
.2 A megismerés lényege *
.21 Leképezés. Yisszatükrözés 
.3 A megismerés tárgya, terjedelme 

és határai
.4 A megismerés bizonyossága és 

érvénye
.43 A bizonyosság kritériumai 
.5 A megismerés értéke 
. 6/. 8 Ismeretelméleti álláspontok és 

v irányok 
. 64 * Empirizmus 
. 641 Szenzualizmus 
. 65 Kriticizmus 
.71 Dógmatizmus 
.721 Radikális szkepticizmus. Nihi

lizmus

165.723 Relativizmus 
. 725 Nominalizmus 
. 73 Pozitivizmus 
.731.2 Empiriokriticizmus 
. 732 Agnoszticizmus 
. 74 Pragmatizmus 
.814 Szolipszizmus 
. 82 Realizmus 
.823 Fenomenalizmus 
.9 A megismerés története. Mitoló

giától a tudományig

167/168 Logikai módszertan

167 Tudományos kutatás
.2 Analízis. Megfigyelés. Kísérlet 
.3 Szintézis 
. 4 Axioma. Posztulátum 
.5 Hipotézis. Fikció 
.6 Tudományos törvény. Tudomá

nyos szabály. L. még 001.6 
.7 Tudományos elmélet. Az elmélet 

és gyakorlat problémája.
L. még 001.5

168 Tudományos rendszerezés.
L. még 001.8; 025.4

. 1 Meghatározás 

.2 Felosztás 

. 3 Bizonyítás

.5 Tudományok rendszerezése 

. 521 Természettudományok

. 522 Társadalomtudományok

.53 Alkalmazott tudományok

17 ETIKA

17.01 Az etika fogalma, feladata és 
módszerei

.02 Az erkölcs lényege 

.021 Az erkölcsi megítélés tárgyai

.022 Az erkölcsi megítélés

.023 Az erkölcsi törvény

. 024 Az erkölcsi megítélés forrásai

.025 Az erkölcsi törvény érvénye és
szankciója

. 026 Az erkölcsi magatartás indítékai 

.03 Etikai irányok és álláspontok

171 Egyéni erkölcs

172 Társadalmi erkölcs.
L. még 340.12

.1 Kötelességek a közzel szemben. 
L. még 321; 342.2/.3
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172.12 18

172.12 Állampolgári erkölcs. Törvény - 
és tekintélytisztelet 

.14 Hazafiasság. Hazaszeretet

.15 Sovinizmus. Nacionalizmus

.16 Kozmopolitizmus 

.2 A közhatóság és a kormányzat 
kötelességei

.4 Erkölcsi kapcsolatok népek kö
zött. Háború és béke. Pacifiz
mus. L. még 327.3; 327.4; 341

173 A család erkölcstana.
L. még 301.185.14; 343.55;
347.62; 362.17; 392.3

174 Foglalkozások, hivatáskörök
erkölcstana

.4 Üzleti erkölcs

176 Nemi erkölcs.
L. még 159.922.1; 173; 343.54

.5 Prostitúció. L. még 351.764;
362.86; 613.883 

.7 Erkölcs és művészet

. 8 Erkölcs és irodalom. Pornográfia

177 A társadalmi érintkezés
erkölcstana.

Kölcsönös megbecsülés. Udva
riasság. Becsületesség. Őszin
teség stb.

178 Erkölcs és mértékletesség
. .1 Alkoholizmus. Iszákosság

. 7 Dohányzás

. 8 Kábítószerek élvezete: ópium*
kokain, morfium, hasis stb.

179 Különféle kérdések
.1 Sajtóetika. L. még 07
.2 Gyermek bántalmazása. L. még

 ̂ 331.3; 362.7
.3 Állatkínzás. Állatvédelem.

L. még 351.765; 502.74 
.4 Élveboncolás. Viviszekció.

L. még 612.012
. 6 Hősiesség. Bátorság. Gyávaság
.7 Az emberi élet megbecsülése.

Gyilkosság. Párbaj. Öngyilkos
ság. Jogos önvédelem. L. még 
343.22; 343.61; 394.8 

.8 Emberi hibák és gyarlóságok.
Kevélység. Hiúság. Kapzsiság. 
Féltékenység. Hazugság stb. 

.9 Jótulajdonságok. Önzetlenség.
Közösségi érzés. Kötelesség
tudás. Kitartás. Hűség

18 ESZTÉTIKA.
L. még 7.01; 8.01

18 [3K] Szocialista realizmus általában. 
L. még 7.036.1 [3K];
8.015.16 [3K]
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2 VALLÁS. TEOLÓGIA
L. még 125; 171; 322; 348; 726; 755; 783;

21 VALLÁS AZ ÉRTELEM 
SZEMPONTJÁBÓL

211 Isten. Istenhit. Deizmus. L. még 125 
. 5 Ateizmus

212 Panteizmus
215 Vallás és tudomány

22/28 KERESZTÉNY VALLÁS

22 BIBLIA
221 Ószövetség 
225 Újszövetség

23 DOGMATIKA

24 GYAKORLATI (PRAKTIKUS) 
TEOLÓGIA.
L. még 25

241 Vallás erkölcstan
242 Vallásos elmélkedések
243 Imakönyvek
244 Vallásos legendák, elbeszélések,

történetek. L. még 398.2
245 Egyházi énekek. Énekeskönyvek.

L. még 783
246 Egyházi művészet. Egyházi zene.

L. még 726; 755; 783
247 Templomok berendezése és díszít

ményei. Liturgikus felszerelés. 
L. még 264

248 Aszketika. Misztika

25 LELKIPÁSZTORKODÁSTAN. 
PASZTORÁLIS TEOLÓGIA

251 Egyházi szónoklattan. Homiletika, 
L. még 8.085

26/28 KERESZTÉNY EGYHÁZ 
ÁLTALÁBAN. ÁLTALÁNOS 

EGYHÁZTÖRTÉNET. KERESZTÉNY 
EGYHÁZAK ÉS SZEKTÁK

261 Az egyház különféle kapcsolatai és
hatásai

262 Az egyház szervezete és kormány
zása. Egyházi közigazgatás.
L. még 348

263 Egyházi ünnepek. L. még 331.813
264 Szertartások. Liturgia
267 Egyházi egyesületek, társulatok

27 ÁLTALÁNOS KERESZTÉNY 
EGYHÁZTÖRTÉNET.

L. még 28

271 Szerzetesség, szerzetesrendek

28 KERESZTÉNY EGYHÁZAK
ÉS SZEKTÁK

281 Ősegyház. Keleti egyházak. Orto
dox egyházak

282 Római katolikus egyház
283 Anglikán egyház. Amerikai episzko-

pális egyház
284 Protestantizmus általában. Pro

testáns egyházak és szekták 
.1 Luteránus egyház 
. 2 Kálvinista egyház 

286 Baptisták
288 Unitáriusok
289 Egyéb keresztény egyházak
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29 299

29 ÖSSZEHASONLÍTÓ VALLÁS- 
TUDOMÁNY, NEM KERESZTÉNY 

VALLÁSOK
291 Általános és összehasonlító vallás-

tudomány 
. 1 Vallásfilozófia

292 Görögök és rómáiak vallása. Klasz-
szikus mitológia

293 Germán és balti szláv népek ősi
vallása

294 Indiai vallások; védaizmus, brahma-
nizmus, buddhizmus, hinduizmus

295 Perzsa vallás. Mitraszkultusz.
Parszizmus. Zoroaszter-vallás. 
Zend-aveszta

296 Zsidó vallás
297 Izlam. Mohamedánizmus
299 Egyéb vallások

.18 Szlávok ősvallása 

.31 Egyiptomi ősvallás 

.4 Finnugor és mongol-török népek 
ősvallása. Magyarok ősvallása 

.5 Kínai és japán vallások 

. 6/. 9 Afrikai, ausztráliai és amerikai
népek* vallásai

6 Egyetemes tizedes osztályozás 81



3 TÁRSADALOMTUDOMÁNY
L. még 008; 172; 177; 571; 572; 614; 65; 930.1

3 —05 Személyek. Ezek a korlátozottan 
közös alosztások megfelelnek a 
616—05 felosztásának. Az 
egész 3 főrész területén hasz
nálhatók, de csak ott, ahol 
egyszerű főtáblázati szám nem 
fejezi ki a fogalmat

—053 Életkor szerint 
. 2 Gyermek
. 8 Felnőtt
.9 Agg

—055 Nem szerint 
. 1 Férfi 
.2 Nő

— 056 Testi és szellemi tulajdonságok 
szerint

—057 Foglalkozási, hivatási ág szerint
—058 Társadalmi osztály szerint 

. 1 Kizsákmányolok. Tőkések 

. 3 Dolgozók 

.8 Családi állapot szerint
Az egész 3 főrész területén alkalmaz

ható .07 és .08 korlátozottan közös alosz- 
tásokat lásd 35.07, illetőleg 35.08 alatt. 
Értelemszerűen használhatók általánosan 
is, pl.
3.078.3 Társadalmi ellenőrzés. Éberség

! 3K MARXIZMUS-LENINIZMUS
SZOCIALIZMUS. KOMMUNIZMUS

Ide a tudományos szocializmus irodal
mát, tehát m arxista-leninista szerzők 
műveit osztályozzuk. Az átfogó jellegű, 
az elmélet egészére vonatkozó műveket 
kizárólagosan ide soroljuk. A marxizmus — 
leninizmus részletkérdéseinek klasszikus 
(marxi, engelsi, lenini) feldolgozásait mind 
3K-hoz, mind pedig a témakörnek meg

felelő jelzet alá helyezzük. A tudományos 
szocializmust bíráló, vagy a magukat szo
cialistának valló polgári műveket lásd 
335 alatt.

A marxizmus—leninizmus és a párt 
irodalmát ETO-beli helyéről emeltük ki 
Tropovszkij nyomán és helyeztük kombi
nált számbetű jelzetekkel a 3 Társadalom- 
tudomány főrész élére. így a szocializmus 
elmélete a gyakorlattal, az ideológia a párt
tal kerül együvé és jelentőségüknek meg
felelően a társadalomtudomány vezető 
helyére. A nemzetközi tizedes osztályozás
ban ez a használat — ott a szocializmus 
irodalma csak 335, a kommunista pártra 
vonatkozó 329.15 alatt találhátó — még 
nem nyert elismerést, de szocialista or
szágban a 3K-s felosztás nélkülözhetetlen 
s ezért magánhasználatra közöljük.

!3K1 Marx és Engels
Műveik. Teljes kiadások

! Ili Válogatott művek
! Is3 Egyes művek, téma szerinti

válogatások
I 14 Kommentárok és segédkönyvek

j Marx és Engels műveinek ta
nulmányozásához

! 1Í5 Marx és Engels bibliográfiája
! lj6 Marx és Engels élete és műkö-

l dése
! 3K2 Lenin és művei

A további tagolás ugyanúgy, 
mint Marx és Engels esetében, 
tehát 3K21, 3K23 stb.

! 3K4 Vegyes gyűjtemények Marx, 
, Engels és Lenin műveiből 

! 3K5 Egyéb m arxista-leninista szer
zők művei a tudományos szo
cializmus kérdéseiről
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3K9 301.193

! 3K9 A szocializmus története.
L. még 335

! ‘ 92 Marx elődeinek utópista szo
cializmusa

! 93 Utópista és kispolgári szo
cializmus az I. Internacionálé 
megalapításáig. A marxizmus 
ellen folytatott küzdelmek 

! 94 Az I. Internacionálé
! 95 A II. Internacionálé története a

világháborúig
! 96 A II. Internacionálé össze

omlása

! 3KI A Kommunista
Internacionálé (Komintern)

! 1 A Kommunista Internacionálé
története

I 2 A Kommunista Internacionálé
kongresszusai. A Végrehajtó 
Bizottság plénumái 

1 3 Szervezeti kérdések
! 5 A Kommunista Internacionálé

egyes szekcióinak működése 
1 8 Május elseje

! 3KP A Kommunista Párt
! 3KP(439) v Mag^rn^dínmunista Párt.

Magyar Szocialista* Mun
kás Párt

! 3KP(47) A Szovjetunió Kommunista 
Pártja

1 3KP1 A Kommunista Párt története.
Munkáspártok egyesülése 
(viszonylattal a csatlakozó 
párthoz)

2 Pártkongresszusok, konferen
ciák. A Párt vezető szervei
nek plénumái

3 Pártszervezet. Pártfegyelem.
Pártdemokrácia. Kritika. 
Önkritika

4 Pártoktatás, agitáció, propa
ganda, pl. 3KP4 [378 ] Párt
főiskola

5 A Párt irányító munkája a szo
cialista építés különféle te
rületén

! 3KSzM A Szovjetunió Lenini Ifjúsági 
Szövetsége. Komszomol 

1 3M Történelmi materializmus. L. még 
14M. A dialektikus és törté
nelmi materializmust együtte
sen tárgyaló műveket lásd 14M 
alatt, a 3M alá történő egyidejű 
besorolás mellett

30 SZOCIOLÓGIA ÁLTALÁBAN

301 Szociológia szűkebb értelemben.
L. még 008; 1*7; 304; 321; 34;
343.97; 39; 581.5; 591.5

301.08 A szociológia módszerei
.15 Társadalmi jelenségek forrásai 

és indítékai
.151 Az egyének társadalmilag je

lentős tulajdonságai. Ösztö
nök. Társadalmi lélektan 

.152 Csoporttudat. Kollektív tudat.
Kollektív akarat. L. még
159.9 —052

. 4 Politikai ideológia 
.153 Társadalmilag hatékony befo

lyások
. 4 Közvélemény 

.16 Társadalmi kapcsolatok 

.161 Társadalmi környezet 

.162 Különféle kapcsolatok. Egy
más közötti kapcsolatok. 
Közeledés, távolodás, szoli
daritás, összeütközés, elkü
lönülés, függés, versengés 
stb.

.17 Társadalmi folyamatok. Cso
portképződés

.18 A társadalom. Társadalmi ala
kulatok. Csoportok. Társa
dalmi rend 

.182 Tömeg

.185.1 Vérségileg rokon csoportok.
Faj, törzs, nemzetség, 
horda, klán, kaszt. L. 
még 321.2

.14 Család. L. még 173; 321.1;
392.3

. 2 Helyi közösségek. Csoportok 
települési alapon

.3 Kor-, életkor-, nemzedék
közösségek. Korosztály

. 4 Szellemi közössegek 
.188 Tudatosan létrejött alakula

tok. Politikai, gazdasági stb. 
csoportosulások

301.19 Szociológiai rendszerek, iskolák 
és bírálatuk.
A  ̂ marxista —leninista szo
ciológiai rendszert lásd 3M 
alatt

.192 Mechanisztikus irány (Comte, 
Carey, Solvay, Pareto)

. 193 Monografikus és földrajzi irány 
(Le Play, Jevons stb.)
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301.194 311.217

301.194 Biológiai tájékozódású rend
szerek (Lilienfeld, Sehaffle, 
Spencer stb.)

.2 Organisztikus rendszerek 

. 4 Darwinisztikus rendszerek 
.195.2 Üj pozitivisták (Roberty 

stb.)
.3 Tiszta szociológizmus 

(Durkheim stb.)
.5 Formális társadalomtan.

Alaktani irány (Simmel, 
Wiese, Park stb.)

.196 Lélektani irányok (Tarde, Le 
Bon, Sighele, Wundt stb.) 

.199 Egyes szociológusok és isko
lájuk

304 Társadalmi kérdés. Társada
lompolitika általában. Szo
ciális-kulturális ellátás.

L. még 308; 331; 335; 339.1

308 Szociográfia. Társadalomrajz.
Alosztással a társadalomtörté
net 308(1)(091); a falukutatás 
308(1—202) szkéma szerint ki
fejezhető. L. még 338

31 STATISZTIKA
 ̂ 31 alá a statisztikai forrásművek (táb

lázatok) kerülnek. Csoportosításuk tár
gyuk, az ország vagy idő szempontjából 
történhetik. A statisztika elmélete, mód
szerei, szervezete 311 alá kerül.
Példák:
31:008 Kultúr statisztika

:33 Gazdasági statisztika 
:338 Termelési statisztika

:63 Mezőgazdasági termelési sta
tisztika

:338.4 Iparstatisztika. Ipari termelési 
statisztika 

:338.96 Vállalati statisztika 
:38 Kereskedelmi statisztika 
:380.123 Áruforgalmi statisztika 
:622 Bányászati statisztika 
:63 Mezőgazdasági statisztika 
:631.531.2.006.012 A vetésterület sta

tisztikája
:656 Közlekedési statisztika
Az egyes országok statisztikáját föld

rajzi alosztással jelöljük. Pl. 31(439) Ma
gyarország általános statisztikája 
i Egyes országok szakstatisztikáját vagy 
szak szerint, vagy országok szerint csopor

tosíthatjuk. Pl. 31:63(439) vagy 31(439):63 
Magyarország mezőgazdasági statisztikája 

Népszámlálások táblázatos anyaga 
31 [312] alá kerül; technikája 311.2 alá 
tartozik.

311 A statisztika mint tudomány. 
A statisztika elmélete.

A matematikai statisztikát 1.
519.2 alatt

311.1 Statisztikai alapfogalmak

.11 Statisztikai egység, .sokaság 

.12 Csoport. Csoportosítás 

.13 Statisztikai sorok 

. 131 Az osztályozás fogalma. Az is
mérvek, jellemzők meghatá
rozása

.131(083.72) Statisztikai nomenkla* 
túrák.

.14 Középérték. Átlag. Arányszám 
Viszonyszám

.141 Index-szám. Mutatószám. Pl.
311.141:338.011 Termelési 
mutatószám;
311.141:658.5.012.5 Műszaki 
mérőszám, műszaki mutató
szám

.15 Megoszlás. Szóródás 

.16 Korreláció

.17 Összetett jelenségek alakulásá
nak statisztikai vizsgálata. 
Ingadozás. Irányvonal. 
Trend. Hullámzás

311.2 A statisztikai felvétel módszere és
technikája

.21 Statisztikai felvételek 

.211 A felvétel előkészítése, terve, 
költségei

.212 Kérdőívek elkészítése, szétosz
tása, begyűjtése 

.213 A felvétel fajtái
. 1 Elsődleges, primerstatiszti-

kai adatfelvétel 
.2 Reprezentatív módszerek 
. 3 Becslések. Ankétok 
.5 Másodlagos, szekundersta

tisztikai adatfelvétel 
.214 A begyűjtött anyag ellenőr

zése. Megbízhatóság, pon
tosság, hibák, hibaforrások 

.216 A begyűjtött anyag feldolgo
zása. Számlálógépek 

.217 Táblaszerkesztés
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aii.218 323

311.218 Grafikus ábrázolás. Diagra
mok, kartogramok, hiszto- 
gramok, stereogramok 

.219.1 Az eredmények közlése

311.3 A statisztika szervezete általában. 
Hivatalos statisztika

.311 Nemzetközi statisztika. (Nem
zetközistatisztikai hivatalok 
által közölt statisztika)

.312 Országos statisztika 

.314 Községstatisztika. Várossta
tisztika

.41 Egyesületi statisztika 

.42 Üzemi statisztika

312 Népesedéstan, demográfia. 
Népesedési statisztika.

L. még 325; 614.1

.1/.3 Népmozgalom - 

.1 Születés
— 058 8 Házasságok termékenysége 

.12 Maithusianizmus. Neomalthu- 
sianizmus. Születésszabályo
zás

. 2 Halálozás

.26 Halálok. Alosztás : viszonyítás
sal, pl. 312.26:616-006.6 
rák-halandóság 

.29 H aláloz ási* - táMáíatok

.3 Házassági statisztika

.4 Nőtlenek.' Hajadonok

.5 Háztartási statisztika

.6 A lakosság testi állapota. Egész
ségesek, betegek statisztikája. 
L. még 614.1

. 7 Morálstatisztika. Bűnözők sta
tisztikája

.8 A népesség növekedése és csök
kenése

.9 A népesség megoszlása és össze
tétele különféle szempontok 
szerint

. 91 Születési hely és illetőség, sze
rint

.92 Tartózkodási hely szerint. Vá
rosi és vidéki lakosság 

.924 Népsűrűség

. 93 Foglalkozás szerint

. 94 Nemek szerint

.951/.954 Származás, népfaj, nyelv 
szerint. Nemzetiségi 
statisztika

. 982/. 984 Kor szerint. Korosztá-
o Ívok

. 99 Vallás, szociális és osztály hely
zet, műveltségi fok szerint

313 Vegyes statisztikák
.1 Baleseti, betegségi statisztika. 

L. még 312.2; 312.6; 368

32 POLITIKA. ÁLLAMTAN
Ide az elméleti irodalom kerül; az egyes 
politikai események leírása csupán annyi
ban, amennyiben azok elvi jelentőségű 
értékeléséről van szó.

321 A politikai és társadalmi szer*
vezet formák Állam

Ide csak általános elméleti művek tar
toznak. Egyes államok társadalmi és 
politikai szerkezetének leírása a 308 alá, az 
állam alkotmányáról szóló jogi művek 
a 342 alá, az államok története a 93/99* 
főosztályba tartozik.

.01 Az állam elmélete. Az állam ke
letkezése és fejlődése,, jellege 
és funkciói. L. még 342.1 /.2 

.1 Család. Patriarchatus. Matriar
chatus. L. még 173; 301.185.14; 
347.61; 392.3

.2 Törzsi szervezet. Hordák, kasz
tok stb. L. még 301.185.1 

.3 Hűbériség'. Feudalizmus. L. még 
3g0.191.22; 342.36; 347.236 

.4 Ókori demokrácia 

.5 Teokrácia. Oligarchia. Arisztok
rácia. Városi patríciusság. L. 
még 323.311; 342.35 

. 6 Tekintélvuralmi rendszerek.
L. még 342.39

. 61 M onarchia. Abszolutizmus.
L. még 342.36

. 62 DeSzpotizmus. Önkényuralom 

.64 Fasizmus. Nemzeti szocializ- 
r mus. L. még 329.18; 342.39 

. 7 Parlamentáris uralmi rendszerek.
Polgári demokrácia 

.77 Alkotmányos monarchia.
L. még 342.37

.78 Polgári demokratikus köztársa
ság. L. még 342.38 

.8 A demokrácia magasabb formája.
Proletárdiktatúra. Szovjet de
mokrácia. Népi demokrácia

322 Állam és egyház.
L. még 261.7; 341.215; 342.731;
348.71

323 - Belpolitika.
L. még 342.7
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323.1 325.45

323.1 Nemzetiségi kérdés. Nemzeti moz
galmak.
L. még 341.012

.112 Nemzetiségek eloszlása 

.114 Irredentizmus. Nemzeti ter
jeszkedési törekvések.
L. még 172.15

.12 Faji türelmetlenség. Antiszemi
tizmus, négerkérdés stb. Al
osztályozása népi (faji) al- 
osztással

.13 Nemzeti mozgalmak. Alosztá
lyozás népi (faji) alosztással 

.15 Nemzeti kisebbségek. Alosztá
lyozás népi (faii) alosztással. 
L. még 341.234

323.2 Politikai harcok.
L. még 323.381

.22 Nem szervezett mozgalmak 

.23 Szervezett politikai mozgalmak 

. 232 Politikai propaganda 

.237 Titkos, föld alatti agitáció.
Sejtek stb.

.248 Ifjúsági politikai mozgalmak
A Komszomolt 1. 3KSzM 
alatt

.25 Passzív ellenállás. Éhségsztrájk 
stb.

.26 Nem fegyveres ellenállás 

. 262 Politikai bojkott

.263 Szabotázs. L. még 331.893;
343.59

.264 Politikai sztrájk. L. még
331.892

. 266 Rémhírter j esztés

.268 Provokáció
^27  Forradalom. Polgárháború 
.272 Forradalom. Függetlenségi

harc. L. még 325.485 
.273 Ellenforradalom. Reakció.

Trockizmus
Pl.: 323.273 [322] Klerikális 
reakció

.274 Lázadás. L. még 343.343

.276 Államcsíny

.278 Polgárháború. L. még 341.39

. 28 Terror. Terrorcselekmények 

.282 Terroruralom. Az államhata
lom terrorja

323.3 Osztályok. Rétegek. Társadalmi
csoportok

. 31 Nemesség. Arisztokrácia

.32 Polgárság. Burzsoázia. Közép-
osztály

“ 713” Polgári csökevény

323.325 Földbirtokosok. Kulákok 
. 327 Önálló iparosok
.328 Önálló kereskedők
. 329 Szabadfoglalkozásúak 
. 331 Alkalmazottak. Magántisztvi

selők
. 332/. 333 A munkásosztály és a pa

rasztság szövetsége 
. 332 Munkások
.333 Parasztok. Dolgozó parasztok.

Egyénileg dolgozó parasztok. 
Kisbirtokosok

[333.2] Kolhozparasztok.

[333.38 ] Középparasztok 
.35 Papság
. 37 Értelmiség 
. 381 Osztályharc
.398 Félvilág. Alvilág

323.5 Politikai erköles. Pártszellem

[172.12] Személyi kultusz

324 Választások. Választási
mozgalmak.

L. még 342.8

325 Vándorlás. Gyarmatügy
. 1 Bevándorlás 
.2 Kivándorlás. L. még 347.172 
.23 Időszakos kivándorlás. Kül

földre járó szezonmunkások 
.25 Végleges kivándorlók 
. 252 Önkéntes kivándorlók 
.254 Elűzöttek. Menekültek. Emig

ránsok. L. még 341.43 
. 3 Telepítés
. 32 Telepítés és vándorlás egy föld

részen belül. Népesség áttele
pítése. Tömeges deportálás. 
L. még 341.324.6

. 33 Belföldi telepítés. Belső vándor
lás. A népesség áramlása 
egyik országrészből a má
sikba

.331 Városbatömörülés 

. 36 Gyarmatok gazdasági kihaszná
lása az anyaország részéről 

.4 Gyarmatosítás. L. még 327.2 

.42 Tengerentúli te le p íté s i depor
tálás. L. még 325.5; 343.286 

.44 Védnökség. Protektorátus.
Mandátumos területek. L. 
még 341.212; 341.233.2 

.45 Gyarmati közigazgatás. Belső 
szervezet 5
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325.451 329

325.451 Igazgatás az anyaországból
.452 Bennszülött kormányzat. Do

mínium. L. még 342.24 
. 454 Bennszülöttek. Bennszülött- 

politika *
.455 Állami birtokok a gyarmato

kon
.456 Gyarmatosító társulatok. En

gedményes területek 
.48 Függetlenségi mozgalmak a 

gyarmatokon
.485 Harc a függetlenségért. Gyar

mati szabadságharc.
L. még 323.272

.5 Büntető, katonai stb. gyarma
tok. L. még 343.286 

. 6 Kivándorlók visszatelepítése. Re
patriálás

326 Rabszolgaság, jobbágyság
. 1 Rabszolgakereskedelem
.3 Rabszolgák. Jobbágyok
.4 Küzdelem a rabszolgaság meg

szüntetéséért
.8 A rabszolgaság eltörlése

327 Külpolitika. Nemzetközi
kapcsolatok.

L. még 172.4; 341; 382
Alosztályozás a földrajz és az 
idő közös alosztásaival. Két or
szág nemzetközi kapcsolatát a 
földrajzi alosztáson belül : jellel
f p Í P 7 7 l í l r  1/1

Pl.: 327(439:47)^1948” Magyar- 
ország és a Szovjetunió külpoliti
kai kapcsolata 1948-ban.

* 2 Imp erializmus
. 3 Mozgalmak a nemzetköziség ér

dekében. Internacionalizmus. 
Proletár internacionalizmus 

* .321 Nemzetközi Vörös Segély
1 .322 Antifasiszta mozgalom

.33 Mozgalmak a népek kulturális 
közeledése érdekében. Nem
zetközi kulturális kapcsola
tok. L. még 341.16:001 

'«37 Leszerelés. L. még 355.016 
.39 Politikai jellegű államközi moz

galmak. Pán-Európa stb.
'4  Nemzetközi békemozgalmak.

Pacifizmus. L. még 341.67 
'5  Nemzetközi viszályok. L. még 

341.61
’ü Nemzetközi közeledés

327.7 Szövetségek, szövetkezések,
egyezmények, blokkpolitika. 
L. még 341.24 

.8 Politikai cselszövények 
:355.015 Háborús uszítás 

.82 Titkos diplomácia. L. még 341.7 

.84 Kémkedés. L. még 343.32; 
355.40

328 Törvényhozó testületek.
Parlamentek.

L. még 342.53

.1 A parlament összetétele 

.12 Parlamenti csoportosulások 

.122 Parlamenti többség 
. 2 Koalíció

. 123 Parlamenti kisebbség. Ellenzék
.3 Obstrukció

.13 A kormány. Kormányalakítás. 
L. még 342.51

.14 Törvényhozási cselekmények 

.15 Napirend. Interpellációk 

.16 Kormányválság. Parlamenti 
válság

.172 A kormány lemondása

.174 A parlament feloszlatása

329 Politikai pártok
: 331 [007 ] Munkásság egységfrontja 
.11 Konzervatívok 
.12 Liberálisok. L. még 330.172 
.13 Radikálisok
.14 Szociáldemokraták. Kispolgári 

szocialista és munkáspártok. 
L. még 335 

.142 Jobbszárny 

. 144 Balszárny

.15 A Kommunista Pártot 1. 3KP 
alatt

.163 Keresztény demokraták 

.17 Nacionalisták. L. még 
172.14/.15; 323.1

.18 Fasiszták. Nemzeti szocialisták.
L. még 321.64; 342.39 

.21 Monarchisták. L. még 342.36

.22 Demokraták. L. még 321.7

.23 Köztársaságiak. L. még 321.78;
342.38

.24 Föderalisták. L. még 342.24 

.25 Szeparatisták. L. még 323.272; 
325.485

.28 Anarchisták. L. még 335.8 

. 62 Pártonkívüliek 

. 63 Különböző társadalmi csoporto
kat képviselő pártok. Pl. 
parasztpárt 329.63:323.333
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33 330.188

33 POLITIKAI GAZDASÁGTAN. 
KÖZGAZDASÁGTAN

A politikai gazdaságtant tárgyaló általános 
elméleti művek

Azok a művek, amelyek a konkrét gaz
dasági életet a maga összefüggésében (ipar, 
kereskedelem, ínunka, közlekedés stb.) 
írják le, a 338 szakcsoportba tartoznak.

A gazdaságtan részletkérdéseit tár
gyaló művek a megfelelő speciális szak
csoportokba kerülnek, pl. 331 munka, 
336 pénzügy stb.

330.1 A politikai gazdaságtan alap
fogalmai

.11 Gazdasági jelenségek 

.113 Törvényfogalom a gazdaság
ban. Törvényszerűség. Sza
bályszerűség

.114 A gazdasági fejlődés elmélete* 
Stationár-, fejlődő-, vissza
fejlődő gazdaság 

.115 Ökonom etria

.117 A gazdálkodás alanyai. Egyén. 
Gsoportok. Állam

.12 A gazdálkodás tárgya. A jgvak 

.122 Szabad javak 

.123 Gazdasági javak
.4/.5 Közszükségleti cikkek
.4 Fogyasztási javak 
.5 Használati javak 
.6 Szolgáltatások 
.7 Tőkejavak 

.13 A gazdaságosság elve. Haszon. 
Érték. L. még 338.5 

f .131 Gazdaságosság. Ökonómiai 
alapelv. Gazdasági haté
konyság

. 132 Haszon. Alkalmasság. Használ
hatóság. Határhaszon. Elő
szereteti érték. L. még
330.138.21

.133 Gazdasági érték. Használati, 
hozadéki, csereérték 

. 138 Értéke'lméletek
.1 Objektív értékelméletek 
.11 Termelési költség elmélet 
. 12 Újratermelési költség elmé

let
.15 Marxi munkaértékelmélet. 

Értéktöbblet
.2 Szubjektív értékelméletek 
. 21 Határhaszonelmélet. Ha

tárértékelmélet. É* még 
330.132; 330.187.2 

.14 A tőke. L. még 332; 339

330.141 Tőkeképzés. Tőkefelhalmozás* 
Akkumuláció. Újratermelés 

.142 A tőke fajai. Tőkebefektetés* 
Beruházás

.211 Állóeszközök. Állótőke 

.212 Forgóeszközök. Forgótőke 

.22 Kölcsöntőke. Finánctőke.
L. még 332.7 

.144 Tőkeelosztás
. 25 Gazdaságilag elmaradott

országok. (Tőkeszegény 
gazdasági területek.) L* 
még (1-77)

.148 Kapitalizmus. Monopolkapita
lizmus

[330 .173 .3 ] Á llam kapitalizm us 
.15 Természeti tényezők a gazdál

kodással kapcsolatban. Ter
mészeti erőforrások. L. még 
338.91

.16 Fizikopszichológiai tényezők.
Gazdasági gondolkodásmód* 
Gazdasági szellem

.161 Egoizmus. Altruizmus. A dol
gozók anyagi érdekeltsége* 
L. még 331.24

.163 Szükségletek. Szükségletfaj
ták. Szükségleti fokozatok 

.17 Szabad és kötött gazdaság 

.172 Szabad gazdálkodás. Gazdasági 
liberalizmu s. Indi vidu aliz- 
mus. Szabad világverseny* 

. Ipari, kereskedelmi szabad
ság. Gazdasági harcok 

.173.3 Állami beavatkozás és irá
nyítás. L. még 338.98 

.34 A tervgazdálkodás elmé
lete. A népgazdasági ter
vezés módszere. Pl. 

[339.4] Mérlegmódszer. Az 
egyes mérlegeket 
1. 339.4 alatt

“ 313” Távlati tervezés köz- 
gazdasági vonat
kozásban. L. még 
658.012.2“ 313”

330.18 A polgári gazdaságtan különféle
irányai

(091) Közgazdasági elméletek 
^története

.180 A politikai gazdaságtan mód
szertani kérdései. Statika* 
dinamika, egyensúly stb.

. 181 Az ókor és középkor gazdasági 
elméletei

.182 Merkantilizmus. Kameralisz- 
tika. Colbertizmus 

. 183 Fiziokratizmu s

88



330.184 331.05

330.184 Klasszikus iskolák. Manches- 
terizmus stb.

.185 Etikai, romantikus, történeti és 
szociális iskolák

.186 Gazdasági tanok vallási színe
zettel. Szolidarizmus.
L. még 335.73; 335.75

.187.1 Matematikai iskola. Lausan- 
nei iskola

.2 Határhaszoniskola. Osztrák
iskola. Cambridgei iskola. 
Jóléti gazdaságtan ,,wel- 
fare’\  L. még 330.132;
330.138.21

.4 Keynes, a keynesianizmus 

. 6 Technokrácia 
.188 Egyéb iskolák

. 1 Intézményi (institucionális)
iskola. Behaviorizmus

330.19 A gazdasági szervezet egységei 
és a társadalom fejlődési foko
zatai. Termelési viszonyok

.190.1 Házigazdálkodás
. 2 Magánüzem. Magánvállalko

zás
. 4 Községi, állami üzemi vállal

kozás. Közületi vállalat 
. 5 Közösségi gazdálkodás 

.191.1 0 sköz6ssél^óS" rabszolgatár- 
sadalom gazdálkodása 

.11 A gazdaság ős állapota^ Pri
mitív gazdálkodás. Őskö
zösség. Gyűjtögető gaz
dálkodás

.13 Rabszolgatársadalom gaz
dálkodása. L. még 326.3 

.22 Feudális gazdálkodás. L.
még 321.3

.3/.6 A kapitalista társadalom 
gazdálkodási formái. Városi 
gazdálkodás. Nagyobb or
szágrészek gazdálkodása. 
Regionális gazdálkodás. L. 
még 330.148 *

. 5 Gazdálkodás a nemzetálla
mok keretében

. 52 Autarkia. Önellátás. L. még 
330.182; 337

.6 Nemzetközi gazdálkodás.
Világgazdaság. Nemzet
közi munkamegosztás 

t .7 Szocialista gazdálkodás.
L. még 3K

i .8 Átmenet a szocializmusból a
kommunizmusba

1 .9 Kommunista gazdálkodás

330.2 A gazdasági együttműködés kér
dései. Üjjáépítés.

(1 -201:1 -  202). Város és falu 
' gazdasági összefogása

.23 Közgazdasági szervezés. Gene
rálorganizáció. Generálterve
zés. Komplextervezés. L. még 
631.153.2; 65.012.2; 65.012.3

331 Munka. Munkáskérdés. 
Munkajog.
L. még 007; 159.944; 368.4; 
374.8; 612.76; 613.6; 614.8

[007] Munkásmozgalom. Munkás
ság akcióegysége 

.01 A munka elmélete 
:T7 _ Munkaerkölcs 

.021 Önkéntes, hivatásszerű, irá
nyító, végrehajtó stb. munka 

. 022 Lélektani tényezők a munkával 
kapcsolatban. (Munkakedv 
stb.)

. .024 Az emberi munkaerő elhaszná
lása és újratermelése 

.2 A lakosság teljes foglalkoz
tatottsága, munkaereje. 
Ide csak elméleti művek 
kerülnek; egy-egy ország 
lakosságának tényleges 
teljes foglalkoztatottságát 
1. 331.024.3

. 21 Munkaerőtartalékok. Mun
kaerőelosztás

' .3 A lakosság tényleges munka
teljesítménye. Teljesít
ménynövekedés

. 04 Munkára ható külső befolyások 

.041 Technikai befolyások. Gépek.
Munkamódszerek. Veszélyes 
munka. Könnyű munka. 
Nehéz munka

. 042 Adminisztratív üzemi tényezők

.043 Fizikai és kémiai tényezők.
(Klíma, világosság, hőmér
séklet stb.)

. 044 Munkatartam. Munkamegsza
kítás

.048 Közvetett befolyások. Családi 
élet, kétlakiság stb.

. 05 A dolgozó egyéni adottságai

.051 Faj, kor, nem"
.053 Testi tényezők

. 5 Begyakorlottság 
. 054 Lelki tényezők

.5 Képzés" Tapasztalatcsere. 
Munkamód szer át adás 

. 078.58 Patronálás 
.055 Elfáradás
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331.1 331.6 .063 .5

331.1 A dolgozók jogai és kötelességei.
A munkáltató és munkavállaló
viszonya.
L. még 347.454

.11 Munkavállalási feltételek 

. 116 Munkaszerződés
.3 Kollektív szerződés 

. 12 Szolgálati beosztások 

. 123 Munkakönyv 

.124 Vehető és személyzet. Rangsor 

.13 Felmondás, elbocsátás

.14 Munkarend és műhelyrend

.144 Felelősség a munkaeszközökért 
és felszerelésért 

.147 A dolgozók ösztönzése
.2:608.3 Újítási mozgalom. Az 

újítások általában
608.3 alá tartoznak 

. 148 Munkafegyelem. Fegyelmező 
eszközök. Büntetések 

.152 Vezetésben való együttműkö
dés. Üzemi bizottság. Mű
helytanács. Ellenőrző tanács. 
Üzemi aktíva. Bizalmiak 

.153 Békéltetés 

.154 Egyeztetés 

.155 Döntőbíráskodás 

.157 Munkaadó és alkalmazottak
közti megegyezések. Üzemi 
megállapodások

! .158 Kapitalista munkamódszerek
a termelés fokozására. Tav- 
lor-módszer. Bedeaux, Ford 
módszere
A Sztáhanov-módszert 1.
331.876.2 alatt

.16 Munkásbíráskodás. Ipari és 
munkabíróságok. Szakértő 
tanácsok. L. még 351.83 

.166 Elvtársi bíróság 

.17 Jóléti intézmények (vállalato
kon belül)

331.2 Munkabér. Illetmény. L. még
331.83; 347.45; 368.4

.211 Fizetési módozatok, hely, idő 
stb. Bérelszámolás

.214 Munkabérelmélet. Vasbértör- 
vény. Csökkenő, növekvő 
bérhányad törvénye 

.215 Bérszínvonal. Munkabér sza
bályozás

. 1 Munkabér és munkaérték 
összefüggése. Igazságos 
bér

.2 A bérszínvonal ingadozása. 
Béremelések. Bércsökke
nések

331.215.4 Munkabér és létfenntartási 
költség összefüggése 

.44 Névleges bér. Bruttó bér

.45 Reálbér. Nettó bér

. 5 Minimális bér. Létminimum. 
Maximális bér 

.22 Változó bérek 

.221 Bérfokozat, mozgóskála. Bér 
és fizetésemelések, csökkené
sek. A szolgálati idő, telje
sítmény, szakképzettség be
folyása 

. 222 Indexbér

.225 Személyi pótlék. Korpótlék.
Prémium

.226 Családi pótlék

. 23 Egyéb bérformák 

.231 Darabbér, akkordbér, szak
in ányb ér. Teljesítménybére
zés

. 2 Munkaegység
.232 Időbér: órabér, napibér, heti

bér, havibér
“ 375” Túlórák díjazása 

.235 Bérfizetési módok: készpénz,
természetbeni fizetés, vásár
lási utalványok; részesedés 

.238 Borravaló, ajándék

.24 Dolgozók anyagi érdekeltsége
mint munkabérkérdés. Nye
reségrészesedés

.25 Nyugdíj, biztosítás. L. még
362,6; 368.43

.3 Gyermekek és serdülők munkája.
L. még 331.4; 343.88; 362.7 

.4 Női munka. Terhes nők, szoptató 
anyák munkafeltételei 

.51 Fogolymunka. L. még 343.82 

.55 Tanoricmunka. Ipari tanulók 
munkája. L. még 331.86 

.57 Kénvszermunka, robot. L. még 
326

. 59 Csökkent munkaképességűek
munkája

.598 Hadirokkantak munkája

331.6 Munkanélküliség. Küzdelem a 
munkanélküliség ellen. Foglal
koztatottság

.062 A munkanélküliség fokoza
tai. Teljes és részleges
munkanélküliség

.063 A munkanélküliség fajtái 
. 1 Keresetképtelenség 
. 2 Munkanélküliség gépesítés 

miatt
. 3 Konjunkturális munka- 

nélküliség
. 5 Idénymunkanélküliség
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331.6.063.7 Krónikus munkanélküli
ség

. 61 Szükségmunka. Munkanélkü
liek foglalkoztatása. L. még 
331.92; 362.5; 371.9 

.62 Külföldiek munkája 

. 64 Munkaszolgálat 

. 642 Társadalmi munka 

. 65 Kontármunka 

. 67 Munkanélküliség a munkafajták 
szerint. Alosztályozás 331.7 
szerint

.68 Munkanélküliek anyagi és er
kölcsi támogatása. Pl. Mun
kanélküli-segély. L. még 
368.44

. 69 A munkaerők túlterhelése. Mun
káshiány

.697 Munkaerők túlterhelése, mun
káshiány az egyes munkafaj- 
ták szerint. Alosztályozás
331.7 szerint

331.7 Munkások, dolgozók kategóriái.
Tanult * és tanulatlan munka. 
Káderek. Fizikai és szellemi 
munka közti különbség és en
nek megszüntetése

.7(1—5) Gyarmati munkások 
. 087.35 Kádermunka 

.71 Szellemi munkások 

.713 Szabadrfoglialltozásúak 

.714 Művészek, írók 

. 75 Testi munkások 

.751 Szakmunkások. Betanított 
munkások

.752 Segédmunkások. Tanulatlan 
, * munkások

. 77 Alkalmazottak. Hivatalnokok 
Alosztályozás 331.75 szerint 

79 Más kategóriák. Otthoni munka, 
termelőszövetkezeti tagok 
munkája, alkalmi munkások 
stb.

331.8/.9 Egyéb munkaügyi kérdések

.81 Munkaidő. Túlórázás. Szabad
ságidő

.811 Munkanap. 8 órás munkanap, 
„ 48 órás munkahét 

.812 Éjjeli munka 

. 813 Munka vasár- és ünnepnapo
kon

. 814 Túlóra, különmunka 

.815 Munkaszünnap, május 1., stb. 
L. még 3KI 8

■ 816 Távoliét engedély nélkül, ké
sés, “ lógás”

331.817 Távoliét engedéllyel (betegség, 
katonai szolgálat címén stb.). 
Fizetett és fizetéstelen sza
badság

. 82 A dolgozók biztonsága és egész
ségvédelme munka közben. 
L. még 613.6; 614.8 

.821 Veszélyes, egészségre ártalmas 
üzemek

.822 Ipari egészségügy. L. még
613.6; 614.8; 628.5 

.823 Biztonsági berendezések. L.
még 368.41; 614.8; 622.8 

. 825 A munkaadó szavatossági, kár
talanítási kötelezettsége. L. 
még 347.5

. 826 Tehetségi és alkalmassági vizs
gálat. L. még 159.98 

.827 A munkafeltételek javítása.
Munkahely, mosdó, üzemi 
étkező stb.

.83 A munkások gazdasági helyzete, 
életviszonyai. L. még
331.215.45

.831.2 Munkásháztartás 

. 836 Szociális gondoskodás a mun
kavállalókról. L. még 
331.25

.84 A munkások életmódja. Szoká
sok, üdülés, szórakozás, üzemi 
egyesületek, üzemi újságok 
stb.

.845 A szabadidő felhasználása

.85 Népművelő és kulturális munka 
a dolgozók között. A munká
sok szellemi élete. L. még 
027.6; 374

.86 Szakmai képzés. Technikai mi
nimumok általában 

. 066 Szakmai továbbképzés. Át
képzés. L. még 374.6 

.861/.862 Tanoncképzés. Tanonc
iskolák. Tanműhelyek 

.868 Művezetők, előmunkások kép
zése

.87 Munkaszervezés. L. még 001.89; 
338.011; 35.077; 65.01; 658 

:338.011 A munka termelékeny
sége

.872 Munkamegosztás. Szakmai el
különülés

.874 Együttesen végzett munka.
Társasmunka. Brigádmunka. 
Kaláka

.875 A munka mechanizálása. Gé
pesítés. Futószalag. L. még 
658.281; 658.564 

.2 Folyamatos termelés 
! .876 A munkaszervezés szocialista

módszerei. L. még 331.158
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!331.876.1 Szocialista munkaverseny.
Élmunkás, kiváló munkás 

! .2 Sztahanov-mozgalom
! .3 A szocialista munkaszerve

zés egyéb módjai
.88 Munkavállalók és munkaadók 

szervezetei. Szakszervezetek 
általában

.881 Szakszervezetek. Szakmák sze
rint: viszonylati alosztással 
fej ezendők ki.
Pl. 331.881:622 Bányász
szakszervezet

.882 Munkaadó szervezetek 

.883 Munkavállalók és munkaadók 
vegyes szervezetei. Fasiszta 
korporációk

.89 A munkavállalók küzdelme a 
munkaadókkal

.892 Sztrájk. L. még 323.264 

.893 Munkavállalók egyéb harc
módjai. Szabotázs. Passzív 
ellenállás. Bojkott. L. még 
323.263

.894 Munkásellenes intézkedések a 
munkaadó részéről. Fekete 
lista

. 895 Kizárások 

.896 Sztrájkellenes intézkedések 
.4 Sztrájktörők

.91 A munka nemzetközi szabályo
zása és szervezése. Nemzet- 

„ közi Munkaügyi Hivatal 
. 92 Munkakötelezettség. Munkához 

való jog
.94 Iparfelügyelet. Gyárellenőrzés.

Munkaellenőrzés. L. még 
331.821; 614.8

.96 Munkaközvetítés. Közvetítő
irodák. Pályaválasztási ta
nácsadás. Munkaerőtartalé
kok Hivatala. Munkaerőgaz
dálkodási szervezetek 

.965 Munkapiac. Kilátás az egyes 
hivatási, foglalkozási ágak
ban

.97 Kitüntetések, érmek, jutalmak, 
díjak munkában szerzett ér
demekért.
Pl. Kossuth-díj

:331.876.1 Yersenyj utalom,
munkaverseny- 
j utalom, élmun
kások jutalma
zása

:608 Üjítók, feltalálók jutalma
zása

.991 Kedvezményes utazási lehető
ség munkások részére. Mun
kásvonatok

332 Bank és hitelügy.
Pénzrendszerek. L. még 330.14; 

334.2; 347.73; 368

.1 Bankok. L. még 330.14. Beruhá
zási bank 332.1 : 330.142 

.11 Nemzeti bank. Pénzkibocsátó^ 
bank. Jegybank stb. '

.116.1 Bankjegyfedezet, beváltás.
A fedezet módja és mérve. 
Fémkincs ‘ ,

.2 Bankjegyforgalom. Fedezet
len jegyek. A jegyforga
lom korlátozása

.3 A bankjegyek legkisebb név
értéke. Címletezés

.12 Községi, városi és más hivatalos 
jellegű bank 

.13 Magánbankok 

.14 B ankok . egyesülete 

.17 Bankügyletek. Bankműveletek.
Letét, betét, folyószámla stb. 

.2 Takarékügy. Takarékpénztárak

.3 Egyéb hitelintézetek. Földhitel-
intézet stb. L. még 332.7; 
347.27; 347.455

332.4 Pénz. Pénzrendszerek. L. még
737.1

a

.402.1 A pénz keletkezése
.2 A pénz lényege. Pénzelmélet
.22 A pénz funkciói 

.41 A pénz anyaga, arany, ezüst, 
alumínium stb.

.42 Valuta. Kötött valuta 

.422 Monom etallizmus
. 2 Aranyvaluta. Aranymag-

valuta
. 3 Ezüstvaluta

. 423 Bimetallizmus 

.45 Pénzváltás. Pénzkereskedelem 

.453 Nemzetközi fizetési forgalom 
.1 Váltóárfolyamok egyensúlya
.2 Fizetési mérleg. L. még

382.16
. 3 Politikai tartozások. Jóvá-

* tételek. L. még 341.384 
. 4/. 6 Tőkekivitel. Nemzetközi 

kölcsönök 
.4 Külföldi hitel
. 5 Tőkevándorlás. Tőkemene

külés
.6 Külföldi tőkebefektetés
. 7 Átváltás, transfer
.74 Kliring elszámolás. Pl.

332.453.74(4) Európai 
Fizetési Unió 

.46 Pénzverés. Ércpénz
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332.5 Papírpénz
i 51 Bankjegy. L. még 332.11 
.55 Egyéb fizetési eszközök. Kész

pénznélküli fizetési forgalom. 
L. még 332.76; 332.453.74 

. 57 Pénzárfolyam 

. 571 Értékingadozások 
. 2 Infláció 
.4 Defláció

.572 Valutaalap megváltoztatása 
.2 Értékcsökkentés. Devalváció 

. 573 Árfolyamváltozások. Kény
szerárfolyam 

.574 Stabilizálás 

.576 Fölértékelés. Valorizálás

. 577 Intézkedések az árfolyam fenn
tartására. Aranyzáradék 

.578 Szabad valutapiac

332.6 Értékpapírok. Tőzsde
.07  ̂ Tőzsdei szokások 

.61 Értéktőzsdék. L. még 381.11 

.615 Hivatalos tőzsdei árjegyzés 

. 62 Tőzsdei szervezet. Tőzsdeügy
nökök

. 63 Értékpapírok. Részvények. Köt
vények

.64 Tőzsdei ügyletek. Tőzsdejáték 

.642.13 Határidő ügylet 

. 65 Arbitrázs

332.7 Hitelügylet. Célhitel. Finanszí
rozás

.038 Termelési hitel 

.039 Fogyasztási hitel 

.067.21 Rövidlejáratú hitel. 
Pénzpiac

.22 Hosszúlejáratú hitel. 
Tőkepiac

. 71 Mezőgazdasági hitel 

.72 Földhitel. Ingatlanhitel. L. még
332.3

.742.1 Ipari hitel
.2 Kereskedelmi hitel 

. 745 Hitelkorlátozások. Befagyott 
hitel. Moratórium

.76 Csekk- és zsíró-forgalom. L. 
még 347.746

.77 Kereskedelmi váltó. Hitellevél.
Diszkont. L. még 347.747 

.78 Kliring-forgalom. Elszámolási 
forgalom

332.8 Tőke elhelyezése kamatra. L. még
336.31

.81 Kamat
(083.53) Kamattáblák

332.815 Kamatláb 
. 82 Uzsora
.,88 Kamatelméletek jg
.89 Sorsjáték. L. még 336.38 
. 9 Hamis pénz és értékpapír. L. még 

343.51

333 Agrárpolitika. Földbirtokpoli
tika

.013 A földtulajdon elmélete
.2 A földjáradék elmélete.

L. még 339.2
.4 Termelőhely kérdése. A

föld mint a különböző 
gazdasági ágak telep
helye

.6 Földbirtokreform. Tago
sítás

.1 Állami földtulajdon 

.11 Kisajátítás 

.12 A föld nacionalizálása 
: 335 Agrárszocializmus 

.13 Gazdátlan területek. Szűzföl
dek. Tartalékföldek. L. még
631.6

! .15 Állami mezőgazdasági üze
mek. L. még 631.3.004 

! .151 Szovhozok
! .19 Egyes földdarabok nem mező-

gazdasági jellegű hasznosí
tása építési célokra, átépí
tésre stb.

.2 Közös földtulajdon. Kollektív 
gazdaságok. Mezőgazdasági 
szövetkezetek. Kolhozok. 
Egyesült kolhozok. TSzCá 

(1 — 71) Háztáji gazdaság 
.3 Magánföldtulajdon. Egyéni gaz

dálkodás
.31 Családi földtulajdon. Hitbizo- 

mány. Homestead 
.32 Lakásügy. L. még 334.1; 

351.778.5; 71; 728.1 
.078.42 Házbizottság. Lakó

bizottság. Házfelelős. 
Házmegbízott

. 322 Lakásreform. Lakásínség. A 
lakáshelyzet javítása. Az 
építési tevékenység fokozása 

. 6 Lakásközvetítés. Lakáspiac 
.324 Kényszerbérlő. Társbérlő. La

kások igénybevétele. Rend
szabályok a lakások egyéb 
irányú felhasználása ellen 

.329 Egyéb lakásügyi kérdések. A 
lakások helyes felhasználá
sának felügyelete 

. 34 Telekkönyv
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333.37 Nagybirtok. Latifundium. L.
még 333.31

.38 Kisbirtok*. Törpebirtok. Elapró
zódás. L. még 333.31 

.39 Ingatlanforgalom. Ingatlanköz
vetítés

.4 Távollevők és idegenek földbir
toka. Abszentizmus 

. 5 Mezőgazdasági bérlet 

.6 Városi ingatlan 

. 7 Erdőbirtok

. 8 Bányabirtok

334 Szövetkezés. Szövetkezetügy.
L. még 347.726

.1 Épitőszövetkezetek. L. még 
332.32

. 2 Hitelszövetkezetek. Szövetkezeti 
bankok. L. még 332.3; 332.7 

.4 Szállók, konyhák, otthonok stb.
szövetkezeti alapon. L. még 64 

.5 Fogyasztási szövetkezetek. Fel
vásárló szövetkezetek. Érté
kesítő szövetkezetek. Szövet
kezeti áruházak. Földműves 
szövetkezetek. L. még 381.5;
658.7

.6 Termelőszövetkezetek. Szövetke
zeti üzemek. A mezőgazdasági 
szövetkezeteket 1. 333.2 alatt 

.7 Kölcsönös biztosító szövetkeze
tek, betegségi alapok. L. még 
362; 368.03

335 Szocializmus, szocialista rend
szerek nem marxista— 
leninista nézőpontból.

L. még 3K; 321.64

.1/ 4 Szocialista iskolák Marx előtt 

.1 A XVIII. század végéig

. 2 Saint Simonizmus

.3 Fourierizmus

.4 Más iskolák. Thompson, Owen, 
Ghartizmus stb.

.5 Marxizmus polgári bírálata. Re
formszocializmus

.6 Katedra szocializmus. Az ún„ 
államszocializmus

.71 * "Racionalista szocializmus”
(Colin)

.72 Fábiánizmus 

.73 Korporatív és gildeszocializmus 

. 75 Keresztényszocializmus 

.8 Anarchisták. Nihilisták. Szindi- 
kalisták

335.9 Szocialista vagy kooperatív tele
pek

. 95 Utópia

336 Állami pénzügy.
Pénzügytan* Pénzügyjbg. L. még 

332

.1 Állami vagyon, bevételek és ki
adások. Államháztartás 

.11 Állami tulajdon mint jövedelmi 
forrás

.113.028 Államosítás. L. még
338.982.4

.115 Koncessziók

.119 Állami monopóliumok

336.12 Költségvetés. Államszámvitel

.121 Állami költségvetési tervek.
Előkészítés, összeállítás stb. 

.11 Kiadások
:330.14 Közületi beruházá

sok
.12 Bevételek
.122 Bevételi források. Költ

ségvetési fedezet 
.5 Költségvetési módosítások 
. 7 Pénzügyi egyensúly 

.126 Költségvetés végrehajtása és 
ellenőrzése. Zárszámadás. 
Állami számszék 

. 3 Bevételek 
.4 Kiadások
. 4[ 658.7] Közületi beszerzések
.41 Hiteligénylés. Ellátmány 
.413 Költségvetési hiány.

Pénzügyi deficit 
. 5 Számvitel ellenőrzése 
. 51 Rovancsolás

336.2 Pénzügyi igazgatás. Adóügy

.01 Adóelmélet 

. 024 Adófizetők. Adóalany 
. 1 Természetes személyek

mint adókötelezettek 
. 2 Kereskedelmi társasá

gok. Alosztályozás
347.72 szerint 

.3 Egyéb jogi személyek 
.025 Adótárgy. Adóalap 
.026 Adó és adóalap közti össze

függés. Adókulcs 
.23 Fokozatos (progresszív) 

adó
. 027 Adóbevallás. Adókivetés 

. 5 Adóbecslés
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336.2.027.7 Adómérséklés. Törleszté- 
ses fizetés. Adóemelés 

. 8 Adómentesség. Adóelen
gedés

.029 Adószedés 

. 032 Kettős adóztatás

.04 Adó áthárítás

. 06 Az adóügyi igazgatás tech
nikai kérdései

.21 Egyenes adók általában 

.211 Ingatlanadó. Földadó. Házadó 
. 1 Kataszter
.4 Betterment. Telekértéknöve

kedési adó
.213 Személyi adó. Adó járművek, 

állatok stb. után. Látszat
adó

.215 Jövedelmi és vagyonadó 

.217 Vagyondézsma 

.218 Szükségadó. Hadinyereségadó. 
Tőkegyarapodási, jövede
lemgyarapodási adó 

. 22 Fogyasztási adó. L. még 337.34 

.221 Vám. L. még 337

.222 Belső vám. Fogyasztási illeték

.223 Forgalmi adó 

.224 Fényűzési adó 

.23 Közvetett adók általában 

.241.5 Ip aradó
. 7 Vigalmi adó 

.242 Lajstromozási, cégjegyzési 
illeték

.245 Átruházási illeték. Birtokát-
hárítási illeték 

.246 Jelzálogilleték 

. 248̂  Bélyegilleték 

.249* Örökösödési és ajándékozási
illeték

.251 Törvénykezési illeték

.255 Illetékek köztulajdon haszná
latáért. Híd- és kövezetvám. 
Helypénz

.26 Természetben fizetett adó

336.3 Állámkölcsönök. Államadósságok

.31 Állampapírok 

.32 Függő adósságok. Kincstár- 
jegyek

. 33 Állandósított államadósságok

. 331 Kölcsönfajták
. 3 Kölcsönök különleges cé

lokra
.4 Hadikölcsön 

. . 5 Kényszerkölcsön 
.337 Törlesztés
. 36 Moratórium
.369 Államcsőd
. 37 Konverzió
. 38 Állami sorsjáték

337 Vámügy

(083.81) Vámtarifa. Vámtáblázatok.
Jegyzékek

.01 Szabadkereskedelem és véd-
vám elmélete.
L. még 330.172; 330.182; 
381.87; 382.14

. 06 A vámkezelés technikai kér
dései

337.1 Teljesen szabad behozatal 
. 2 Szabadkereskedelem pénzügyi 

vámokkal
.3 Védővámok. Protekcionizmus 
.33 Kiviteli vámok
.34 Behozatali vámok
.35 Átmenő forgalom vámja
. 36 Kiviteli korlátozások
.37 Behozatali korlátozások
.372 ' Behozatali kontingens 
.38 Átmenő forgalom korlátozása
.39 Megtorló intézkedések. Vám

háború
.4 A kivitel megkönnyítése. Pré

miumok
.5 Készgyártmányok védővámja 
.6 Nyersanyagok védővámja 
.7 Szellemi termékek védővámja:

könyvek, műtárgyak stb.
.8 Vámmentességek. Könnyítések 
.9 Vámrendszerek 
.91 Vámügyi kereskedelmi szerző

dések. Vámuniók. Vámegye
sületek. Vámegyezmények. L. 
még 382.4 

.912 Kölcsönösség 

.914 Kedvezményes tarifák
.3 Legnagyobb kedvezményi 

záradék
.918 Az áru eredetének bizonyítása 
.92 .Vámpolitikai kapcsolatok az 

anyaországok és a gyarmatok 
között. Differenciális tarifa. 
Imperialista protekcionizmus 

. 97 Korlátozási módok. Kontingen- 
tálás. Időleges és tartós tila
lom

338 Népgazdaság. Termelés.
Gazdasági helyzet.

L. még 308; 31; 33; 658; 908
: 330.133 Termelés értéke 
: 38 Árutermelés 
: 622 Bányászati termelés 
: 63 Mezőgazdasági termelés 
(091) Gazdaságtörténet

95



333(1) 338.912*2

338(1/9) Gazdasági helyzet egyes orszá
gokban, egyes vidékeken. 
Gazdaságföldrajz. Pl. 338 
(47) a Szovjetunió gazda
ságföldrajza. Másodbeosz
tásként lehet 338:914.7 
jelzetet használni

(1—2) Kommunális gazdálkodás.
Községgazdálkodás. Vá
rosgazdálkodás

.001 Ágazati gazdaságtan. Pl. Ipar
gazdaságtan 338.001:338.4 
Belkereskedelem gazdaság
tana 338.001 : 381. Agrár
gazdaságtan 338.001 : 63 

.002.237 Minőségi termelés általá
ban

.011 A termelés fogalma. Termelé
kenység. L. még 65.011

338.4 Ipari termelés. Az ipái fajai
: [62+669 Nehézipari termelés 
: 63 Mezőgazdasági iparok 
: 658.21 Ipartelepítés 
: 67/68 Könnyűipari termelés 

338.4(1—2) Helyi ipar
.011 Az ipar termelékenysége 

.41 Háziipar

.42 Kézműipar. L. még 338.964 

.45 Gyáripar. Manufaktúra. Gépi 
termelés. Gyári egyedi gyár
tás. L. még 338.962 

.455 Tömegtermelés. Sorozatgyártás
338.5 Ár, áralakulás

[63:62] Agrárolló 
.51 ? Kereslet és kínálat mint gazda

sági áralakító tényezők. L. 
„ még 380.11 

. 52 xArfa jták

.523.1 Önköltségi ár. Termelői ár 
.2 Vételár 
.3 Eladási ár 

.524 Piaci ár 

. 526 Monopolár

.53 A kormányzat befolyása az ár
alakulásra

.531 Árrendeletek. Árellenőrzés 

.532 Ármegállapítás. Árrés. Pari
tásos ár

.3 Tervár. Irányár 
. 58 Költségek. Az ár megállapításá

nak gazdasági alapjai. L. még 
657/658

.585 Költségek az egyes gazdasági 
ágakban

.3 Létfenntartási költségek. L.* 
még 339.452

.35 Drágaság. L. még 339.452 

. 8 Az egyes árufajták költségei

3 3 8 . 6 / . 8 Termelési szervezetek

. 6 Céhek, iparegyesületek

.7 Cégek, ipari társaságok. L. még
347.72

.8 Tröszt, kartell, monopólium 

. 83 Kereskedelmi megállapodások  ̂
vállalatok között. Vállalkozói
szerződések

. 833 Megállapodások a gyártásra 
vonatkozólag. (Gyártási el
járások, a gyártmányok mi
nősége, márka, csomagolás, 
gyártási mennyiség)

.2 Gyártási előírások. Válasz
ték. Pl. Választék nép- 
gazdasági tervezése 
: 338.984
Választék üzemgazdasági 
tervezése : 658.513 
Választékterv kereskedel
mi szervezési vonalon 
: 658.7
Választékterv általában 
338.833.2.001.14

.834 Megegyezések eladás, eladási 
ár tekintetében

.5 Vállalatok alkalmi egyesü
lése. Pool

. 7 Kartell. Ring. Szindikátus 
.004.7 Dekartellizálás 

.84 Egyesülések az üzemek számá
nak korlátozása érdekében. 
Tröszt

. 85 Magánmonopólium

. 86 Holding

.87 Cégösszevonás. Fúzió 

.872 Konszern 

.873 Ipari kombinátok 

. 874 Kisvállalatok beolvadása 
nagyvállalatokba

. 89 Rendszabályok a monopóliu
mok ellen. Tröszt-elhárítás

338.9 A termelést érintő különféle kér
dések

. 91 Termelőerő, termelőeszközök

.911 Termelési tényezők
: 330.14 Tőke mint termelési

tényező
: 330.15 Természet mint ter

melési tényező
:331.012 Munka mint terme

lési tényező
.912.1 Termelési eszközök 

.12 Gépek felhasználása 

.13 A javak termelési kapcso
latai

.2 Normális termelőerő
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338 .912 .3 339 .4

338.912.3 Termelési lehetőség. Termelő
kapacitás

. 92 Gazdasági szerkezet. A termelés 
szerkezeti változásai 

.924 Iparosodás. Iparosítás 

.93 Vállalat. Vállalkozás
.011 Gazdasági elemzés. Terme

lési eredmény 
. 932 Kockázat
.933 Jövedelmezőség. Rentabilitás.

L. még 658.155 
. 934 Vállalkozó

.5 Vállalkozói nyereség 

. 5(1 —5) Extraprofit 
.94 A tőkebefektetés eredményes

sége
.95 A gazdasági kihasználás módo

zatai. Magán-, társas- és állami 
vállalatok. Koncessziók. Bér- 

# beadás
.96 Üzemnagyság 
.961 Üzemkapacitás. Teljesítőké

pesség
.6 Az üzemnagyság, teljesít

mény és egyéb tényezők 
közötti viszony

.962 Nagyvállalat, nagyüzem. L.
még 338.45; 381 31 

.963 Közepes nagyságú vállalat, 
középüzem

.964 Kisvállalat, kisüzem. L. még 
338.4^.381*5^ v

.97 Konjunkturális és válságjelen
ségek

.971 - Konjunktúrakutatás 

.972 Konjunktúraváltozás
.014 Beruházási beszorzási elv 

(Multiplier principle)
A beruházásnövekedés 
(pénz- vagy hitelbőví
tés) hatása a fogyasz
tásra és a foglalkozta
tásra

.973 Fellendülés. Konjunktúra
csúcsok

. 974 Gazdasási válság. L. még 
330.148

.976 Válságokok 
978 Gazdasági elemi károk

338.98 A termelés állami irányítása. 
Gazdaságpolitika. L. még
3KP5; 330.173; 338.8; 382.1

. 982 Iparengedély, ellenőrzés, sza
bályozás, felügyelet 

. 4 Vállalatok államosítása.
L. még 336.113.028

. 983 Az ipar támogatása. Prémiu
mok. Nyereségvisszafizetés

338.984 Népgazdasági tervek áltálában 
Tervgazdálkodás 

. 009 Tervfegyelem általában.
L. még 658.51.009 

. 2 Nagyarányú műszaki jel
legű és egyéb gazdasági 
tervek. L. még 631.6 

.3 Nemzeti termelési tervek. 
Hároméves terv. ö t 
éves terv. Pl. 338.984.3 
(439) "1950/1954” Ma
gyarország első ötéves 
terve

.4 Nemzetközi gazdasági ter
vek. Műszaki segítség- 
nyújtás gazdasági fejlesz
tés céljára

. 987 Szükséggazdálkodás. Hadigaz
dálkodás

339 Az anyagi javak megoszlása 
és felhasználása

.09 A tulajdon a közgazdaságban.
L. még 347.23 

.091 Magántulajdon 

.092 Köztulajdon 

.1 Jólét. Szegénység. L. még 331.83 

.11 Jólét. Gazdagság 

.12 Szegénység. Pauperizmus, E. 
még 362.5

.2/.3 Kereset. Vagyon. Jövedelem 

. 21 Társadalmi össztermék és el
oszlása. A gazdasági hozam 
eloszlása a termelési ténye
zőkre

.23 Magánvagyon. Magánjövede
lem

.231 Vagyoni rétegeződés. Jövedel
emi rétegeződés

. 232 Vagyonképződés. A vagyon 
keletkezése

.233.1/.3 Magánjövedelem. Jöve
delmi források

.5 A jövedelem felhasználása 
.3 Nemzeti vagyon. Nemzeti jöve

delem
.31 Nemzeti vagyon
.32 Nemzeti jövedelem
.4 Fogyasztás. A termelés és a fo

gyasztás viszonya. Népgazda
sági mérleg. Az egyes mérlege
ket viszonylati elosztással fe
jezzük ki. Pl.
Munkaerőmérleg

339.4 : 331.012 
Anyagmérleg

339.4 : 339.8.002.3 
Energiamérleg

339.4 : 620.9

7 Egyetem es tizedes osztályozás 97



339.44 340.134

339.44 Normális, takarékos és túlmére
tezett fogyasztás. Intézkedé

sek a pazarlás ellen 
.444 Takarékosság a népgazdaság

ban
.445 Pazarlás a népgazdaságban 
.45 A termelés és fogyasztás egyen

súlya
.452 Vásárlóerő. Általános életszín

vonal
.454 A termelés és a fogyasztás 

egyensúlyának megbomlása. 
L. még 338.976

. 5 A nemzeti vagyon és a természeti 
kincsek védelme. Küzdelem a 
rablógazdálkodás ellen. L. még

502.7

339.6/. 8 Készletek és szétosztásuk. Áru
forgalom. Pl.

: 631.56 Terményforgalom. L. 
még 380.12

.6 Készletek. Tartalékok 

.66 A készletek ingadozása és nyil
vántartása

.661 Begyűjtés. Kötelező beszolgál
tatás. L. még 381.73, 658.716 

. 664 A készletek szakszerű eltartása 
és megőrzése

. 666 A készletek csökkentésé. A 
készletraktárak igénybe
vétele

.8 A termelt áruk szétosztása. Köz
ellátás x

: 330.123.4/.5 Közszükségleti
cikkekkel való 
ellátás

: 641 Közélelmezés 
(1—201) Városi ellátás 
. 002.3/. 5 A népgazdaság anyagi- 

műszaki ellátása
. 002.3 Anyaggazdálkodás. Nyers

anyaggazdálkodás.
Ipari nyersanyaggazdál
kodás

.84 A fogyasztás korlátozása 

.86 Szervezett szétosztás. Jegyrend
szer. Pontrendszer

34 JOGTUDOMÁNY. JOG
34.01 Jogi fogalom. Jog ismertető 

jelei. Jog határai. L. még
340.1

.02 Jog tartalma. Tárgyi jog. Jogi 
feltételek. Jogérvényesség. 
L. még 347.138 

.021 Jogi elsőbbség

34.023 Jogalany. Alanyi jog. Jogo
sultság. L. még 347.12 

. 025 Jogtárgy. Jogi dolog. Jogi cse
lekmény. L. még 347.21 

. 028 Jogi forma. Jogi alakszerűség.
Jogi eljárás. Jogcím 

.03 Joghatás. Jogkövetkezmény.
Jogok és kötelességek. Jog
sértés. Jogi felelősség 

.037 Jogvédelem. Jogi biztosíték 

.038 Jogszolgáltatás 

.04 Jogváltozás. Jog átalakulása 

. 043 Jogátruházás 

.045 Jogmegszűnés 

.046 Jogkeletkezés. Jog tartama.
L. még 347.139; 347.142 

. 047 Jog változtatása, módosítása, 
újjáalkotása, korlátozása 
stb.

. 048 Jog hatálytalanítása. Érvény
telenség. Lemondás 

.05 Jogösszehasonlítás. L. még
340.5

.06 Jogi módszer. Jogi technika. 
L. még 340.115

.07 Jogi intézmények. Jogi szer
vek. Alosztályozás 35.07 
szerint "

.08 Jogi személyzet, hivatalnokok, 
ügyvivők. Alosztályozás 
35.08 szerint 

. 09 Egyéb kérdések 

.096 Jogesetek. L. még 340.96

340 Jog általában. Összehasonlító 
jogtudomány

. 1 Jog általában. A jog fajai és meg
jelenési formái

.11 Jogelmélet. Jogi alapelvek 

.111 A jog fogalma, meghatározása

.112 A jog alkat elemei

.113 A jog felosztása. Jogi nyelve
zet. Jogi terminológia 

.114 A jog rendeltetése és célja. Tör
vényesség. Anyagi igazság 

.115 A jog módszertana 

.12 Természetjog. Észjog. Jogböl
cselet. L. még 172 

.13 Tételes jog. Törvény 

.131 A törvény hatálya, kötelező 
ereje. L. még 343.21 

.132 A törvény alkalmazása. Jog-
alkalmazás. L. még 340.142 

.133 A törvény hatályon kívül he
lyezése. L. még 342.76 

.134 Törvényhozás technikája.
Törvény előkészít és. Kodi- 
fikáció. L. még 340.144
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340. 135 341.2

340.135 Kivételes törvényhozás. Tör
vény felfüggesztése 

.14 Nem törvényformájú jogszabá
lyok

.141 Szokás. Joggyakorlat. Szokás
jog

.142 Bírósági határozatok. Döntvé
nyek. L. még 343.15; 347.95 

.143 Jogtudomány, mint jogforrás

. 144 Jogszabályok összeállítása.
- Nem törvényformájú kodi-

fikáció. L. még 340.134 
. 145 Jogszabályok egységesítése 
.146 Jogi szimbólumok. Jogi fik

ciók
.149 Egyéb jogszabályformák. Jogi 

közmondások

340.5 Összehasonlító jogtudomány

340.6 Törvényszéki orvostan. L. még
343; 343.9

.61 Házasság, nemi ösztön, közösü
lés. L. még 176; 343.5; 347.62 

.62 Egészség, élet és testi épség
elleni merényletek. L. még
343.61

.63 Beszámíthatóság. Elmebajok.
L. még 159.97; 343.225; 616.8 

. 64 Kor, nem, azonosság, ismertető
jelek

. 65 Szándékolt, tettetett betegségek
^66 Törvényszéki orvosi szakvéle

mény
.67 Törvényszéki vegytan. Méreg

tan. L. még 343.347; 343.612; 
614.3; 615.9

. 69 Törvényszéki szakértők

340.96 Nevezetes jogesetek. Híres perek

341 Nemzetközi jog.
L. még 327

♦ 01 Nemzetközi jog alapelvei
.012 Nemzetiségi elv. Önrendelke

zési jog. L. még 341.234 
.09 A nemzetközi jog klasszikusai

341.1 Nemzetközi és világszervezetek.
L, még 341.64

.12 Világszervezetek. A 06 szak
.0-ás korlátozottan közös al- 
osztásai itt használhatók. L. 
még 327.39

.121 Nemzetek Szövetsége 

.123 ENSz

341.123.042 ENSz közgyűlése 
.043 Biztonsági Tanács 

.16 A világszervezet szakszervei.
Pl.: 341.16 :001 Unesco 

.18 Nemzetközi konferenciák, kong
resszusok

341.2 A nemzetközi jog alanyai és tár
gyai. Nemzetközi kapcsolatok

.21 A nemzetközi jog alanyai. Álla
mok. L. még 321

.211 Szuverén államok. L. még
342.31

.212 Félszuverén államok. Protek
torátusok. L. még 325.44 

.213 Egységes államok és államkap
csolatok. L. még 342.23/.24 

.214 Semleges és semlegesített álla
mok. L. még 341.35 

.215 A nemzetközi jog egyéb ala
nyai. Egvházi állam. L. még
348.7

. 217 Nemzetközi uniók, szövetségek

.218 Államok keletkezése, megszű
nése. Üj államok elismerése. 
Országrészek újraegyesítése 

.22 A nemzetközi jog tárgyai 

.221 Terület. Államterület." Eolyó- 
terület, felségvizek, parti 
tenger. L. még 342.1 

.222 Határ. Államhatár 

.223 Államterület változásai

.224 Nemzetközi víziutak, folyók,
csatornák, tavak

.225 Nyílt tenger. L. még 347.79

.226 Légi terület. Nemzetközi légi
jog. Nemzetközi rádiójog. 
L. még 347.8

.23 Államok sarkalatos, kölcsönös 
jogai és kötelességei 

.231 Autonómia, függetlenség, ön- 
rendelkezés

.232 Nemzetközi kölcsönös segítség
.3.075.1(47-62) Kölcsönös

Gazdasági
Segítség
Tanácsa

. 5 Technikai segítség 
.233 Beavatkozás. Intervenció

.2 Nemzetközi gyámság. L. 
még 325.44

. 234 Kisebbségek, nemzetiségek
joga. L. még 323.15; 341.012:

342.724
.236 Államok felelőssége
.24 Nemzetközi szerződések és

egyezmények. L. még 327.7 
.244.5 Clausula rebus sic stantibus 
.29 Nemzetközi jogesetek
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341.3 342.31

341.3 Háború joga. Hadijog. Nemzet
közi hadijog

.31 Hadiállapot. Hadüzenet. Ulti
mátum

.312 Háborús okok. Jogos és jog
talan háború. L. még 355.01

[355.013.4] Agresszió. L. még
355.015

. 32 Hadviselés

.321 Hadviselésben résztvevő sze
mélyek

.322 Megengedett és tiltott had
viselés. Háborús bűncselek
mények. L. még 341.48 

.323 Ostrom. Blokád. L. még 
342.654; 355.44

.324 Megszállt területek. Igazgatá
suk. Rekvirálás. Hadizsák
mány. L. még 342.78 

.6 Deportálás
. 33 Sebesült és beteg katonák. Genfi 

egyezmény. Vöröskereszt.
L. még 355.41; 362.192 

.34 Hadifoglyok. Internálás. Tú
szok. L. még 355.41 

.35 Semlegesség. L. még 341.214 

. 361 Szárazföldi háború 

.362 Tengeri háború 

. 363 Légi háború 

. 364 Gyarmati háború 

.37 Háború alatti egyezkedések.
Megadás. Fegyverszünet 

.38 A háború megszűnése. A béke
állapot helyreállása 

.382 Békeszerződés 

.384 Jóvátétel. Háborús kártérítés.
Háborús adósságok 

.39, Polgárháború. L. még 323.278

341.4 Nemzetközi büntetőjog. L. még
343; 344

.43 Kiutasítás. Politikai menekül
tek. L. még 325.254 

. 433 Menedékjog 

. 44 Kiadatás

. 48 , Nemzetközi bűncselekmények.
L. még 341.322 

.485 Genocidium. Népirtás

341.5 Nemzetközi magánjog

.518 Idegen jog alkalmazása. Jog
szabályok összeütközése. L. 
még 340.132

.52 Külföldiek magánjogai. L. még 
342.71; 347.176

.59 Nemzetközi polgári perjog.
L. még 347.91/.95

341.6 Nemzetközi döntőbíráskodás.
Nemzetközi bíráskodás

.61 Nemzetközi viták általában.
L. még 327.7

. 62 Nemzetközi viták békés el
intézése

.63 Döntőbíráskodás 

. 64 Nemzetközi bíráskodás. Állandó 
Nemzetközi Bíróság 

.65 Nem háborús kényszereszközök 

.651 Retorzió 

. 652 Represszáhák 

.654 Nem háborús blokád. L. még 
341.323

. 655 Gazdasági szankciók. Bojkott 

. 67 Általános lefegyverzés. Tartós 
béke, Biztonság. Vegyi és 
bakteriológiai fegyverkezés 
korlátozása. L. még 172.4;
327.4

341.7 Diplomáciai jog. Külképviseleti
jog. L. még 327.82

.73 Területenkívüliség

341.8 Konzuli jog
.82 Konzuli bíráskodás. Kapitulá

ciók. L. még 347.999

342 Állam jog. Közjog.
Alkotmányjog.

L. még 32; 35
342.1 Nép. Nemzet. Államterület. Ál

lamhatalom. L. még 341.221
342.2 Állam. Államformák. L. még

342.3
.22 Állam jogi személyisége 
.228 Állam jelvényei. L. még 

342.519.8; 929.6
.23 Politikai dualizmus. Perszonál- 

iinió. Reálunió
. 24 Államszövetség. Föderalizmus.

L. még 329.24; 341.217; 
.342.55

.25 Centralizáció és decentralizáció.
Központosítás és szétponto- 
sítás. Területi és helyi önkor
mányzat. L. még 35.072 

.27 Ideiglenes forradalmi kormány
zat. L. még 323.272

342.3 Kormánj^ormák. L. még 321
.31 Szuverénitás. Főhatalom.

L. még 341.21
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342.33 342.735

342.33 Hatalmak elválasztása L. még
342.5

.34 Demokrácia. Népuralom.
L. még 321.4; 321.8 

.35 Arisztokrácia. Oligarchia.
L. még 321.5; 323.31 

. 36 Abszolút monarchia. Hűbéri ál
lam. Legitimizmus. L. még
321.3; 321.61; 329.21;
330.191.22

.37 Alkotmányos monarchia. Par
lamentáris kormányrendszer. 
L. még 321.77

.38 Polgári köztársaság. L. még
321.78; 329,23

.39 Egyéb kormány formák. Tekin- 
télyi, rendi, korporatív, fa
siszta állam stb. L. még
321.64; 329.18

342.4 Alkotmány. Ide az alkotmánytör
vények, alkotmánylevelek, al
kotmányszövegek kerülnek

342.5 Az államhatalom szervezete. Ál
lamhatalmak. L. még 342.33

.51 Végrehajtó hatalom. Kormány.
L. még 354 

.511 Államfő 

. 512 Régens. Kormányzó 

.513/.517 Államfői jogkör 

.518 M iniszternő 'Minisztertanács.
Miniszterelnök. Miniszterek. 
Miniszteri felelősség. L. még 
354

.519.8 Uralkodói jelvények. L. még 
342.228; 929.6

. 52 Törvényhozó hatalom általában.
L. még 340.134; 342.53 

.53 Parlament. Népképviselet. Or
szággyűlés. Nemzetgyűlés. 
Parlamenti jog. L. még 328; 
342.52; 342.8

.531 Felsőház. Szenátus. Nemzeti
ségek Tanácsa

.532 Alsóház. Képviselőház. Szö
vetségi Tanács

. 533 Egykamarás parlament 

.534 Parlamenti tagság 

. 536 Parlamenti házszabályok

. 537 Parlamenti munkarend

. 538 Parlamenti ülések, tárgyalá
sok

. 54 Testületek az államban. Ren
dek. L. még 342.39

. 55 Tagállamok, kantonok állam-
hatalma. L. még 342.24 

' -56 Bírói hatalom. L. még 340.132; 
340.142; 347.97/.99

342.57 Nép közvetlen részvétele állam- 
hatalomban. Népszavazás. 
Referendum

. 591 Hatásköri összeütközés

1342.6 A szocialista állam és szervezete

! .61 Államfő. Elnöki tanács
! . 62 Az államhatalom központi szer

vei
! .63 Az államhatalom helyi szervei.

Pl.: 342.63(1-201) Városi 
tanács; 342.63(1—202) Köz
ségi tanács; 342.63(1—32) 
Megyei tanács; 342.63(1—37) 
Járási tanács

! .64 Az államigazgatás szervei

342.7 Az állampolgárok alapvető jogai. 
Emberi szabadságjogok.
L. még 343.4

.7 Emberi szabadságjogok 

. 71 Állampolgárság. Honosítás.
Külföldiek joga. L. még 
341.52; 343.286; 347.176 

.716 Polgári jogok és kötelességek. 
Állami fegyelem

.721 Személyes szabadság. L. még 
„ 326; 343.43

. 722 Állampolgári és politikai
egyenlőség. L. még 342.821 

. 724 Nemzeti, faji, felekezeti egyen
lőség. L. még 323.15; 
341.234; 342.71; 347.167 

. 725 Nyelvhasználat. Hivatalos
nyelv. L. még 341.234 

.726 A nők egyenjogúsága. A nők 
politikai jogai. L. még 
342.83; 347.156; 396.1 

.727 Gondolat-, vélemény- és szó
lásszabadság. L. még a kö
vetkezőket és 351.751 

.728 Egyesülési szabadság. L. még 
347.19; 347.471; 351.752 .

. 729 Gvülekezési szabadság. L. még
351.752

.731 Lelkiismereti és vallásszabad
ság. L. még 322; 342.724; 
343.42; 348.71

. 732 Sajtószabadság. L. még 070.13; 
342.727; 351.751

. 733 Tanszabadság. Jog a tanulásra, 
művelődésre. L. még 37 

. 734 A kereskedelem és ipar sza
badsága. A munka, a hivatás 
szabadsága. L. még 330.172; 
331

. 735 Kiállítások és előadások sza
badsága. L. még 061.4
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342.736 343.227

342.736 Kérvényezés, petíció joga 
. 737 A magánlakás sérthetetlen

sége. L. még 343.131/.132;
343.44

.738 Levéltitok, távbeszélőtitok
sérthetetlensége. L. még 
343.131/.132; 343.45 

. 739 A társadalmi és személyes tu 
lajdon sérthetetlensége. L. 
még 343.7; 347.23

.76 Alkotmányos szabadságjogok 
korlátozása és felfüggesztése. 
Rendkívüli intézkedések.
L. még 340.135

. 77 Ostromállapot. Rögtönbírásko- 
dás. L. még 341.3

.78 Háborús állapot. L. még 341.3

342.8 Választójog. Választási rendsze
rek. L. még 324; 329; 342.53; 
343.41; 35.074

.81 Választójog feltételei 

.815 Választójog felfüggesztése és 
választójogból való kizárás 

.82 Választójog formái. Választási 
rendszerek

. 821 Általános, egyenlő és közvetlen 
választójog

. 822/.826 Korlátozott, plurális, köz
vetett választójogi rend
szerek

. 827 Arányos választási rendszer 

.828 Választókerületek 

.83 A nők választójoga. L. még 
342.726

.84 Választási technika. Választási 
eljárások

.846 Választási gyűlések. Válasz
tási irodák

343 Büntetőjog. Büntetőeljárás. 
Kriminológia.

L. még 341.4; 344; 348.5

343.1 Büntetőeljárás. Büntető perrend* 
tartás. Alaki büntetőjog.

L. még 344.2; 348.58

.10 Büntetőeljárás fajai és rend
szerei

.101 Vádrendszer. L. még 343.12 

.102 Vizsgálati rendszer. Inkvizíció.
L. még 343.13 

.103 Vegyes rendszer 

.11 Különböző bíróságok előtti el
járás

343.12 Felek. Vád. Védelem 
.121 Vádlott. Védelem 
*.122 Sértett fél. Magán vád 
.123 Vád. Közvád. L. még 343.163; 

347.963
.126 Előzetes letartóztatás. Vizs

gálati fogság 
.13 Bűnvádi eljárás 
.131/.132 Bűnügyi vizsgálat. Nyo

mozás. L. még 343.977 
.133/.135 Vád alá helyezési eljárás 
.139 Főtárgyalás 
.14 Bűnügyi bizonyítás. L. még 

343.977; 347.94
.15 ítélet és jogorvoslat. L. még 

343.282
.154 Felmentés. Semmisség 
.155 Jogorvoslatok 
.156 Fellebezés
.16 A büntetőbíráskodásban részt

vevő személyek
.161 Népi ülnökök. Esküdtek 
.162 Hivatásos bírák. L. még 

347.962
.163 Közvádló. Államügyész.

L. még 347.963
.18 Illetékesség és hatáskör bűn

ügyekben. L. még 347.98 
.19 Büntetőbíróságok és büntető

hatóságok. L. még 347.99

343.2/.7 Büntetőjog. Anyagi büntető
jog. L. még 341.4; 344.1;
348.5

343.2 Büntetőjog általános tanai. Bün
tetőtörvény általános része

.01 Büntetőjog elmélete. Bünte
tés elmélete

.21 Büntetőtörvény általában. Tér
beli, időbeli és személyi ha
tály. L. még 340.131 

.22 Bűntettes. Bűncselekmény ala
nya. Vádlott. Terhelt. L. még 
343.121; 343.9 

.221 Bűntettes általában 

.222 Beszámítási képesség. Bűnös
ség. Szándékosság. Gondat
lanság. Véletlen

. 223 Beszámítást csökkentő, kizáró 
körülmények

.224 Beszámítás és életkor. Kisko
rúak. Fiatalkorúak. L. még 
343.815; 343.88; 347.157 

. 225 Beszámítási képesség foka. Be- 
számíthatatlanság. L. még 
340.63; 347.163 

.226 Végszükség 

.227 Felsőbbség parancsa
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343.228 343.41

343.228 Jogos védelem 
.229 Tévedés
. 23 Bűncselekmények általában 
. 231 Bűncselekmények elmélete
.232 Bűncselekmények fajai: bűn

tett, vétség, szabálysértés 
(kihágás)

.234 Enyhítő körülmények 

. 235 Súlyosbító körülmények

. 236 Kísérlet

. 237 Részesség

.238 Halmazat

.24 Büntetések általában. L. még
343.8

.25 Halálbüntetés és testi bünteté
sek

.253 Halálbüntetés végrehajtása

.255 Testi büntetések

.26 Szabadságvesztés. L. még
343.8

.261 Fegyház. Börtön. Fogház. El
zárás

.262 Kényszermunka. L. még 
331.57

.263 Kényszertartózkodási hely 

.264 Deportálás. L. még 325.42 
325.5; 343.286 *

.265 Feltételes szabadlábra helye
zés. L. még 343.281 

. 27 Yagyonbüntetés és jogoktól való 
megfosztás

- 271 Pénzbüntetés és az azt helyet
te s í tir efz&rá§ >

-272 Vagyonelkobzás* Bűnjelek el
kobzása

-276 Politikai jogoktól való meg
fosztás. L. még 342.7 

-278 Foglalkozástól való eltiltás. 
L. még 347.56

- 28/. 29 Büntetésekkel összefüggő
különböző kérdések 

-281 Feltételes elítélés. Büntetés 
felfüggesztése. L. még 
343.265

- 282 Határozatlan ítéletek 
-283 Lincselés
-284 Dorgálás
-286 ^Száműzés. Számkivetés. Ál

lampolgárságtól való meg
fosztás. L. még 341.4; 342.71; 
343.264; 343.276

-287 Fegvelmi büntetések. L. még
35.083

-288 Büntetés enyhítése és súlyos
bítása. L. még 343.12/.13;
343.23

-291 Büntetés elévülése 
-292 Kegyelem. Büntetés elenge

dése. Büntetés átváltozta
tása

343.293 Közkegyelem. Amnesztia
.294 Rehabilitáció. L. még 347.169

343.3/. 7 Bűncselekmények egyes fajai.
Büntetőtörvény különös 
része

343 - 3 Államellenes bűncselekmények

.31 Bűncselekmények az állami fő
hatalom ellen. Felségsértés 

. 32 Hűtlenség. Hazaárulás. Kém
kedés. L. még 327.84; 355.40 

.33 Idegen állam, államfő és kül- 
képviselő elleni bűncselek
mények

.34 Közrend és közbiztonság elleni 
bűncselekmények

. 341 Veszélyes egyesülések, közrend 
ellenes szervezkedések. 
h. még 342.76

.342 Izgatás és bűncselekményre
való felhívás

.343 Lázadás. Hatóság elleni erő
szak, ellenállás. Katonai 
szolgálat megtagadása. L. 
még 323.274; 355.21 

.344 Tütott fegyvertartás. L. még
351.753

.345 Koldulás, csavargás. L. még 
343.817; 343.89

. 347 Közegészség és közélelmezés
elleni bűncselekmények; 
élelmiszerhamisítás stb. L. 
még 614.3

. 349 Sajtóbűncselekmények. L. még
342.732

. 35 Közhivatali, közigazgatási és 
adózási bűncselekmények 

. 351 Hivatali sikkasztás

. 352 Hivatali vesztegetés

. 353 Hivatali hatalommal való visz-
szaélés. Hivatali kötelesség 
megszegése 

. 358 Zártörés

. 359 Adócsalás. Csempészet

.36 Igazságszolgáltatás elleni bűn- 
cselekmények

. 362 Bűncselekmény színlelése

.364 Hamis tanúzás. Hamis eskü

.365 Bűnpártolás

. 366 Tiltott önsegély. Önbírásko
dás. L. még 347.145

343.4 Szabadságjogok, polgárjogok el
leni bűncselekmények

.41 Politikai szabadságjogok elleni 
bűncselekmények. Választási 
visszaélések. L. még 342.8

103



343*42 343.81

343.42 Vallásszabadság elleni bűncse
lekmények. L. még 342.731 

.43 Személyes szabadság elleni bűn- 
cselekmények

.44 Magánlaksértés. L. még 342.737

.45 Titoktartási kötelezettség meg
sértése. Levéltitok. Hivatási, 
hivatali titok. L. még 342.738

343.5 Bűncselekmények a közhitei, a 
közerkölcs és a család ellen.
L. még 340.61

.51 Pénzhamisítás. Bankjegyhami
sítás

.52 Másnemű hamisítások: bélyeg, 
bélyegző, okmány, útlevél, 
engedélyek, igazolványok ha
misítása

. 522 Okirathamisítás 

. 53 Gazdasági bűncselekmények.
Ipari és kereskedelmi vissza

élések. L. még 343.59 
. 531 Árdrágítás
.533 Ipari tulajdon és szerzői jog 

elleni bűncselekmények.
L. még 347.77/.78 

.535 Hamis bukás. Hitelsértés.
L. még 347.736

.536 Uzsora. L. még 347.456;
347.755

.54 Közerkölcs elleni bűncselekmé
nyek

. 541 Erőszakos nemi közösülés. Csá
bítás

. 542 Szemérem elleni bűncselek
mény. Pornográfia 

.543 Természet elleni fajtalanság

.544 Hivatásszerű kéjelgés. Prosti
túció. L. még 176.5; 351.764; 
362.745; 392.65

.545 Kerítés. Kitartottság. Leány
kereskedés

.546 Megfertőztetés

.549 Nőrablás

.55 Család elleni bűncselekmények.
L. még. 176; 343.62 

.551 Házasságtörés

.552 Kettős házasság. Bigámia

.553 Családi állás elleni bűncselek
mények

.56 Tiltott szerencsejáték

.57 Botrányos részegség. L. még
„ 178.1

.58 Állatkínzás. L. még 179.3;
351/765

. 59 Egyéb társadalomellenes bűn-
cselekmények. Szabotázs. 
Rombolás. Garázdaság. L. 
még 323.263; 351.766

343.6 Élet és becsület elleni bűncselek
mények

. 61 Emberölés és testi sértés. L. még 
179.7; 340.62

.611 Szándékos emberölés, Gyilkos
ság. L. még 341.485; 343.622 

.612 Mérgezés. L. még 340.67 

.613 . Párbaj 

.614 Öngyilkosság 

.615 Testi sértés 

.618 Gondatlanság által okozott 
emberölés és testi sértés 

.62 Kiskorúak, gyámoltalanok, se
gítségre szorulók elleni bűn- 
cselekmények .

.621 Magzatelhajtás. L. még 618.39 

. 622 Gyermekölés 

.623 Kitétel. Elhagyás. Gyermek
kitétel

.63 Becsület elleni bűncselekmé
nyek

. 631 Rágalmazás

. 632 Becsületsértés

.639 Halott ember emlékének meg- 
gyalázása

343.7 Tulajdon elleni bűncselekmények.
L. még 347.23

.71 Lopás. Rablás. Zsarolás 

.711 Lopás 

.712 Rablás 

.713 Zsarolás

. 72 Csalás. Sikkasztás. Szédelgés *

. 721 Csalás

. 722 Sikkasztás

.729 Hiszékenységgel való vissza
élés

.73 Orgazdaság. L. még 343.365 

.74 Jogtalan elsajátítás. Birtokhá
borítás. L. még 347:251 

.75 Vízáradás, hajótörés okozása 

. 76 Gyújtogatás. Robbantás 

.77 Dologrongálás. Vagyonrongálás 

.79 Egyéb bűncselekmények 

.791 Szabálysértések. Kihágások

343.8 Szabadságvesztés. Büntetés végre
hajtása. Pönológia. L. még
343.24/.29; 725.6

. 81 Letartóztató intézetek. L. még
343.261

.815 Javító intézetek. L. még 
343.224; 343.88; 371.93 

.817 Dologházak. L. még 343.85 

.819.5 Koncentrációs táborok. L.
még 341.324.6; 343.263/ 
.264

104



343.82 3 4 7 .2 3 4

343.82 Letartóztató intézetek igazga
tása és rendje. Börtönrend
szer. L. még 343.84 

. 83 Letartóztató intézeti-személyzet

.84 Büntetési rendszerek. A bünte
tésvégrehajtás fokozatai 

.85 Bűnügyi megelőzés. Biztonsági 
intézkedések. L. még 343.282;
343.817

.86 Letartóztató intézeti felügyelet 
és gondozás

. 87 A kiszabadultak gondozása. Se
gítség az elhelyezkedésben. 
L. még 343.294

.88 Bűnöző gyermekek felügyelete 
és gondozása. L. még 343.815;
362.74

343.9 Kriminológia. Bűnügyi embertan, 
szociológia és lélektan. Krimi
nalisztika

. 01 Bűnözés elmélete 
.91 Bűntettes és bűnöző típusok 
. 93 Bűnözők testalkata
.94 Bűnözés és átöröklés
. 95 Bűnügyi lélektan
.96 Bűnügyi patológia
.97 Bűnügyi szociológia. A bűnözés, 

mint társadalmi jelenség.
A környezet befolyása. Össze
hasonlító bűnügytan 

.977 Bűnügyi' te<*fin5ka. A bűncse
lekmény végrehajtásának és 
nyomozásának módszerei. 
Kriminalisztika. L. még
340.6

344 Katonai büntetőjog.
L. még 355

.1 Katonai anyagi büntetőjog

.2 Katonai büntetőeljárás

.3 Katonai igazságszolgáltatás, ka
tonai bíróságok

347 Polgári jog. Magánjog
347.1 A polgári jog általános része

.12 A jogok általában. A jogok faj
ija. Keletkezésük, változá
suk, megszűnésük

. 13/. 14 Jogügyletek, jogi tények ál
talában

.138 Feltétel
’ *139 Időmeghatározás, határnap.

L. még 347.142; 347.932

347.141 Tévedés. Megtévesztés. Kény
szer. Vétkesség. Véletlen. 
Jóhiszem

.142 Határidő. L. még 347.139;:
347.932

. 143 Elévülés. L. még 347.937

.144 Birtok. L. még 347.251

.145 Önsegély. L. még 343.366 

.146 Bizonyíték, okirat. L. még
347.94

.15/. 17 Természetes személyek jogi 
szempontból

.151 Születés, túlélés, halál

. 155 Jog-, cselekvő és ügyletképes
ség

.156 Nem. Nő jogi helyzete. L. még 
342.726; 396.2

.157 Kor. Kiskorúság. L. még 
343.224; 347.64 

.158 Méhmagzat

.161 Testi és szellemi fogyatékosság 
általában

. 162 Szellemi fogyatékosság

.163 Gyámság és gondnokság alatt
levők. L. még 347.64 

.165 Vakok. Süketek

.167 Vallás. Származás. Faj.
L. még 342.722 

.168 Hivatás. Foglalkozás

.169 Büntetett előélet. L. még
343.294

.171 Lakás ,

.172 Távoliét. Eltűntek. Kivándo
roltak

. 174 Kiváltságok. Nemesség. L. még
323.31

:176 Állampolgárság. Bel- és kül
földiek. L. még 341.52;
342.71

.18 Személyi állapot. Anyakönyve
zés

.189 Név

.19 Jogi személyek. L. még 06;
342.22; 347.72 

.191.11 Egyesületek 
.12 Alapítványok

347.2 Dologi jog. Beáljog

.21 Dolgok. Javak. Felosztásuk és 
megkülönböztetéseik. Közja
vak és magánjavak, osztható 
és oszthatatlan dolgok, fő
dolog és járulék stb.

.23 Tulajdonjog. L. még 343.7 

.232 Tulajdon szerzése, átruházása, 
elvesztése. L. még 347.451 

.233 Tulajdonos jogai 

. 234 Tulaj donkorlátozások
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347.235 347.632

347.235 Ingatlantulajdon. Földtulaj
don. L. még 333 

.11 Telekkönyv
.236 Hűbéri birtokjog. L. még

321.3; 330.191.22 
. 237 Családi birtok
.238 Tulajdonközösség. Társasház
.239 Elővásárlási jog
.241 Szomszédjog. L. még 347.26
.243 Földhasználati jog. Közbirto

kosság, közlegelő stb. L. még
333.2

.8 Erdőhasználati jog. L. még
634.9

.246 Vadászati és halászati jog.
L. még 639.1/.2

.247 Vízjog. Vízierőmű. Öntözés.
L. még 626/627

.249 Bányajog. L. még 333.8; 622

.251 Birtok. L. még 343.74; 347.144

.252 Haszonélvezet

.253 Használat

.254 Lakásjog. L. még 333.32

. 26 Szolgalmi jog. Törvényes és szer
ződéses, személyes és telki 
szolgalmak

.27 Jelzálogjog. L. még 336.246;
347.466

.28 Elsőbbségi jogok. Visszatartási
jog

347.3 Ingóságok általában

347.4 Kötelmi jog. Szerződések

.41 Kötelem és adósság általában.
A kötelem fajai

.42 Kötelem hatásai. Teljesítés,
nemteljesítés, késedelem, 
kártérítés

.43 Kötelem megszűnése. Fizetés,
beszámítás, újítás stb.

. 44 Szerződéseké általában. L. még
347.5; 347.74

.45/.47 Szerződések fajai L. még 
347.75/.76

.451 Adás-vétel. Vétel. Engedmé
nyezés. L. még 347.232; 
347.751

.452 Csere. L. még 347.752 

. 453 Bérlet
.1 Mezőgazdasági bérlet. Ha

szonbérlet. L. még 333.5 
.3 Lakásbérlet. L. még 333.32 

.454 Szolgálati és munkaszerződés. 
L. még 331

.455 Kölcsön. L. még 332.7; 
347.735; 347.755

.456 Kamat. Uzsora. L. még 
343.536; 347.755

347.457 Hitel. Utalvány. L. még
332.7; 347.747; 347.757 

.459 Letét. Megőrzés. L. még
347.759

.462 Megbízás. Meghatalmazás.
L. még 347.716

.464 Járadék. Életjáradék. L. még
336.31

.465 Játékszerződés. Fogadás.
L. még 347.765

.466 Zálog. Kézizálog. L. még 
347.27; 347.455; 347.766 

.468 Jótállás. Kezesség. L. még 
347.27/.28; 347.768 

.469 Egyezség. Egyezségi szerződés.
L. még 347.769; 347.925 

.471 Magántársulatok, egyesületek.
L. még 06; 331.88; 334; 
342.728; 347.19; 347.72 

.472/. 474 Ajándékozás. L. még 
347.66/.67

.476 Kötelezvény. Tartozás elisme
rése

347.5 Szerződésen kívüli kötelmek
. 51 Felelősség általában. Tárgyi fe

lelősség
.53 Felelősség vétkes cselekmé

nyekért
.55 Hallgatólagos szerződések. Jog

alap nélküli gazdagodás. Meg
bízás nélküli ügyvitel. Vélet
len közösség

. 56 Hivatási felelősség. L. még
343.278

347.6 Családjog. Öröklési jog
.61 Család. L. még 301.185.14 
.615 Eltartási kötelezettség 
.62 Házassági jog. L. még 340.61;

392.5
.621 Eljegyzés. L. még 392.4
.622 Házasság előfeltételei
.623 Házasság alakiságai. Polgári és 

egyházi házasság
.624 Semmis és megtámadható há

zasság
.625 Házastársak kötelességei 
.626 Házassági vagyonjog
.627 Házasság megszűnése

.2 Házasság felbontása. Válás 
.63 Leszármazás. Szülők és gyer

mekek közötti jogviszony 
. 631 Házasságból született gyerme

kek. Törvényes származás 
. 632 Házasságon kívül született 

gyermekek. Természetes 
gyermekek. Törvénytelen 
származás
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347.633 347.771

347.633 Örökbefogadás
.634/. 637 Szülői hatalom 
.64 Gyámság. Gondnokság. Kis

korúak, természetes gyerme
kek, elmebetegek, betegek, 
pazarlók, távollevők stb. kép
viselete. L. még 347.163 

.65/.68 Öröklési jog 

.65 Örökösödési sorrend. Utódlás
.. 3°8a.66 Örökös jogai és kötelességei.

Örökrész, osztály, hagyaték
elfogadása és visszautasítása

.67 Végrendelet és hagyomány.
Halál esetére szóló ajándéko
zás. L. még 347.472/.474 

.68 Az öröklés különleges fajai.
Örökösödési szerződés. Le
mondás az örökségről stb.

347.7 Kereskedelmi jog. Gazdasági jog.
L. még 347.999; 38

.71 Kereskedelmi ügyletek. Keres
kedők. L. még 347.774 

.711 Kereskedelmi ügyletek 

.712 Kereskedők 

.714 Cégjegyzék. L. még 380.16 

.715 Cég. Üzlet. L. még 061.5 

.716 Kereskedelmi meghatalmazás. 
Cégjegyzés

717 KeresfedéTmf*" alkalmazottak. 
L. még 347.732

.719 Kereskedelmi könyvek, szám
lák. L. még 347.728; 657 

.72 Kereskedelmi társaságok joga.
Társas cégek. 658.11 

.721 Kereskedelmi testületek, szin
dikátusok, szövetségek.
L. még 338.8

.722 Közkereseti társaság

.723 Betéti társaság. Csendes tár
saság %

.724 Korlátolt felelősségű társaság

.725 Részvénytársaság

.726 Szövetkezetek. L. még 334

.727 Egyéb kereskedelmi társasá
gok. Nemzeti vállalat, köz
ségi vállalat stb. L. még 
35.078.4; 658.115

.728 Kereskedelmi társaságok kü
lönleges kérdései 

Elszámolások, mérlegek, 
részvények, kötvények stb. 
L. még 332.63; 657 

.731 Közvetítőkereskedelmi intéz
mények: tőzsde, vásár, ka
mara stb. L. még 332.6; 
380.15; 381.1

347.732 Alkusz, ügynök és más közve
títő

.733 Tröszt, kartell, monopólium.
L. még 336.119; 338.8 

.734 Bankjog. Bankügyletek.
L. még 332.1

.735 Hiteljog. Hitellevél. L. még
347.755

.736 Csődjog. Fizetésképtelenség.
L. még 343.535

. 74 Kereskedelmi szerződések

. 745 Értékpapírok általában.
L. még 332.77

.746 Váltójog. L. még 332.77

.747 Utalvány. Bankjegy. L. még
332.77

.748 Csekkjog. L. még 332.76
347.75/.76 Kereskedelmi jellegű pol

gári jogi szerződések.
L. még 347.45/.47

.751 Kereskedelmi adás-vétel.
L. még 347.765

.752 Kereskedelmi csere. Pénzvál
tás. L. még 332.45 

.755 Kereskedelmi kölcsön, kamat.
Uzsora. L. még 343.536; 
347.735

.757 Kereskedelmi hitelügylet.
L. még 347.735 

.758 Folyószámla

.759 Kereskedelmi letét. Takarék-
betét. L. még 332.2; 347.767 

. 761 Lefoglalás. Zárolás

.762 Kereskedelmi megbízás. Bizo
mányi ügylet. L.még 347.732 

.763 Szállítmányozás. Fuvarozás.
L. még 347.79; 383/388 

.764 Biztosítási jog. L. még 368

.765 Szerencsejáték-ügylet. Határ
időügylet. L. még 347.731; 
347.751

.766 Kereskedelmi zálog. Lom-
bard-ügylet

.767 Közraktári ügylet. Közraktári
jegy, warrant. L. még 
347.759

.768 Kereskedelmi biztosíték, jót
állás, kezesség

.769 Egyezség. Választottbírósági
szerződés. L. még 347.736; 
347.918 

1347.77/.78 Szellemi alkotás joga. Szel
lemi tulajdonjog. L. még
343.533

.77 Ipari tulajdon. L. még 608 

.771 Feltalálói jogv Szabadalom.
Találmány. Üjítás
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347.772 348.3

347.772 Védjegy
.773 Minta, tervrajz védelme
.774 Kereskedelmi név, cég védelme
.775 Gyártási titok. Ipari titok
. 776 Tiltott és tisztességtelen ver

seny. L. még 343.53; 381.81 
.777 , Nyilvánosság. Reklám. Hirde

tés. L. még 659.1 
. 779 Szabadalmi hivatal
.78 Szerzői jog. L. még 343.533 
.781 Irodalmi szerzői jog. Írott és

nyomtatott művek, beszéd 
szerzői joga

.782 Festmények szerzői joga

.783 Grafikai művek szerzői joga

.784 Szobrok szerzői joga

.785 Zenei szerzői jog

.786 Színpadi szerzői jog 

.788.1 Kiadói jog. L. még 655.4/.5 
. 2 Kötelespéldány

.789 Szerzői jogvédő irodák

347.79 Tengerjog. Tengeri és belhajó- 
zási jog. L. még 387

347.8 Légijog. Éterjog. L. még 341.226;
388.9

.81 Légijog

.83 Eterjog. Rádiójog

347.9 Perjog. Peres eljárás. Perrendtar
tás. Bírósági szervezet és sze
mélyzet. L. még 343.1; 344.2; 
348.58

.91/.95 Polgári peres eljárás. Pol
gári perrendtartás. L. még 
341.59

.918 Választottbíráskodás. L. még
3&1.154; 347.769

.919.6 Sürgős eljárás. A pertárgy 
biztosítása

.7 Sommás eljárás 
.92 A peres eljárás részletei 
.921 Peres felek. Perbeli személyek
. 922 Kereset általában
.923 Idézés
. 925 Egyezkedés, egyeztetés. L. még

347.469; 347.769
.926 A védekezés joga. L. még

347.965
. 927 Kifogások, ellenkérelmek
. 928 Viszontkereset. Ellenigény
.93 Perjogi alakszerűségek 
.931 Periratok. L. még 347.94
.932 Perbeli határidők és határ

napok. L. még 347.139;
347.142

347.933 Semmisség, perakadályok, mu
lasztás és tévedés

. 937 Kereset megszakítása, elévü
lése, újbóli felvétele. Bírák 
kizárása 

.939 Tárgyalás. Perbeszédek 

.94 Bizonyítási eljárás. L. még
343.14

.95 Bírósági határozatok. ítélet.
Végrehajtás. Fellebbvitel.

. 951 ítélet 

.952 Végrehajtás 

. 955 Perorvoslatok 

.959 Fellebbezés

. 96 Bírósági személyzet. Igazság
ügyi személyzet. Jogászok. 

.961 Közjegyző 

.962 Bíróság. Bírák. L. még 
343.161/.162

.’963 Államügyészség. Közvádló.
L. még 343.163

.964 Egyéb bírósági személyzet.
Bírósági iroda és segédhiva- 

.. tál. L. még 343.83 
. 965 Ügyvédek. Ügyvédség 
.97/. 99 Bírósági szervezet 
.97 Bírósági szervezet általában
.98 Bíróság illetékessége és hatás

köre. L. még 343.18 
.99 A bíróságok fajai. L. még 

343.19; 344.3
.991 Legfelsőbb bíróság. Semmítő- 

szék. Kúria
.992 Fellebbezési bíróságok. Felső- 

bíróság. Tábla
. 993 Elsőfokú bíróságok. Területi

bíróságok. Megyei bíróság. 
Törvényszék. Járásbíróság 

. 995 Békebíráskodás. Községi bírás
kodás

. 996 Békéltető bíráskodás 

. 997 Szokásjogi, gyarmati, törzsi
bíráskodás

.998 Egyéb bíróságok. Ipari, mező- 
gazdasági bíróság stb.

. 999 Kereskedelmi bíróságok. Kon
zuli bíráskodás. L. még
341.82

348 Egyházjog.
L. még 26

. 1 /. 7 Római katolikus egyházjog

.1/.6 Kánonjog 

. 1 Kánon jog forrásai

.2 Kánonjog általános rendelkezései

.3 Katolikus egyházalkotmány. L.
még 261

.34 Egyházi személyek
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348-4 351-752

348.4 Kánoni dologi jog
.41 Egyházi dolgok. Szentségek. L. 

még 265
.42 Egyházi vagyonjog 
.5 Kánoni büntetőjog 
. 58 Egyházi bírósági szervezet. Ká

noni per jog
.6 Kánoni magánjog
.7 Egyházi közjog
. 71 Egyház és állam viszonya. L.

még 261.7; 322; 342.731 
.8 Többi keresztény egyházak egy

házjoga. Alosztályozás 28 sze
rint

.81 Keleti egyházak egyházjoga 

.83- Anglikán egyházjog 

.84 Protestáns egyházjog 

.841 Evangélikus egyházjog

. 842 Református egyházjog

.9 Nem keresztény vallások szerve
zete

35 KÖZIGAZGATÁS. KÖZIGAZ
GATÁSI JOG. HADMŰVÉSZET

35:65.011 A közigazgatás racionali
zálása

Az alábbi korlátozottan közös al- 
osztások jaz *tóé$& 3 főrész terü
letén alkalmazhatók

35.07 Közigazgatási szervek
.072 Közigazgatás kapcsolata köz

jogi szervekkel. Központosí
tás — centralizáció. Szétpon- 
tosítás — decentralizáció. Ön- 
kormányzat — autonómia. 
Demokratikus centralizmus. 
Együttműködés. L. még 
342.25

.073 Gazdasági helyzet. Pénzügyek. 
Vagyon

. 074 Közigazgatási szervek alakulá-
sa, fennállása és megszűnése 

.075 Egyes közigazgatási szervek, 
tanácsok, bizottságok 

,,„■076 Közigazgatási jogkör, illetékes
ség

. 077 Közigazgatási ügyvitel. Bürok
rácia. Eljárások, ügyiratok, 
végzések stb.

.078 A közigazgatási tevékenység 
fajai

. 1 Közigazgatási beavatkozás 
általában 

. 2 Rendeletek

. 3 Felügyelet, ellenőrzés. L. még
351.9

35.078.4 Közvetlen gazdasági tevé
kenység. Közületi üzemek. 
L. még 347.727 

.5 Támogatás, szubvenció 
. 08 Közalkalmazottak, hivatalnokok
.082 Alkalmazás. Alkalmazás meg

szűnése, nyugdíjazás, elbo
csátás. L. még 35.087.43 „

.083 Közalkalmazottak kötelességei. 
Szolgálati rend

. 084 Közalkalmazottak kategóriái,
rangosztályok

.085 Közalkalmazottak munkaköre, 
hivatali cselekményei 

. 086 Közalkalmazottak felelőssége.
L. még 343.35

.087 Közalkalmazottak jogai 

.087.43 Nyugdíj

. 088.2/. 9 Közalkalmazottak munka-
feltételei, anyagi hely
zete, életmódja, kultu
rális helyzete, kiképzése, 
szervezkedése, egyesüle
tei, munkavitái. Alosztá
lyozás 331.82/.89 sze
rint

351 A közigazgatás feladatai 
és ágai

A felsorolásban nem szereplő köz- 
igazgatási ágakat vagy azok belső 
tagolását viszonyítással: segítsé
gével fejezzük ki

351.711 Az állami vagyon igazgatása. 
L. még 336.11 

.712 Közszállítás 

.72 Pénzügyi közigazgatás. L. még 
336

.74 A rendőrség. Szervezete, fajtái. 
L. még 343.977

.741 Rendőrség szervezete. Rendőri 
szolgálat 

- 742 Csendőrség 
.743 Polgárőrség. Nemzetőrség 
.744 Vidéki rendőrség. Falusi rend

őrség. Mezőrendőrség 
.746 Állambiztonsági szervek. tPoli

tikai rendőrség
.749 Különleges alakulatok, folya

mi, légi rendőrség 
.75/. 76 Közrendészet 
. 75 A közrend és köznyugalom biz

tosítása
.751 Sajtórendészet. Cenzúra. L.

még 342.732; 343.349 
. 752 Egyesületi és gyülekezési rendé

szet. L. még 06; 342.728/.720; 
343.341; 347.19; 347.471
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351.753 354

351.753 Fegyvertartás és lőszer ellen
őrzése. L. még 343.344 

. 754 Közúti rendészet, csoportosu
lások, felvonulások stb.

.755 Bejelentő hivatalok 

.756 Idegenrendészet. L. még 342.71 

.757 Szállodai és lakásrendészet 

.758 Nyilvános előadások, szóra
kozóhelyek, vásárok rendé
szete. Záróra

.759 Egyéb biztonsági és ellenőrzési 
rendszabályok. Gsendrende- 
let

.76 A közerkölcsiség biztosítása 

. 761 Szeszesitalok, kábítószerek 
rendészete. L. még 178; 
343.57; 343.97; 351.758 

.762 Szerencsejáték rendészete. L.
még 795

.763 Koldulás és csavargás rendé
szete. L. még 343.345; 
343.817; 343.89

.764 Erkölcsrendészet. Prostitúció.
L. még 176.5; 343.544; 
343.545; 613.882

.765 Állatvédelem. Kártékony álla
tok pusztítása. L. még 179.3; 
343.58; 502.74

.766 Egyéb társadalomellenes cse
lekmények (garázdaság, 
gyermekekkel való vissza
élés) elleni küzdelem. L. még 
343.546; 343.59; 362.7 

.77 Egészségügyi közigazgatás 

.78 Közbiztonsági, baleseti rendé
szet, tűzrendészet. L. még
614.8

. 785 Építésrendészet. L. még
69.009.182

.79 Vízügyi közigazgatás 

.81 Közlekedésügyi közigazgatás, 
közlekedesrendészet 

.811 Űtügyi közigazgatás és rendé
szet

.812 Vasútügyi közigazgatás és ren
dészet

.813 Víziutak közigazgatása és ren
dészete

.814 Légi közlekedés közigazgatása
és rendészete

.816/. 819 Posta-, távíró-, távbe
szélőd rádióügyek köz- 
igazgatása

.82 Gazdasági közigazgatás 

. 821 Mértékügy

.822 Pénzverés, pénznyomtatás

. 823 Őstermelési ágak közigazgatása

. 823.1 Mezőgazdasági közigazgatás 
.078.58 Agronómus-szolgá- 

lat általában

351.823.3 Bányászati közigazgatás
. 824 Ipari és kereskedelmi köz- 

igazgatás
. 1 Ipari közigazgatás 
.5 Kereskedelmi közigazgatás 

. 825 Hitelügyi közigazgatás

.83 Munkaügyi közigazgatás. L. 
még 331

.84 Szociális közigazgatás. L. még 
361/362

.85 Oktatási, művészeti, irodalmi
közigazgatás. L. még 379 

.86 Hadügyi közigazgatás. L. még 
355

.87 Igazságügyi közigazgatás. L.
még 347.96/.99

.88 Külügyi közigazgatás. L. még 
341.7/.8

351.9 A közigazgatás felügyelete és 
ellenőrzése. A legfőbb ügyész, 
a nép által gyakorolt ellenőrzés

. 94 A rendes bíróságok által végzett 
ellenőrzés

. 95 Közigazgatási bíróság 

.96 Az országgyűlés által végzett 
ellenőrzés

352/354 A központi és helyi köz- 
igazgatási szervek

352 Községi közigazgatás.
Helyi közigazgatás

352(1—201) Városi közigazgatás
352(1—202) Falusi közigazgatás

353 Regionális közigazgatás
.1 Tartományi közigazgatás 
. 2 Megyei közigazgatás
.7 Járási közigazgatás

354 Központi közigazgatás
A felsorolásban nem szereplő mi
nisztériumokat és más központi 
szerveket viszonyítással: segítsé
gével fejezzük ki, pl. Ellenőrzési 
Minisztérium : 354 : 351.9, Nép- 
gazdasági Tanács: 354 : 338. 
Több igazgatási ágat egybefog
laló minisztériumot |a 354 utáni 
számok egyszerű halmozásával 
fejezhetjük ki, pl.: Közlekedési és 
postaügyi minisztérium:
354.41.42
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354.1 355.3

354.1/.8 Minisztériumok, kormány
hivatalok

. 1 Miniszterelnökség 

. 11 Külügyminisztérium 

. 12 Gyarmatügyi minisztérium

.13 Társállamok, domíniumok mi
nisztériuma

.21 Pénzügyminisztérium 

.22 Kincstári minisztérium 

.23 Költségvetési minisztérium 

. 31 Belügyminisztérium 

.32 Oktatásügyi minisztérium. Tu
dományügyi minisztérium 

. 34 Szépművészeti minisztérium 

.36 . Népművelésügyi, propaganda és 
tájékoztatásügyi miniszté- 

* rium
. 41 Közlekedésügyi minisztérium
.42 Postaügyi minisztérium 
. 43 Táviróügyi minisztérium 
. 44 Távbeszélőügyi minisztérium
. 45 Közmunkaügyi minisztérium 
.46 Újjáépítési minisztérium 
.48 Polgári repülésügyi miniszté

rium
. 51 Igazságügyminisztérium 
.52 Vallásügyi, egyházügyi minisz

térium. Egyházügyi Hivatal
. 53 Egészségügyi minisztérium
. 54 . Népesedésügyi minisztérium
. 61 Honvédelmi jmimsztérium
. 68 Felszabadult területek minisz

tériuma
. 71 Tengerészetügyi minisztérium 
.73 Légügyi minisztérium
. 8 Gazdasági minisztériumok 
.81 Iparügyi minisztérium
. 811 Nehézipari minisztérium
. 812 Könnyűipari minisztérium
. 82 Kereskedelmi minisztérium

: . 821 Belkereskedelmi minisztérium
* -822 Külkereskedelmi minisztérium

.83 Földművelésügyi minisztérium 

.84 Népjóléti minisztérium 

.85 Társadalombiztosítási miniszté
rium. Társadalombiztosítási 
Központ

.86 Közellátási minisztérium

35 Hadművészet. Hadtudomány. 
Honvédelem.
L. még 341.3; 344; 613.67; 623

(091) A hadtudomány története. L. 
még 355.48

355.01 A háború elmélete
.013 A háború okai. L. még 341.312

355.014 A háború társadalmi és gazda
sági feltételei. Társadalmi 
tényezők befolyása a háború 
előkészítésére és vezetésére. 
Honvédelmi rendszerek 

.1 Fegyverkezés. Fegyverkezési 
verseny: Hidegháború. 
Szükség esetén: viszony
lati alosztással a 327 kül
politikához vagy annak va
lamely alszakjához 

.015 Militarizmus 

.016 Antimilitarizmus 

.018 A háború erkölcsi és fizikai, 
pénzügyi és gazdasági követ
kezményei

.02 Honvédelmi politika. Katona-
politika

355.1 Katonai szolgálat

.12 Katonai szolgálat békében és
háborúban

.13 Katonai fegyelem. Politikai ön
tudat. Katonaerkölcs 

.134 Kitüntetések. Emlékérmek. 
Jutalmak

. 14̂  Egyenruha. L. még 355.66 

.15 Csapatzászló. Csapatjelvény 

.16 Katonai ünnepek, évfordulók.
Díszszemlék

355.2 Haderő felállítása, kiegészítése*
Sorozás. Mozgósítás. Háborús 
potenciál

.21 Sorozás. Felmentés 

. 22 Honvédelmi szolgáltatások 

.23 Katonai nevelés és kiképzés.
Katonai iskolák, akadémiák 

.233.11 Katonai előképzés. A pol
gári lakosság gyakorlat
ban tartása (MHK)

.2 A kiképzés fajai 

.21 Technikai kiképzés

.22 Katonai testedzés, sport

.23 Politikai kiképzés. Párt
munka és népnevelés a 
hadseregben 

.24 Ország-mozgósítás 

. 27 Haderő mozgósítás

.29 Békeállapot visszaállítása, le
szerelés, háborús veszteségek 
stb.

. 3 Haderő szervezése. Szárazföldi, 
légi, tengeri haderő általában. 
Hadászati, hadműveleti és har
cászati egységek szervezése. 
Rendfokozatok

111



3 5 5 .4 355.72

355.4 Hadműveletek. Hadászat és har
cászat. Hadszínterek. Hadjá
ratok története

.40 Hírszerző szolgálat. Katonai 
kémkedés. Kémelhárítás. 
Kémkedés a hadijogban. L. 
még 327.8

.41 Tábori szolgálat 

.411 Csapatmozgások 

.412 Csapatnyugvások 

.413 Harcbiztosítás 

.415 Hadtápszolgálat

355 .42 Harcászat

. 422 Ütközet 

. 422.1 Támadás 
.11 Elővédharc 
.12 Fő erők harca
.13 Tartalék bevetése 
.14 A siker kiaknázása. Üldözés
.15 Találkozó harc. Támadás

hevenyészett védőállás 
ellen. Támadás megerősí
te tt állás ellen. Támadás 
éjjel

.2 Védelem

.21 Védőállások kiválasztása 

.22 Előretolt állások

.23 Főállások védelme

.24 Tartalékok bevetése 

.25 Ellencsapás. Ellentámadás.
Ellenlökés 

. 26 Állásharc

. 3 Utóvédharc

. 5 Visszavonulás. Halogató 
harc

. 423 A terep befolyása a harccselek
ményekre. Erdei, helység
harc. Harc folyók mentén és 
hegyi harc

.425 Partizánharc. Fegyveres ellen
állás

. 426 Polgárháború. Barikádharc.
Ostromállapot. Zavargások. 
Rendfenntartás katonai 
erőkkel

355.43 Hadászat

. h í  Felvonulás 

.432 Hadászati műveletek 1 
. 1 Támadás 
.2 Védelem
.3 Megtévesztő műveletek 

. 433 Haditervek
.1 Haderő értékelése 
.2 Tereptanulmányozás 
.3 A hadvezér jelentősége

355.433.4 Erkölcsi és politikai ténye
zők befolyása 

.5 A háború tartama 

.6 ^Időpont megválasztása 
.44 Ostrom. Erődítmények táma

dása és védelnie 
. 45 Országvédelem 
.452 Megerősített állások és terü

letek
.453 Kulcserődök. Helyőrségek 
.456 Fedezőcsapatok 
.46 Tengeri és légi hadművelet 
. 463 Partraszállás 
.469 Légi hadművelet. Függőleges 

átkarolás
. 47 Katonai földraj z 
. 48 Hadtörténelem. Csak katonai 

szempontból 
.486 Hadtest- és ezredtörténetek 
.488 A jövő háborúja 
.489 Légi hadműveletek története 
. 49 A tengeri hadműveletek törté

nete

355.5 Fegyvernemi gyakorlat és szolgá
lat. Csapatok és törzsek kikép
zése

.51 Szolgálati szabályzat 

.52 Hadgyakorlat. Alkalmazó meg
beszélések. Kiképzőtábor 

.53 Vezetési gyakorlatok 

.54 Fegyvernemi szakkiképzés 

. 541 Gyalogság

. 542 Lovasság. Páncélosok. Gépe
sített alakulatok 

. 543 Tüzérség

. 544 Műszaki és vegyi harccsapatok 

.55 Törzsek megszervezése és ki
képzése

. 58 A polgári lakosság kiképzése.
Légoltalmi szolgálata. L. még
699.8

355.6 Katonai igazgatás és hadtápszol
gálat. L. még 356.3

. 65 Élelmezés

.66 Ruházat. Felszerelés

. 67 Beszállásolás

.69 Katonai szállítás. Utánpótlás.
L. még 355.415

355.7 Katonai épületek, intézetek és
szertárak. L. még 358.2/.3; 
623.6; 725.18

.71 Katonai épületek

.72 Kórházak. Egészségügyi inté
zetek
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355.73 3 6 2 .7

355.73 Tüzértechnikai intézetek. Fegy
ver- és lőszergyár

.74 Műszaki intézetek, szertárak, 
 ̂ műhelyek stb.

.75 Élelmezési intézetek, raktárak, 
sütödék stb.

.76 .-A légierő intézetei és földi be
rendezései

356/359 A haderő állománycsopor- 
tosítása. Személyzet és 
szervezet

.1 Gyalogság 

.169 Légi gyalogság 

.2 Vezérkar 

.21 Vezérkari tisztek 

.3 Katonai közigazgatás és segéd- 
szolgálat

. 32 Hadbiztosság 

. 33 Egészségügyi szolgálat 

.35 Hadbíróság

. 36 Katonai tanárok. Tolmácsok. 
Tábori lelkészek

357 Lovasság. Gépesített csapatok.
Könnyű csapatok

. 1 Lovasság 

. 2 Méneskarr szötgáiat,

.3 Fogatolt alakulatok. Szállító ala
kulatok

.5 Kerékpárosok. Gépkocsizó ala
kulatok

358 Tüzérség. Műszaki csapatok
és légierők

■ 1 Tüzérség
. 111 Tábori tüzérség

. 6 Rakétafegyverek 
.115 Nehéz tüzérség 
.116 Légvédelmi, páncéltörő tüzér

ség
.118 Gépesített és önjáró tüzérség
.119 Harckocsi alakulatok
.2 Műszaki szolgálat. Utászok, ár- 

kászok, hidászok
. 3 Különleges technikai szolgálatok.

Térképészeti, meteorológiai 
stb. szolgálat

.4 Légierők. L. még 623.74

339 Haditengerészet. Tengeri 
haderő

36 NÉPJÓLÉT. NÉPGONDOZÁS. 
BIZTOSÍTÁSÜGY

361/362 Népjólét. Népgondozás.
L. még 331; 334.7; 339.12

361.1 Egészségvédelem. Egészséggon
dozás

.2 Helyi jellegű társadalmi segé
lyezés

.21 Városi szegényügy 

.22 Vidéki, falusi szegényügy 

.7 Magánjótékonyság. Filantrópia 
általában. Jótékonysági ünne
pélyek, gyűjtések stb.

.9 Segélyezés elemi csapások, föld
rengés, árvíz, éhínség, háború, 
tűzvész stb. esetén

362 Népjóléti intézmények
. 1 Beteggondozás 
.11 Kórház 
.12 Klinika
.13 Szanatórium. Gyógyfürdő 
. 14 Betegsegélyezés. Táppénz. In

gyenes otthoni orvosi segély 
.15 Anyavédelem. Terhes nő gondo

zása. Szülőotthon
.16 Utógondozás. Gyógyüdültetés 
.17 Családvédelem. Anyák iskolája.

Anya- és csecsemővédelem. 
L. még 173; 331.226 

.18 Baleseti segélyezés 

.191 Sebesültgondozás háború 'ese
tén. Vöröskereszt. L. még 
341.33

.193 Népbetegségek, járvány, vér
baj, rák elleni küzdelem. 
Alosztás : viszonyítással; pl. 
362.193 *. 616.97 nemi beteg
ségek elleni küzdelem 

.2 Elmebajosok gondozása. Elme
gyógyintézetek

.3 Gyengeelméjűek gondozása. L.
még 371.92

.4 Testi fogyatékosok gondozása 

.41 Vakok gondozása. L. még 
371.911

. 42 Süketek, süketnémák gondo
zása. L. még 371.912 

. 5 Szegénygondozás. (Hajléktala- 
- nők menhelyei, népkonyhák 

stb.) L. még 331.6; 339.12 
.6 Aggok, rokkantak gondozása. L. 

még 368.43
. 655 Hadirokkantak gondozása 
.7 Gyermekvédelem. L. még 331.4; 

343.62; 347.6; 613.95
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362.71 3 7 .018 .1

362.71 Csecsemőgondozás. L. még
362.15

.72 Gyermekmenhelyek 

.73 Árvavédelem. Árvaházak 

.74 Elhagyott, züllött gyermekek
gondozása, nevelése, védelme. 
L. még 179.2; 331.3; 371.93 

. 75 Fogadott gyermekek

.76 Iskolai gyermekgondozás

.78 Beteg, nyomorék gyermekek

.8 Fiatalkorúak, serdültek védelme. 
Ifjúságvédelem

.86 Fiatal leányok, nők védelme

.9 A népjóléti intézmények egyéb 
ágai és szolgáltatásai 

.92 Külföldiek, politikai menekül
tek stb. gondozása. L. még 
327.321

. 95 Foglalkozási körök szerint nyúj
to tt segélyek

.96 Temetkezési segélyezés. Temet
kezési alapok

.97 Munkanélküliek szociális gon
dozása. L. még 331.6

363/367 Mozgalmak népjóléti refor
mok érdekében. Ember
baráti jellegű egyesüle
tek

366 Emberbaráti intézmények ezote
rikus jelleggel. Titkos társaságok 

. 1 Szabadkőművesség
367 A társas élet előmozdítására ala

kult körök. Társaskörök

368 Biztosításügy
.01 A biztosítás elmélete, tudomá

nyos alapja. L. még 334.7;
519.2

.02 Biztosítási technika, szerződé
sek, kötvények

.03 Szervezeti fajták: közbiztosí
tás, magánbiztosítás, vegyes 
biztosítás

.041 Önkéntes biztosítás 

.042 Kötelező biztosítás 

.1 Kárbiztosítás általában 

.11 Tűzkár elleni biztosítás általá- 
 ̂ bán. L. még 614.84 

. 12 Épületbiztosítás 

.16 Elemi károk elleni biztosítás a 
tűzkár és a mezőgazdasági 
károk kivételével

.18 Biztosítás emberi cselekmények 
okozta károk ellen. Biztosí
tás rongálás ellen

368.182 Lopás elleni biztosítás 
.186 Töréskár elleni biztosítás. 

Üvegbiztosítás
.187 Biztosítás gépek, készülékek

rongálódása, robbanása ellen 
.2 Szállítmányozási biztosítás 
.3 Személybiztosítás. Életbiztosítás. 

Balesetbiztosítás. Betegségi 
biztosítás. L. még 368.41/.42 

.383 Biztosítás munkaképtelenség»
rokkantság esetére 

.386 Biztosítás műtét esetére
368.4 Társadalombiztosítás. Munkás

biztosítás. Sz. T. K.
.015 Munkaképtelenség 

.41 Balesetbiztosítás 

.42 Betegségi biztosítás. L. még
331.82

.43 Aggkori, rokkantsági biztosítás. 
L. még 362.6

.44 Biztosítás munkanélküliség ese
tére. L. még 331.6 

.45 Kiházasítási és anyasági bizto
sítás. L. még 312.1 

. 46 Hátramaradottak (özvegyek,
árvák) biztosítása

368.5 Mezőgazdasági biztosítás
. 51 A mezőgazdasági növények biz

tosítása jégkár, fagy, növényi 
betegségek ellen 

. 52 - Állatbiztosítás 

.54 Terménybiztosítás

368.8 Vegyes'biztosítási ágak. Szava
tossági biztosítás. Biztosítás 
veszteségek ellen

369 Társadalmi, hazafias,. ifjúsági 
szervezetek. Tömegszerveze
tek

.4 Ifjúsági mozgalom általában. L.
még 323.248 

. 43 Úttörők

37 NEVELÉS. OKTATÁS

37.01 A nevelés elmélete és bölcseleté. 
Pedagógia

.015 Neveléslélektan általában. A 
neveléstan segédtudományai 

.017.91 Politechnikai képzés 

.018 Nevelési alapformák
.1 Otthoni nevelés. Családi ne

velés
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37.018,15 371.61

37.018.15 Szülők, anyák előkészítése a 
nevelésre. Anyák iskolája 

.2 Iskolai neveié^

.26 Szülők és iskola kapcsolata.
Tanácsadás szülők részére. 
Szülői munkaközösség 

.3 Intézeti nevelés. Kollégiumi 
nevelés. Népi kollégiumok 

.6 Iskolán kívüli nevelés

371 Az iskola és az oktatás 
szervezete

A következő . 03-as és . 04-es 
korlátozottan közös alosztások 
minden 371/379 alá tartozó szak
jelzetben használhatók.

.03 A személyiség kulturális képzése
\  035 Szociális nevelés. Állampol

gári, demokratikus, politikai 
képzés. Munkára nevelés 

. 461 Tanulók munkaközössége.
Szakkörök 

.036 Művészi nevelés. Esztétikai 
nevelés

.04 A tanulók kategóriái 
-055 .1  Fiúk 

. 2 Lányok
.043 Együttes nevelés. Koedukáció 
.048. Pedagógiai tanácsadás. Pálya

választ ási tanácsadás

. 1 Tanszemélyzet 

.11 Az iskola vezetése. Igazgató 

.12 Tantestület. Nevelők munka-
közösségei. Szaktanárok 

.126 Nevelőképzés. Óvónők, taní
tók, tanárok képzése. L. még 
3 ^ .8

.127 Pedagógus továbbképzés 

.128 A nevelő személyisége

.129 A nevelők társadalmi és anyagi
helyzete

371.2 Iskolai szervezet

. 21 Tanuló és tanár. Az iskola

. 212 A tanulók. Felvétel. Képesség- 
vizsgálat

.72 Bukás. Osztályismétlés 

. 73 A tanulmányok idő előtti 
abbahagyása. Lemorzso
lódás

. 213 Tanárok közti munkamegosz
tás. Osztályfőnök. Szaktanár

.214 Tanterv. Tanmenet. Órarend. 
L. még (075.5)

.218 Iskolafajták. Falusi iskolák, 
városi iskolák stb.

371.218.6 Osztatlan és részben osztott
iskolák

.22 Tandíj. Ösztöndíj 

.23 Tanítási időszakok. Szünidők 

. 233 Iskolai kirándulások 

. 24 Az oktatás szervezeti formái.
Időbeosztás. Órák, óraközi 
szünetek 

. 25 Osztályok

.27 Vizsgák. Szóbeli és írásbeli
vizsga. Az ismeretek ellen
őrzése

.29 Bizonyítvány. Oklevél

371.3 Tanítási módszertan. Didaktika

.02 Általános didaktika 

.024 A játék és munka szerepe 
a nevelésben

. 025 Az oktatás lélektani folya
mata. Megértés, gondol
kozókészség stb.

. 31 Különböző tanítási módszerek 

.32 Tanítás könyv alapján 

.322 A tanuló munkája. Házi
feladatok; iskolai felada
tok stb.

.7 Jegyzetkészítés 
. 33 Tanítás szóbeli úton. Előadás 
.335 Szemléltető oktatás. Okta

tás képek, diapozitívek, 
film stb. útján

.37 Szemináriumi módszer 

.38 Munkáltató oktatás. Labora
tóriumi módszer

.386.8 Iskolai növénytermesztés, 
állattenyésztés

.389.1 Iskolai * könyvtárak hasz
nálata. Iskolai olvasmá
nyok. Bibliográfiai ele
mi ismeretek. L. még 
01; 027.7; 027.8

.39 Egyéb tanítási módszerek.
Diákcsere. Kiegészítő házi
oktatás stb.

.4 Nevelőrendszerek. Pestalozzi, 
Froebel, Montessori, Maka
renko stb.

.5 Iskolai fegyelem, büntetések, 
jutalmak

. 533 Tanulmányi verseny 

. 59 Tanulók önkormányzata

371.6 Iskolai épület. Taneszközök

. 61 Az iskola területe. Kertek,sport
pálya, játszótér. Gazdasági 
gyakorlóterület

8*
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371.617 .3 373

371.617.3 Tangazdaságok
.62 Iskolaépület. Osztálytermek, 

szertárak stb.
. 63 Bútorzat
.64 Iskolai könyvtár. L. még 021.2; 

027.8; 371.389.1
.65 Gyűjtemények. Iskolai kiállítá

sok
.66 Tudományos felszerelés és esz- 
. közök
.671 Tankönyvek. L. még (075) 
.672 Képek, fényképek, filmek 
. 673 Térképek 
.674 Hanglemezjátszó, rádió
.676 Tanulók által készített okta

tási eszközök 
.69 Egyéb. Játékszerek

371.7 Iskolaegészségügy
.71 A tanulók kifáradása. Védeke

zés a túlterhelés ellen 
.716 Iskolai étkeztetés 
.73 Testi nevelés. Iskolai testedzés.

Sport. L. még' 613.71; 796 
.74 Iskolai játékok. Szórakozás. 

Üdülés
. 8 Iskolai élet, szokások, egyenruha 

stb.
.9 Különleges csoportokba tartozó 

tanítványok: vakok, bénák, 
süketnémák stb. nevelése. Ja
vító és gyógyító nevelés 

.902 Gyógypedagógia. L. még
615.851.4

.911 Vakok nevelése 

. 912 Süketek, süketnémák nevelése 

.927 Beszédhibásak nevelése 

.93 Erkölcsileg fogyatékos gyerme
kek, fiatalkorú bűnözők, el
hagyott gyermekek stb. ne
velése

.942 Nehezen nevelhető gyermekek 
nevelése

.945 Kiváló tehetségű gyermekek
nevelése *

372 Népiskola. Általános iskola
.21 Kisdedóvók
.211 Gyermekfoglalkoztatás. (Ének, 

játék, mese stb.)
.22 Általános iskola. Elemi iskola 
.223 Polgári iskola 
. 228 Esti elemi iskola. Gazdasági

ismétlő iskola. Alsófokú me
zőgazdasági oktatás. L. még 
331.861/.862

.3 Beszéd- és értelemgyakorlat

372.4 Olvasás. Betűzés- és szótagolás. 
Olvasókönyvek

.5 Írás. Rajzolás. Kézimunka 

.51 Írás. Szépírás 

.52 Rajzolás 

.54 Női kézimunka 

.55 Egyéb kézügyességi gyakorla
tok

.6 Elemi nyelvtan. Helyesírás. Fo
galmazás

.62 Anyanyelv tanítása

.65 Idegen nyelvek. Államnyelv
tanítása idegenajkúak részére 

. 7 Számtan

.8 Egyéb elemi tárgyak. (További 
részletezés viszonylati alosz- 
t  ás sál)

.83 Elemi alkotmánytan

.89 Szülőföldismeret. L. még 908

373 Középiskola, Szakiskola
.5 A középiskola fajai 
.51 Humán gimnázium. Általános 

gimnázium 
. 52 Reáliskola 
.53 Reálgimnázium 
.57 Szakérettségis tanfolyam 
.6 Szakközépiskolák 
.61 Közgazdasági (kereskedelmi) 

középiskolák és tanfolya
mok

.62 Középfokú műszaki oktatás

.621 Általános ipari középiskola

. 623 Dolgozók esti tanfolyama

. 63 Szakmai műszaki és ipari közép
iskolák. Műszaki és ipari tech
nikumok

.631 Gépipari szakiskola

.632 Villamossági szakiskola 

.633 . Bányászati szakiskola 

.635/638 Különféle műszaki szak
iskolák
Alosztályozás a 65/68 
szakok szerint. Pl.: 

.636 Vegyipari szakiskola

.637.7 Textilipari szakiskola 

.639 Egyéb műszaki szakiskolák 

. 64 Leányszakiskolák 

.642 Háztartási iskola

.68 Mezőgazdasági középiskola 

. 69 Átképző iskolák és tanfolya
mok. L. még 331.86.066; 
373.623

.7 Művészeti, iparművészeti közép
iskola. Álosztályozás 7 szerint, 
pl.: 373.78 Zenei középiskola 

.8 Tanítóképző^intézet. Pedagógiai 
középiskola. L. még 371.126
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374 381.2

374 Népművelés. Önképzés. 
Továbbképzés

.1 Önképzés egyénileg (autódidaxis)

. 2 Önképzés csoportban. Tanuló- és
olvasókörök. Múzeumok stb. 
társas látogatása

.28 Kultúrházak, kultúrotthonok, 
klubok

! .3 Politikai felvilágosító munka
.4 Oktatás levelezés útján. Táv

oktatás. Levelező oktatás 
. 5 Tanfolyamok. Rádiótanfolya

mok
.6 Felnőttek oktatása. Továbbkép

zés
.7 Szabadegyetemek. Népfőiskolák.
.8 Továbbképző tanfolyamok. Esti

iskola, szünidei tanfolyam stb. 
.9 Vegyes intézmények
.94 Analfabéta tanfolyamok

378 4 Felsőoktatás. Egyetemek. 
Főiskolák

. 1 A felsőoktatás szervezete. Fel
vétel. Tanév. Tanszabadság 
stb.

.12 Egyetemi tanárok. Tanszékek 

.147 Felsőoktatási didaktika. Al- 
osztáiyozáS^3^4.3 szerint 

.16 Egyetemi épületek, intézetek, 
felszerelés. Laboratóriumok, 
Idinikák. Alosztályozás 371.6 
szerint 

.18 Diákélet

.183 Diákegyesületek. Diákszerve
zetek

.184 Tanulmányi szervezetek. Ta
nulókörök. Tudományos 
diákkörök

. 2 Egyetemi fokozatok, vizsgák.
* Egyetemi szokások

. 3 Alapítvánvok. Ösztöndíjak. L.
még 37Í.22; 371.5

. 4 Egyetemek

.9 Szákfőiskolák
Alosztályozásuk 0/9 szerint; 

p l .
.933 Közgazdasági egyetem 
.934 # Jogakadémia 
.937 ' Pedagógiai főiskola 
.938 Kereskedelmi akadémia
.962 Műegyetem. Műszaki főiskolák 
. 963 Agráregyetem

Szépművészeti főiskolák. Mű
vészeti főiskolák általában

.978 Zeneművészeti főiskola

379 Iskola és közhatóság
. 1 Közoktatásügy. Nyilvános is

kolák
. 12 Nem állami iskolák állami segé

lyezése, támogatása 
.15 Az iskolák felügyelete 
.3 Iskolapolitika. Kisebbségek a 

közoktatásban 
.7 Magániskolák
.77 Egyházi főhatóság alatt álló 

iskolák

38 KERESKEDELMI POLITIKA. 
KÖZLEKEDÉSI POLITIKA.

L. még 65

380 A kereskedelem általános
kérdései.
L. még 338.5

.1 A kereskedelem elmélete 

.11 Kereslet és kínálat 

.111 Kereskedelmi kapacitás általá
ban

.112 Kínálat 

.113 Kereslet
.12 Piaci készletek. Piaci helyze

általában L. még 339.6/.8 
.12(47-62 : 73-62) Két világpiac 
.13 Piackutatás. A kereskedelem

tervszerűsítése
.15 Kereskedelmi és iparkamara.

A 06 alatti korlátozottan kö
zös alosztások itt is használ
hatók

.156 Külkereskedelmi kamara 

.16 A kereskedelem ellenőrzése.
Cégjegyzék. L. még 347.714 

. 8 Idegenforgalom

381 Belkereskedelem.
L. még 347.7: 65

.1 A kereskedelem űzésének helyei 

.11 Árutőzsde. Az értéktőzsdét 1.
332.6 alatt

.12 Ipari vásárok. Mintavásárok

.14 Helyi piac. Heti vásár. Országos
vásár

.15 Vásárcsarnok

.17 Aukció

.2 Kereskedők. Á kereskedelemben 
alkalmazott személyek. L. még 
332.62; 347.732

117



381.24 382 .6

381.24 Alkuszok
.25 Bizományosok 
.26 Általános képviselet. Helyi kép

viselet
.27 Utazók
.3 Közvetítő kereskedelem. L. még

658.8
.31 Nagykereskedelem 
.33 Bizományi ügylet 
. 4 Raktárak. Raktárjegy. Warrant
.5 Kiskereskedelem. Üzletek. L.

még 658.8
. 51 Áruházak. Pl. 381.51 : 658.115.3 

Állami áruházak 
. 52 Szaküzletek
.53 Yándorkereskedelem. Házalás,

utcai árusítás, kolportázs
< .542 Árusítás automata útján

. 544 Önkiszolgálás

. 55 Régiségkereskedelem. Ószere
sek. L. még 7.075

.555 Hulladékanyagokkal való ke
reskedelem

. 57 Alkalmi kereskedelem. Idény
üzletek. Szabadpiac 

.59 Egyéb kérdések

. 592 Üzleti nyitvatartás ideje. Zár
óra

.6 Közvetítők kizárása, eladás köz
vetlenül a fogyasztónak. L. még
334.5

381.7 A kereskedelem technikai kér
dései közgazdasági szempont
ból. L. még 338.5; 381.82

. 71 Általános technikai kérdések

.717 Szállítási feltételek (Hely, idő, 
minőség szempontjai)

.718 Szállítási feltételek (Szállítás 
és csomagolás szempontjai) 
Alosztályozás értelemszerűen
658.788 szerint 

. 72 Árucsere

.73 Beszerzés. Vásárlás. Alosztá
lyozás 658.7 szerint, pl. 
381.731.6. Központosított be
szerzés. Termékfelvásárlás. 
Terményfelvásáríás 

. 74 Eladás

.747 Kiárusítás. Végeladás 

.748 Fizetési feltételek. Készpénz- 
fizetés. Hitelezés. Eladás ha
táridőre. Részletügylet

381.8 Különféle kérdések

.81 Kereskedelmi verseny. L. még
337; 338.6; 338.8; 380.11 *

381.82 Kereskedelmi szokások és visz- 
szaélések. Csalások és ezek el 
leni védekezés. L. még 
347.736; 347.776

.822 Az áruk súlyára, mértékére 
és eredetére vonatkozó jelzé
sek

. 823 Védjegy, megkülönböztető cso
magolás, védett találmá
nyok. L. még 621.798;
658.788

. 6 Tisztességtelen verseny. L. 
még 347.776 

. 824 Üzleti titok

.829.3 Tisztességtelen kereskede
lem. Csempészet. Zug- . 
kereskedelem

.83 Dömping. Antidömpin'g

.84 Gazdasági kémkedés

.85 Gazdasági bojkott. Kereskedel
mi bojkott

.87 Nemzeti kereskedelem. Hazai
ipar termékeinek vásárlására 
irányuló mozgalmak. Pl. Tuli
pán- mozgalom

.877 Helyi kereskedelem támoga
tása

.89 Egyéb kérdések

.893 Közgazdasági és kereskedelmi 
tárgyú információk. Keres
kedelmi hírverés közgazda- 
sági szempontból. L. még
659.23

382 Külkereskedelem. Nemzetközi 
kereskedelem. Yilágkereske-' 
delem.

L. még 337
.1 Külkereskedelmi szervezet 
.11 A külkereskedelmi szervezet

módozatai. Alosztályozás 381 
szerint

.14 Külkereskedelmi politika. L.
még 330.182

. 16 Külkereskedelmi mérleg

.2 Hivatalos és félhivatalos keres
kedelmi képviselők külföldön. 
Küldöttségek. Konzulok. L. 
még 341.8

.3 Vámraktárak. Szabad kikötők
stb. L. még 337

.4 Külkereskedelmi szerződések.
Hajózási egyezmények. Légi 
közlekedési szerződések. L. 
még 337.91; 341.24 

. 5 Behozatal

. 6 Kivitel
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382.7 393.4

382.7 Átmenő kereskedelem. (Tranzitó 
forgalom.) Behozott áruk újra 
kivitele

.8 Különféle kérdések. Alosztályo
zás 381.8 szerint

383/388 Közlekedéspolitika
Ide a kérdésnek csak köz- 
gazdasági vonatkozásai oszt
hatók. L. még 625 és 629; 
654 és 656

383 Posta. Alosztályozás viszonylati
kapcsolással 656.8 szerint

384 Távközlések. Távirat, távbeszélő,
rádió. Alosztályozás viszonylati 
kapcsolással 654 szerint. L. még 
621.394/.396

385 Vasút. Alosztályozás viszonylati
kapcsolással 625.1/.3 és 656.2 

-szerint
386 Hajózás általában. Belvízi hajózás.

Álosztályozás viszonylati kap
csolással 626/627 és 656.6 sze- 
rint

387 - Tengeri szállítás. L. még 626/627;
656.61

.1 Tengeri kikötő
388 Utak. SzáUítá^sz^razföldi utakon 

«.1 T?tak. pfidakr ÁloSztályozás vi
szonylati kapcsolással Í25.7/.8 
és 656.1 szerint

. 4 Szállítás villamosvasutakon és
elővárosi gyors vasutakon. Al
osztályozás viszonylati kap
csolással 625.4, 625.6 és 656.4 
szerint

.9 Légi szállítás. Alosztályozás vi
szonylati kapcsolással 656.7 
szerint. L. még 629.13

389 Mértékügy. Metrológia. Súlyok
és mértékek. Szabványosítás

. 1 Súlyok és mértékek. Mérték-
rendszerek. Méterrendszer stb. 
L. még 531.7; 681.26

. 16 Mértékegység

.17 Számsorok. Formátumsoroza
tok és térfogat sorozatok 

.2 Időszámítás. L. még 529.7

.22 Nyári időszámítás 

.6 Szabványosítás. Normatíva. L.
* még 658.516

.63 Mértékek szabványosítása

. 64 Minőségek szabványosítása

39 NÉPRAJZ, ETNOGRÁFIA. 
ETNOLÓGIA.

L. még 291; 308; 572; 91

Azokat a tárgyi néprajzi fogalma
kat, melyeknek az ETO teljes ki
adásában sincs egyszerű főtáblázati 
számuk, viszonyítással kell kife
jezni. Pl. 39 : 639.2 népi halászati 
eszközök és szokások.

391 Ruházat. Népviselet. Divat.
Szépítés és díszítés.
L. még 613.48; 687

. 6 Testápolás

.9 Tetoválás. Mesterséges csonkítás

392 A magánélet szokásai
. 1 Születési, keresztelői, serdülő

kori és nagykorúsítási szoká
sok

.2 Emberáldozat. Rituális ember
ölés. Fejvadászat

. 3 Családi élet. A család néprajza. 
Rokonsági rendszerek. Mester
séges rokonság. L. még 173; 
301.185;14; 321.1; 347.62 

. 312 Patriarchatus 

.313 Matriarchatus 

.4 Udvarlás. Eljegyzés 

.5 Házasság 

.51 Lakodalmi szokások 

.54 Házassági formák 

.541 ' Csoportházasság 

.544 Többférjűség. Többnejűség.
Poliandria. Poligámia 

. 545 Egynejűség. Monogámia 

.6 Nemi kapcsolatok. Szerelem. 
Morganatikus házasság. L. 
még 176

.7 Barátság. Vendéglátás. L. még 
, 177; 392.3

.8 Étkezési szokások. Népi táplál
kozás. L. még 642 

.9 Egyéb kérdések 

.91 Névadás. Ragadványnév. Bece
név. Csúf név

393 Temetkezési szokások.
L. még 614.6

.1 Temetés. L. még 718; 726.8 

. 2 Halottégetés. Halotthamvasztás 

. 3 Bebalzsamozás 

.4 Ravatalozás. Virrasztás a halot
tasházban
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3 9 3 .7 398

393.7 Gyász
.9 Különleges szokások a halálozás

sal kapcsolatban. Halotti tor, 
tánc stn.

.92 Temetési menet

394 Közéleti és társaséleti
szokások

.1 Társas étkezések. Bankettek. L. 
még 392.8; 642

.2 Nemzeti ünnepségek. Népünne
pélyek

.3 Népi játékok. Népi táncok. L. 
még 793.3

. 4 Állami ünnepély. Diadalmenet.
Emlékünnep 

. 5 Felvonulások 

.6 Vásár. Búcsú

.7 Lovagi torna

.8 Párbaj. Öngyilkosság. Harakiri. 
L, még 343.61

. 9 Szokások a nemzetközi érintke
zésben. Külföldiek látogatása. 
Hivatalos fogadások. L. még 
380.8; 392.7

395 Társadalmi érintkezés.
Etikett. Illemszabályok.

L. még 177; 341.7
.5 Üdvözlési formák 
.6 Megszólítás. Tegezés. Magázás 
.7 A levélváltás illemszabályai 
. 8 Szerencsekívánat. Részvétnyil

vánítás

396 Nőkérdés.
L. még 331.4; 342.83

.1 A nők egyenjogúsítása. Emanci
páció. L. még 342.726; 342.83

397 Vándornépek. Nomádok.
További részletezése a népi al- 

osztás ( = . . . )  segítségével.

398 Folklore
.2 A népi próza m űfajai: népmese, 

tündérmese, monda, legenda. 
Néphumor
(A verses és drámai formában 
írottakat lásd a 8 szépirodalom 
főosztályban)

.3 Néphit. Népi természetismeret.
Babonák. Népszokások.

.31/.32 Néphit. Népi hiedelmek 

. 33 Naptári ünnepek. Az esztendő 
néprajza. L. még 263; 331.815 

.332.1 Tavaszi ünnepi szokások. 
Májusfa stb.

.12 Húsvéti szokások 
/33 Aratóünnep 
.34 Szüreti ünnepségek 
. 412 Mikulás 
.416 Karácsony 
.42 Szilveszter. Újévi szokások 
.47 Böjti szokások 

.34 Háztáji szokások 

. 4 Természetfölötti világ. Szellemek.
Kísértetek, tündérek, törpék, 
manók, boszorkányok stb.

.5 Nép könyvek. Népi színjátékok 

. 51 Népkönyvek 

.54 Népi színjátékok 

.6 Találós kérdések. Tréfás kérdé
sek stb.  ̂ -

.7 Álomfejtés. Álmoskönyvek 

.8 Népdalok. Népi balladák. L. még 
784.4

.9 Közmondások. Szállóigék. Szó- 
‘ lásmondások

.95 Népi növény-, állat- és hely
nevek '
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4 NYELVTUDOMÁNY. FILOLÓGIA

40 ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK.
A NYELV

401 Nyelvelmélet. Nyelvbölcselet
402 Nyelvek időbeli fejlődése
406 Nyelvhelyesség
407 Nyelvek tanítása és tanulása általá

ban. L. még 372.6

408 Nyelvek és nyelvjárások
fajai

.01 Nyelvek osztályozásának elmé
lete

.3 Élő nyelvek
.4 Holt nyelvek. L. még 47
.5 Irodalmi és köznyelv
.52 írott nyelv
.53 Irodalmi nyelv
.55 Köznyelv
.7 Nyelvjárások. Tájszólások
.*8 Ke vei(ékny elvek. Zsargonok
. 9 Mesterséges nyelvek
.92 Eszperantó

409 A gondolatközlés különleges
eszközei

. 1 Jelbeszéd

. 2 Réteg-, csoport- és szaknyelvek 

.5 Taglejtések, arcjáték

41 ÁLTALÁNOS NYELVÉSZET
ÉS FILOLÓGIA

411 Helyesírás és kiejtés.
L. még 372.6

. 4 Helyesírási rendszerek és refor
mok. Helyesírás egyszerűsítése

412 Beszédrészek
.1 Névelő 
.2 Főnév 
. 3 Melléknév 
.4 Névmások 
.5 Ige 
. 6 Számnevek
. 7 Határozószók

413 Szótárak. Lexikológia.
Szókincs

Az egyes nyelvek szótárai az 
illető nyelv alá kerülnek —3 
alosztással, pl. 430 — 3 a 
német nyelv szótára

Többnyelvű szótárak
413.232/.239 alá kerülnek 
nyelvi alosztással, pl.
413.232 =  20 =  30 angol—né
met szótár; 413.233=20 = 
30=40 angol—német—fran
cia három nyelvű szótár.

Szakszótárakat a megfelelő szak
hoz osztjuk be (038) formai és 
=  nyelvi elosztásokkal; pl. 
62(038) =20 =  30 angol—né
met technikai szótár.

413.1 Szavak csoportosítása értelem és* 
használat szerint 

.11 Helynevek 

.12 Növény- és állatnevek 

.13 Személynevek 

.14 Rokon" alakú és rokon értelmű
szavak. Szinonimák. Homo- 
nimák. Antonimák *

.161 Üj szavak. Szókincsbeli neoló
gizmusok

.162 Elavult szavak. Szókincsbeli
archaizmusok

.163 Idegen szavak. Jövevénysza
vak. Kölcsönszavak 

.164 Szakkifejezések
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413.18 459.8

413.18 Nyelvsajátságok. Szólásmódok 
.2 Szótárak 
.211 Magyarázó szótárak 
.212 Etimológiai szótárak 
. 232 Kétnyelvű szótárak
.233 Háromnyelvű szótárak 
. 239 Többnyelvű szótárak

414 Hangtan. Fonetika
. 2 Hangképzés 
.4 Magán- és mássalhangzók 
.7 Szótag 
. 8 Hangsúly

415 Nyelvtan
. 2 Nyelvhasonlítás 
.31 Egyes nyelvek történeti nyelv

tana
.32 Egyes nyelvek története 
.4 Etimológia. Szóalkotás. Szófejtés 
. 5 Alaktan. Morfológia 
. 6 Mondattan

416 Verstan. Idomérték. Ritmus.
Prozódia

417 Filológiai segédtudományok
. 3 Szövegkritika. Hermeneutika. 

Szöveg magyarázat

418 A filológia forrásai. Forrás
tanulmányok. Szövegkiadá
sok

42/49 Egyes nyelvek és 
nyelvesaládok

Az egyes nyelveken belül az 
anyagot — jelű korlátozot
tan közös alosztásokkal lehet 
tagolni. A jelzetet a 40 és 41 
alatti szakokból képezzük a 
4, illetőleg 41 kezdőszám
jegyek elhagyásával, tehát

— 06 Nyelvhelyesség.
Pl. 494.511—06 magyar 
nyelvhelyesség

— 07 Nyelvtanítás.
Pl. 494.511—07 a magyar 
nyelv tanítása

42/49—087 Nyelvjárások.
Pl. 494.511—087 magyar 
nyelvjárások

— 1 Helyesírás. Pl. 494.511 — 1
magyar helyesírás 

—2 Beszédrészek 
—3 Szótárak 
—311 Helynevek
—313 Személynevek
—314 Rokon alakú és rokon ér

telmű szavak
—316.3 Idegen szavak. Jöve

vényszavak 
.4 Szakkifejezések

—318 Szólásmondások. Idiómák
—32 Különböző ® szótárak: ma

gyarázó, etinfblógiai stb. 
szótárak 

—4 Hangtan
—5 Nyelvtan
— 52 Nyelvhasonlítás.
—531 Történeti nyelvtan 
—532 Nyelvtörténet
— 54 Etimológia
— 55 Alaktan. Morfológia
— 56 Mondattan

42 NYUGATI NYELVEK
ÁLTALÁBAN

420 Angol

43 GERMÁN NYELVEK

430 Német
431 Alnémet
439 Egyéb germán nyelvek 

. 2 Fríz

.31 Holland 

. 32 Flamand

.5 Skandináv nyelvek általában 

. 59 Izlandi 

. 6 Norvég 

.7 Svéd 

. 8 Dán

.9 Gót, keleti germán nyelvek

44 ROMÁN VAGY NEO-LATIN 
NYELVEK ÁLTALÁBAN

440 Francia
449.0 Provanszál 

. 9 Katalán
450 Olasz
459.0 Román

. 9 Ladin. Rétoromán
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46 494 .52

46 IBÉRIAI NYELVEK
460 Spanyol
469.0 Portugál

47 LATIN ÉS GÖRÖG NYELV. 
KLASSZIKUS ÓKORTUDOMÁNY

471 Latin nyelv általában. Klasszikus
latin

472 Az itáliai félsziget különböző nyelvei
és nyelvjárásai

473 A latin nyelv fejlődésének külön
böző fokán 

.2 Vulgáris latin 

. 3 Középkori latin 

.4 Újkori latin
475 Görög nyelv általában. Klasszikus

görög
476 Görög nyelvjárások: ión, attikai

stb.
477 A görög nyelv fejlődésének külön

böző fokán
.3 Középkori görög, bizánci görög 

 ̂nyelv
.4 Üjgörög nyelv

48 SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK
481 Szláv jiyeKfék fűt áfában
482 Orosz

. 6 Fehérorosz
483 Ukrán
484 Lengyel
485.0 Cseh

.4 Szlovák, tót 
486 Délszláv nyelvek 

. 1 Szerb 

. 2 Horvát 

. 3 Szlovén 

.7 Bolgár 
488 Balti nyelvek 

. 2 Litván 

. 3 Lett

49 KELETI NYELVEK 
ÁLTALÁBAN. ORIENTALISZTIKA

491 Különböző indoeurópai 
(indogermán) nyelvek

.0 Indoeurópai vagy árja nyelvek 
általában

. 1 Indológia általában 

. 2 Szanszkrit. Régi hindu

491.3 Középkori hindu. Páli. Prakrit 
.4 Modern indiai nyelvjárások.

Hindu. Bengáli 
. 499 Cigány 
.5 Iráni nyelvek. Perzsa 
.51 Régi perzsa nyelv 
.52 Aveszta. Zend 
.55 Üj perzsa
.6 K elta1 
.62 ír. Erszi 
.63 Skót. Gael ’
. 69 Baszk
.98 Örmény. Albán. Egyéb árja 

nyelvek. Hettita
.99 Európai és .kisázsiai nem árja 

holt nyelvek 
. 994 Etruszk

492 Sémi nyelvek
.1 Akkád nyelvek. Asszír—babiloni 

nyelvek
.2 Arameus. Palesztinái nyelv. Káld
.3 Szír. Keleti örmény
.4 Héber
.45 Irodalmi, modern héber
.49 Régi kananita. Moabita
.7 Arab

493 Hamita nyelvek
.1 Egyiptomi 
.2 Kopt

494.1/.5 Ural-altáji nyelvek.
Turáni nyelvek

.1 Mandzsu—tunguz

.11 Tunguz. Evjenki

.13 Mandzsu. Nanáj

.2 Mongol nyeivek. Kalmük. Bur
ját. Udege

.3 Török—tatár nyelvek 

.34 Kirgiz. Kazak. Baskir. Csuvas 

.35 Tulajdonképpeni török. Oz
m án-török

.36 Egyéb török nyelvek: turkmén, 
azerbajdzsáni stb.

.4 Szamojéd

494.5 Finnugor nyelvek
.51 Ugor nyelvek
.511 Magyar 
. 512 Vogul. Mansi 
.513 Osztják. Hanti 
. 52 Volgái finn
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494.521

494.521 Cseremisz. Marij
.522 Mordvin. Moksa
.53 Permi nyelvek 
.532 Zűrjén. Komi
.533 Yotják. Udmurt
.54 Nyugati finn nyelvek 
.541 Tulajdonképpeni finn 
. 545 Észt
.546 Liv
.55 Lapp. Számé 
.6 Kaukázusi nyelvek 
.7 Sarkköri nyelvek. Eszkimó
.8 Dravida nyelvek. Tamil

495 Ázsiai nyelvek
.1 Kínai
.4 Tibeti
.6 Japán
. 7 Koreai
. 8 Burmái nyelvek
.9 Dél-ázsiai nyelvek. Malakkai

496 Afrikai nyelvek.
Néger nyelvek

. 1 Hottentotta 

.2 Busman '

.3 Bantu. Kaffer nyelv 

.6 Szudáni nyelv

497/498 Amerikai nyelvek
497 Észak- és közép-amerikai nyelvek.

Irokéz, aszték, maya stb. csoport
498 Dél-amerikai nyelvek. Karibi, Ona

stb.

499 Óceániai és ausztráliai
nyelvek

.2 Indonézia nyelvei. Maláj és po
linéziai nyelvek 

.5 Ausztráliai nyelvek
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5 TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

501 Exakt tudományok általában (Ma
tematika, csillagászat, mecha
nika, matematikai fizika)

502 Leíró természettudományok. Ter
mészetrajz

.7 Természet- és vadvédelem.

. 74 Állatvilág. Vadvédelem. L. még 
347.246; 351.765

.75 Növényvilág. Pl. 502.75:634.9 
Erdővédelem

.76/.77 Földtani, földrajzi, ősrégé
szeti, antropológiai vonat
kozások

51 MATEMATIKA
51.01 Matematikai filozófia. L. még

517.1

511 Elemi számelmélet, 
aritmetika

.1 Számok. Számtani műveletek 
[33] Gazdasági számtan. Keres

kedelmi számtan. Politikai 
számtan. L. még 519.1;
519.2

.2 Azonosságok. Elsőfokú diofan-
tosi egyenlet. <p (m) Euler- 
függvény. 4 Maradékosztályok. 
Kvadratikus maradékok. Kör
osztási egyenletek. Törzsté
nyezőre bontás

. 3 Számelméleti függvények az
Euler-féle <p (m) kivételével 

.4 Elsőfokú, kvadratikus és maga-
sabbfokú alakok és rendszerek 

.5 Felsőfokú diafantosi egyenletek

.6 Algebrai egész számok

. 7 Közelítő számítások racionális
számokkal. (Lánctörtek. Dia
fantosi approximációk)

. 8 Transzcendens számok
- 9 Különleges számcsoportok

512 Algebra
.1 Elemi algebrai műveletek. Kép

letek. Azonosságok és egyen
lőtlenségek

. 2 Első- és másodfokú egyenletek és 
függvények

.3 Egyenletek elmélete. Transzcen
dens egyenletek

.4 Galois-elmélet; egyenletek meg
oldhatósága gyökkifejezésekkel 

. 52 Tört racionális függvények. In
terpoláció

. 8 Determinánsok. Mátrixok. Li
neáris helyettesítés. Eliminá- 
cióelmélet. Alakok invariánsá
nak és kovariánsának általá
nos elmélete

.9 Komplex és hiperkomplex szá
mok általános elmélete. Vek
tor- és tenzor-számítás. L. még 
516.5/.9

513 Geometria
.011 A geometria axiomatikája 
. 1/. 2 Planimetria. L. még 514 
. 3/. 4 Stereometria 
.5 Kúpszeletek és másodfokú felü

letek
. 51/. 55 Kúpszeletek 
.56/.58 Másodfokú felületek 
.6 Algebrai görbék, felületek és 

sokaságok. Transzcendens gör
bék, felületek és sokaságok 

.7 Vonalgeometria. Komplexek.
Kongruenciák. Konnexek. Dif
ferenciál és integrál geometria 
és kinematika. Transzformá
ciók

. 8 ' Különböző geometriai rendszerek

.81 Nem euklidesi geometria 

.812 Bolyai—Lobacsevszkij-geo
metria
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513.81 3 517.94

513.813 Riemann-geometria
.82 n-dimenziös tér geometriája 
.83 Topológia (Analisis Situs).

L. még 519.5
.84 Szerkesztések elmélete 
.85 Számok geometriája (Pontrá

csok)
.87 Szemléletes geometria 
.88 Végtelen, dimenziós terek. Hil- 

bert-tér

514 Trigonometria
.1/.5 Síkháromszögtan. L. még 

513.1/.2
.6 Gömbháromszögtan. Szférikus 

trigonometria
.9 A szögfüggvények értelmezése és 
v alkalmazása. Goniometria al

kalmazása az n-dimenziós geo
metriára. Poligonometria

515 Ábrázoló geometria.
Projektiv geometria. Távlattan

.1 Pont, egyenes, sík, kör, gömb

.2 Görbék és felületek 

.3 Kótás vetítés

.5 Giklográfia. Térképvetítési mód
szerek

. 6 Perspektíva. Távlattan. L. még
742 }

. 69 Axonometria 

. 7 Árnyékszerkesztés 

.91 n-dimenziós tér ábrázoló geo
metriája

. 96 n-dimenziós perspektíva

516 Analitikus geometria.
Elemző mértan

.1/.4 Descartes-féle analitikus geo
metria. Klasszikus analiti
kus geometria

.1 Analitikus geometria általában. 
Sík-alakzatok analitikus geo
metriája 

.2 Görbék

.3/.4 Analitikus térgeometria. 
Görbe felületek

.5/.9 Modern analitikus geometria.
Konvex ponthalmazok geo
metriája

.5 Nem descartesi koordináta rend
szerekről általában. Három
szögkoordináták. Tetraéder 
koordináták. Baricentrikus 
koordináták

516.7 Komplexszámok geometriai áb
rázolása

.8 Vektormódszerek

.9 n-dimenziós analitikus geometria

517 Analízis
.1 Alapelvek. Axiómák. Matemati

kai logika. Metamatematika 
.2 Differenciálszámítás. Maximum

minimum számítás 
. 3 Integrálszámítás
.4 Függvénydeterminánsok. Diffe

renciálalakok. Differenciál- és 
integrál-operátorok. Invarián
sok

. 432.1 Heaviside-féle operátorszá
mítás

. 5 Általános függvénytan

.51 Valós függvénytan. Sorbafejtés 
és határozott integrál 

.52 Végtelen sorozatok és sorok.
Fourier-sorok. Lánctörtek 

.53 Komplex változós analitikus
függvények

.54 Konform leképezés. Kerület
érték feladatok

.55 Többváltozós komplex függvé
nyek

.56 Algebrai és transzcendens függ
vények

. 562 Trigonometrikus, ciklometri- 
kus, exponenciális és logarit
mikus függvények. L. még 
514

.564 Hiperbolikus függvények. Bes
sel, Lamé stb. speciális 
függvények

.6 Határozott integrál és Euler-féle
integrálok. Gamma-függvé
nyek

.7 Elliptikus függvények és' alkal
mazásuk

. 8 Hiperelliptikus függvények.
Ábel-féle függvények. Auto- 
morf függvények*

517.9 Differenciálegyenletek

.91 Közönséges differenciálegyenle
tek általában

.92 Elsőrendű differenciálegyenle
tek

.93 Különleges, nem lineáris és ma- 
gasabbrendű differenciál
egyenletek

.94 Lineáris differenciálegyenletek.
Laplace transzformáció. Bes- 
sel-függvények
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517.944 519 .25

517.944 Parciális differenciálegyenletek
általában

.945 Elsőrendű parciális differen
ciálegyenletek

.1 Integrálási eljárás Jacobi 
előtt

. 12 Pf aff-f éle élj ár ás 

.2 Jacobi-féle eljárás. Zárójeles 
kifejezések. Poisson tétele 

.3 Magasabbrendű zárójeles ki
fejezések

.4 Cauchy-féle eljárás 

.5 Szinguláris integrálok 

.7 Elsőrendű parciális differen
ciálegyenlet-rendszerek 

.946 Magasabbrendű parciális dif
ferenciálegyenletek 

.1 Monge és Ampére integrálási 
eljárása másodrendű 
egyenleteknél

.2 Ennek az eljárásnak több
féle általánosítása 

.3 Integrálás parciális kvadra- 
túrák útján

.4 Speciális másodfokú egyen
letek

. 6 Másodrendűnél magasabb
rendű egyenletek 

.7 Szinguláris integrálok 

. 9 Kerület-érték problémák 
.947 Lineáris parciális differenciál

egyenletek állandó együttha
tóval

. 1 Adott feltételeket teljesítő 
integrál exisztenciája 

.2 Integrálás határozott integ
rálokkal

. 3 Integrálás sorokkal 

.4 Egyenletek speciális vizsgá
lata

.42 Potenciálelmélet. L. még .
531.26

.43 Hővezetés egyenlete

. 44 Rezgés-egyenletek Sturm-
Liouviíle stb. elmélet) 

.948 Függvényegyenletek
. 3 Speciális függvényegyenle

tek
. 32 Lineáris integrálegyenletek
.33 Nemlineáris integrálegyen

letek
. 34 Integro-differenciálegyen-

letek
.35 Általános lineáris operátor

egyenletek. A lineáris 
operátorok spektrálelmé- 
lete. Hilbert-tér 

* 949 Differenciaszámítás
. 1 Differenciaelmélet
. 2 Differenciaegyenletek

517.949.21 Lineáris differenciaegyen- 
■ü letek

. 22 Differencia-differenciál
egyenletek

. 3 Generátorfüggvények általá
nos elmélete

.4 Egyindexes rekurziós sorok 
és alkalmazásuk

. 6 Két- vagy több-indexes 
rekurziós sorok és alkal
mazásaik

.8 A differenciaszámítás alkal
mazásai a differenciál
egyenletek elméletére

518 Grafikus és numerikus eljárá
sok. Nomográfia

* 1 Numerikus számítások
. 2 Logaritmus táblák. Trigonomet

riai és egyéb táblák 
.3 Nomográfia. Nomogramok 
.4 Egyéb grafikus eljárások 
.5 Számológépek és készülékek al

kalmazása. L. még 681.14 
.9 Matematikai játékok, rejtvények

519 Kombinatorika.
Valószínűségszámítás

.1 Kombináció, permutáció, variá
ció elméletek

. 14 Kombinatorikában szereplő füg
vények. Gráfok

.2 Valószínűségszámítás. Matema
tikai statisztika L. még 311;
531.19

.21 . Valószínűségszámítás 

.211 Valószínűségszámítási alapfo
galmak

. 214 Nagyszámok törvénye

. 217 Markoff-láncok. Stochasztikus.
folyamatok

. 24 Statisztikai adatok matematikai
kiértékelése. Nagyszámok 
törvényének kutatása. L. még 
311.1; 311.2 

. 241 Statisztikai mintavétel, mint
az általános vizsgálatok se
gédeszköze

.242 Idősorok, mint a statisztikai 
vizsgálatok segédeszköze 
(trend)

.331 Periodikus idősorok perio
dicitás vizsgálata

.25 Statisztikai törvényszerűség.
Átlagértékek és valószínű ér
ték
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519.26 523*7

519.26 Minőségi észlelések 
. 27 Mennyiségi észlelések 
. 271 Egyváltozós észlelések 
.272 Korrelációszámítás 
. 28 Okozati összefüggések és ese

mények valószínű bekövetke
zésének megállapítása sta
tisztikai úton

. 281 Hibaszámítás. Kiegyenlítő szá
mítás. Adatok leírása függ
vényekkel

.282 Rendezett minták elmélete. 
Iterációsorozatok

. 283 ' Statisztikai módszerek alkal
mazása idősorok extrapolá
ciójára

.3 Variáció számítás 

. 34 Közvetlen módszerek. Dirichlet-
elv. Ritz-módszer

. 4 Általános csoport-, test- és ideál
elmélet

. 5 Halmazelmélet. Ponthalmazok 
Mértékelmélet. Absztrakt hal
mazok. L. még 513.83; 
516.2/.7; 517.5

52 ASZTRONÓMIA. CSILLAGÁ
SZAT. GEODÉZIA

52.08 Mérések. Mérőeszközök. Alosztá
lyozás 53.08 szerint

521/525 Csillagászat

521 Elméleti csillagászat
. 1 , Égi mechanika 
.13 A 3 test problémája
.15 Égitestek forgása
.2 Pályamozgás. Koordináták. Efe

meridák
.242 Naptól való távolság 
. 3 Pályameghatározás 
.4 Perturbáció
.5 Bolygók pályamozgása. Alosztá

lyozás 523.4 szerint 
(083) Bolygótáblázatok 

. 6 Mellékbolygók, holdak pályamoz
gása. Alosztályozás 523.4 sze- 
rint

.7 Üstökösök és meteorok elmélete 
és pályája

.8 Fogyatkozások, fedések és átvo
nulások. L. még 523%38; 523.78 

.9 Aberráció (fény eltér és), precesz- 
szió (állócsillagok előnyomu
lása), nutáció (tengelyingado
zás) és sarkmagasság ingado
zásának elmélete és állandói

522 Gyakorlati csillagászat
. 1 Csillagvizsgáló (obszervatórium)
.2 .Teleszkóp 
. 3 Meridián-kör
. 4 Megfigyelő műszerek, a meri

dián-kör kivételével 
.41 Sextáns, quadrans, asztroláb 
.42 Altazimut
.5 Segédműszerek, kronométer stb.
.6 Egyéb segédeszközök, regisztrá

lókészülékek, számolókészülé
kek

. 7 Szférikus csillagászat. L. még
531.76

. 9 Hibaforrások és hibakiigazítás
(korrekció)

523 Asztrofizika és leíró csillagá
szat. Kozmográfia. Égi
testek a Eöld kivételével

. 03 Asztrofizika. Alosztályozás 53
szerint

.04 Asztrokémia

. 07 Asztrobiológia
Kozmológia. Világegyetem szer

kezete
.12 Kozmogónia. A világegyetem

keletkezésére és jövőjére vo
natkozó elméletek. Glaciális 
kozmogónia

.16 Kozmikus jelenségek, kozmikus 
por, kozmikus sugárzás. In- 

terstelláris anyagok 
.164 Rádiócsillagászat.
. 2/. 7 Naprendszer 
. 2 Naprendszer leírása és ábrázolása 
. 3 Hold
.38 Holdfogyatkozás L. még 521.8 
. 4 Bolygók
.41 Merkúr. Merkúron-belüli boly

gók ,
.42 Vénusz 
. 43 Mars
.44 Aszteroidák, kisbolygók 
.45 Jupiter 
. 46 Szaturnusz
. 47 Uránusz
.48 Neptunusz. Neptunon-túli 

bolygók
. 481 Neptunusz
. 482 Pluto
. 483 Egyéb Neptunon-túli bolygók
.489 Feltételezett bolygók
.49 Bolygót érképek és fényképek 
.5 Meteorok, hulló csillagok, állat övi 

fény (zodiakális fény)
.6 Üstökösök 
. 7 Nap

.128



523.74 527

523.74 Nap felülete 
.746 Napfoltok 
. 75 Protuberancia. Napkorona 
. 78 Napfogyatkozás 
.79 Nap-táblázatok, fényképek és 

térképek

523.8 Állócsillagok

. 81 Pozíciómegfigyelések, efemeri-
sek, parallaxis és csillagok tá
volsága

.82 Fényesség. Nagyságrendek. Át
mérő. Szín. Sugárzás. Látha
tóság

.83 Saját mozgás. Sebesség. Ten
gelyforgás

. 84 Üj csillagok, novák, változó
csillagok, kettős és többszörös 
csillagok

.841 Változó csillagok 

.842 Kettős és többszörös csillagok 

.85 Csillaghalmazok, ködfoltok

.852.2 Galaktikus köd
.3 Extragalaktikus köd 

. 854 /Tejút

.87 1 Állócsillagok és ködfoltok szín
képei. Csillagok belső szerke- 

/ zete
.88 Csillagképek és eredetük
.89 Csillagkatalógusok, csillagjegy

zékek és atlaszok

524 Összefoglaló csillagászati .
táblázatok és atlaszok

525 Föld
. 1 A Föld állandói. Tömeg, sűrűség, 

súly, átmérő
.14 Föld alakja. Lapultság
.15 Naptól való távolság .
. 2 A Föld'fizikája csillagászati szem

pontból. L. még 550.3; 551.5 
.3 A Föld pályája és mozgása 
.4 Földrajzi koordináták, helymeg

határozás. L. még 527 
.41/.45 Földrajzi szélesség megha

tározása
.46/.48 Földrajzi hosszúság meg

határozása 
. 5 Évszakok
. 6 Árapály. Apály és dagály
.7 Légkör. L. még 533.4; 551.51

526 Geodézia, földméréstan.
Térképészet

.092 Mérések a Föld felszínén

. 093 Mérések a Föld felszíne alatt

526.1 A Föld alakjának elmélete és
meghatározása

.2 Bázismérés, álap vonalmér és. Bá
zismérő műszerek és készülé
kek. Alapvonalmérő műszerek 

.3 Országos háromszögelés, orszá-
4 gos szintezés 

.4 Háromszögelés számítása L.még 
514

. 5 Hibaelmélet és a legkisebb négy
zetek elméletének alkalmazása 
a geodéziában. Hibakiigazítás. 
Állomás kiegyenlítés. L. még 
517

. 6 Csillagászati helymeghatározás 
földrajzi koordinátákkal. L. 
még 522; 525.4; 529.7 

. 7 Nehézségi erők és gyorsulás mé
rése. L. még 531.5 

. 77 Eötvös-inga

.8 Térképészet. Térképek, domború 
térképek. L. még 515; 912 

. 9 Alsóbb geodézia, alsóbbrendű mé
rések, mérési módok, műsze
rek. Topográfia, terepfelvétel. 
L. még 531.7

.911 Kisháromszögelés. Szögmérés

.913 Teodolitmérések. Teodolitok
(egyszerű, tájolós, bánya-) 
és tartozékaik (állvány, köz
pontosító berendezés stb.) 

.914 Tájolós teodolíttal való méré
sek

.915 Tájoló és tájolóval való méré
sek

.916 Grafikus mérés. Mérőasztalfel
vétel

. 918 Fotogrammetria 

. 92 Tachimeter. Tachimetria. Tá
volságmérés

.93 Pontkapcsolások. Elő-, oldal- és
hátrametszés

.94 Magasságmérés. Barometrikus
magasságmérés

\ .95 Szintezés. Szintező műszerek
.96 Felrakás. Bánya- és felszíni mé

rések kapcsolása. Kitűzés 
.97 Felmérés derékszögű koordiná

tákkal. Derékszög kitűzés és* 
műszerei. Szögtükör. Szög
prizma

.98 Tereprajzolás. Helyszínrajz

.99 Földmérés alkalmazása. Álosz
tás visszonyítással

527/529 Alkalmazott csillagászat

527 Hajózási és léghajózási 
csillagászat. Navigáció

9 Egyetemes tizedes osztályozás 129



5 28 531.4

528 Haj ózási almanachok

529 Időszámítás. Idomérés.
Naptár. Órák

.1 Nap, középnap, csillagnap, szo
lárisnap, valódi nap-nap 

.2 Időszámítás. Év, hó, hét. L. még 
az idő ” közös alosztásait 

.3 Naptár általában 

.4 Keresztény naptárak 

. 43 Gergely-naptár 

.5 Naptár-reform 

.7 Időmérés. L. még 389.2 

. 78 Időmérő műszerek, órák, krono
méterek stb.

53 FIZIKA

53.01 A jelenségek elmélete és jellege 
.072 Modellek
. 08 Mérés és a fizikai eszközök szer

kezete általában. L. még 
531.7; 681.2

. 081 Egységek. Állandók 

.082 A mérések és a műszerszerkesztés
alap elvei

.083 Mérési módszerek. Közvetlen-, 
rezonancia-, ballisztikus-, 
differenciál- és nullamódszer 

. 084 Mérőeszközök', készítése. Alkat
részek. Fényforrás, hőellátás 
stb. L. még 681.2 

'.085 Skálák. Mutatószerkezetek 
.087 Észlelés. Feljegyzés. L. még

778.38
.2/.3 Szubjektív észlelés, pl.

53.087.252 Sztroboszkó- 
pos vizsgálat általában 

.4 Objektív észlelés — önmű
ködő feljegyzés

.5 Feljegyzés fényképezéssel 

.6 Grafikus feljegyzés 

.9 Számolási, számlálási, máso
lási segédeszközök 

.088 Hiba és hibakiegyenlítés 

.089 Fizikai eszközök vizsgálata és 
hitelesítése

530.1 Fizikai alaptörvények

' .11 Az abszolút a jelenségekben. 
Az éter

.12 Relativitás elméleté 

.145 Kvantumelmélet
. 3 Kvantum szabályok.
.5 A h  meghatározása 
. 6 Hullámmechanika. Korpusz

kuláris hullámok

530.15 Hatás és ellenhatás elve
.16 Az okság és a valószínűség elve 
.161 A rend elve a jelenségek egy

másutánjában. Megnemfor- 
díthatóság. Hőhalál 

.162 A nem rendezett jelenségek 
elve (a Brown-féle mozgás). 
Megfordíthatóság. Határo
zatlansági elv

.17 Hasonlóság. Analógiák 

.19 Az alapfogalmakról (potenciál, 
intenzitás, kapacitás stb.) ál
talában

531/534 Mechanika. Erömutan

531 Szilárd testek mechanikája.
L. még 534; 539.3/.5? 624.04; 624.07

.01 A mechanika matematikai elmé
lete

. 1 Kinematika

.19 Statisztikai mechanika

. 2 Statika

.211 Erő. Tömeg

.22 Erők összetétele és szétbontása

. 23 Nyomaték

. 24 Súlypont

.25 Grafostatika. L. még 624.04 

.26 Vonzás. Potenciál alkalmazása.
L. még 530.12; 530.19; 531.35; 
531.5; 537.21; 538.12

531.3 Dinamika. Kinetika

. 31 Alapelvek. D’Alembert és Ha- 
milton-féle elvek 

. 32/. 33 Pont dinamikáj a

. 35 Mozgás központi erők hatására.
L. még 521.1

.36/.38 Merev test mozgása 

.39 Anyagi rendszerek dinamikája 
és egyéb dinamikai kérdések

531.4 Munka. Súrlódás. Ellenállás

.41 Munka. Munkavégzés. Effektus

.42 Súly. Tömeg. Faj súly. Sűrűség

.43 Súrlódás általában. L. még 
539.62

.44 Csúszó súrlódás

. 45 Gördülő súrlódás

.46 Csúszva gördülő súrlódás

.47 Forgó tengely ellenállása. L. 
még 621.891

.49 Egyéb passzív ellenállások
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531.5 532.5

531.5 Általános tömegvonzás, gravitá
ció. Nehézség. Inga. Ballisztika

.51 Általános tömegvonzás. L. még
531.26

.52 Szabad esés 

.53 Ingamozgás elmélete 

. 55 Külső ballisztika. A lövedék 
mozgása. L. még 531.76;
623.54

. 56 Másodlagos mozgások a levegő
ben, forgás, elhajlás 

.57 Belső ballisztika. Becsapódások
531.6 Mechanikai energia. Az energia

megmaradása
. 61 Energia és impulzus (mozgás- 

mennyiség)
. 62 Energia megmaradásának elve a 

mechanikában
.64 Helyzeti, potenciális energia 
.65 Mozgási, kinetikai energia. Ele- 

ven erő 
.66 Ütközés

531.7 Mértani és mechanikai mennyi
ségek mérése. Mérő-eszközök, 
-módszerek. Mértékegységek. 
L. még 389; 681.2

.71 Hosszúságmérés. L. még 
621.753:2

. 711 Hosszegység. Ősméter. -Nor
málméter

.713 Komparátor. Katetométer.
Mérőmikroszkóp

.714 Mérőeszközök és gépek. Mikro
méterek

.715 Optikai, precíziós mérőeszkö
zök

.716 Nem precíziós mérőeszközök

.717 Vastagság, átmérő, magasság,
mélység, haj lás és párhuza
mosság mérése

.718 Idomszerek. L. még 621.753.3

.719 Egyéb hosszúságmérők. Gör
bületmérők. Távolságmérők. 
Mélységmérők. L. még 526

.72 Területmérés. Felületmérés. 
Planiméter. Kaliberek

.73 Térfogatmérés. L. még 532.57;
681.12

.74 Szögmérés

.75 Tömeg és sűrűség meghatáro
zása. Mérleg. Areométer. Pik

_ nométer. L. még 681.2
.76 Idő, sebesség, gyorsulás mérése. 

Órák. L. még 522.5; 529; 681.1
.77 Szögsebesség'mérése. Tachomé- 

ter

531.78 Erő, munkamennyiség és nyo
más mérése. Dinamóméter. 
Manométer. Vákuummérés. 
L. még 621.1.018

.79 Egyéb mérések. Osztó eljárás. 
Osztógépek

531.8 Műszaki mechanika. Alosztályo
zás viszonyítással a 62 meg
felelő alszakjaihoz

532 Folyadékok mechanikája.
A folyadékokra és gázokra együt
tesen vonatkozó kérdések is ide 
tartoznak

.1 Általános hidrosztatika

.11 Nyomás

.12 Összenyomhatóság

.13 Belső súrlódás. Viszkozitás.
Viszkoziméter 

. 14 Sűrűség

.2 Folyadékok egyensúlya. Szint
mérés

.29 Libella. Vízszintező. Közlekedő 
edények

.3 Merülő és úszó testek hidrostati
kája. Stabilitás

532.5 Folyadékmozgás. Hidraulika.
Hidrodinamika. Az 533.6 szak 
.0-ás alosztásai itt használha
tók, pl. 532.5.013.2 Nem sta
cionáris folyadékmozgás

.031’ Az ideális, súrlódásmentes 
folyadékok dinamikája 

.032 Folyadékok dinamikája a 
belső súrlódások figyelem- 
bevételével

.51 Folyadékmozgás általában.
Lamináris és turbulens fo
lyadékáramlások

.52 Folyadékmozgás kísérő jelen
ségei. Kifolyás nyílásokon. 
Örvények. Kavitáció 

. 53 Vízesések. Gátak. Vízugrás.
Felvíz- és alvízcsatornák 

.54 Folyadékmozgás csövekben,
nyíltfelszínű csatornákban 
stb.

. 55 Nyomásvesztéség, energia-
veszteség

. 57 Hidrometria. Vízhozam és
vízsebesség mérése 

.58 Áramló folyadék nyomása.
Alámerült és úszó testekre 
gyakorolt nyomás 

.59 Hullámmozgás
9*
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532.6 534.01

532.6 Felületi jelenségek. Felületi fe
szültség. Kapilláritás

. 61 Felületi feszültség. Határfelületi 
feszültség

.62 Vékony rétegek tulajdonságai 

. 63 Kapillaritás

.69 Határfelületi feszültséggel kap
csolatos tulajdonságok

532.7 Kinetikus folyadékelmélet
.71 Ozmózis 
.72 Diffúzió 
.73 Oldás
.77 Oldatok tulajdonságai 
.78 Folyadékok és oldatok kristá

lyosodása

533 Légnemű testek mechanikája. 
Aerodinamika

.1 Gázok tulajdonságai

.11 Fajtérfogat

.12 Sűrűség. L. még 531.75

.13 Felhajtóerő. L. még 533.61

.15 Gázok diffúziója

.16 Belső súrlódás. Viszkozitás

.17 Kiömlés

.2 Rugalmasság. Összenyomható-
ság. Cseppfolyósítás 

. 21 Összenyomhat óság 

. 22 Boyle- és Mariotte-féle gáztörvé
nyek

.24 Cseppfolyósítás és megszilárdu
lás. Cseppfolyós levegő. L. 
még 621.59; 66.078 

.27 Gázkeverékek és tulajdonságaik 

.4 Légnyomásmérő. Barométer.
Magasságmérő. “Hipszométer 

.5 Ritkított gáz. Vákuum fizika.
Vákuumtechnika. L. még 
531.78; 621.52

.51/. 57 Ritkítás mechanikus esz
közökkel. Szivattyúk 

. 58 Ritkítás egyéb fizikai és kémiai 
eszközökkel

. 59 Kísérletek légritkított térben

533.6 Aerodinamika. Aeronautika
.01 Aerodinamika általában. El

mélet
.011 Gázok áramlása és áramlás 

gázokban
. 12 Reynolds-szám 
.3 Áramlás a hangsebesség

nél alacsonyabb sebesség
gel

. 5 Áramlás hangsebességet 
meghaladó sebességgel

533.6.011.6 Mozgó testek és gázok hő
átadása

. 7 Összenyomhatóság. Lö
késhullámok

. 8 Áramlás ritkított gázok
ban

.013 Repülőgépek dinamikája 
.2 Változó mozgás 
. 3 Egyenletes mozgás 
. 4 Stabilitás
. 6 Repülési módok. Vakre

pülés. Műrepülés. Vi
torlázó repülés. Zuhanó 
repülés. Lesikló repülés 

.0l5 Fel- és leszállás. Sebesség.
Magasrepülés. Tartam- és 
távrepülés

.05 Aerodinamikai jelenségek ész
lelése, mérése és feljegyzése 

.07 A jelenségek létrehozására 
vagy megfigyelésére szol
gáló eszközök. Légcsatorna. 
Áero dinamikai mérleg, ven
tillátor

.08 A légáramlás mérése 
. 61/. 63 Léggömbök elmélete 
.64 Léghajók elmélete. Aeronautika
.65 Levegőnél nehezebb légijármű

vek elmélete
. 661 Helikopterek elmélete
. 662 Légcsavarok elmélete
. 68 Szárazföldön vagy vízben mozgó

testek aerodinamikai vizsgá
lata

.69 .Repülőszerkezetek aerodinami
kai elmélete

.691 Szárnyak aerodinamikája 

. 695 Interferencia problémák
533.7 Kinetikus gázelmélet. A halmaz

állapot folytonossága. L. még 
530.14; 531.19; 532.7; 533.24; 
536.7; 539

.72 Kinetikus jelenségek 

.723 Brown-féle mozgás 

. 73 Kinetikus energia. Molekulák 
átlagsebessége, átlagenergia 

.74 Az Avogadro-féle szám megha
tározása

.75 Van dér Waals egyenlete. Kor
rekciói

.77 A fázisok egyensúlyának kine
tikus elmélete. L. még 541.12

534 Hangtan. Akusztika. Rezgés.
L. még 530.145; 621.394/.396

.01 Rezgéselmélet. Pl.
534.01:621 — 752 Lengéstan
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534.0X1 535.4

534.011 Transzverzális hullámok
.012 Longitudinális hullámok
.013 Torziós hullámok 
.1 Testek rezgése 
.2 Rezgésterjedés. Sebesség. Vissza

verődés. Törés. Elhajlás 
. 3 Zenei hangok. Hangérzékelés.

L. még 681.8; 786/789 
. 321 Hangmagasság

. 8 Infrahangrezgések

. 9 Ultrahangrezgések
. 322 Hangszín

.3 Zörejek. L. még 534.83 
. 4 Hangelemzés. Együtthangzás, re

zonancia
. 41 Minőségi hangelemzés 
.41.087.252 Sztroboszkópia 
. 44 Mennyiségi hangelemzés 
. 5 Rezgések összetevése. Interferen

cia. Lebegés 
.6 Hangtani mérések 
. 61 Hangerősség mérése
. 63 Rezgésszám, frekvenciamérés
.64 Akusztikai ellenállás mérése 
.647 Rezgésmérés. Földrezgés. 

Szeizmográf
.7 Fiziológiai akusztika. L. még

621.395.61 
.76 Térhallás 
. 77 Hallás-hibák
. 79 Hangerősség
.8 Hangtan alkalmazása. L. még

681.88
. 83 Zajtompítás
. 84 Térakusztika
.85 Hanglemez akusztikája. Magne

tofonakusztika
.86 Rádió- és hangosfilmakusztika.

Elektro akusztika 
.87 Hang-j eladás
.88 Hangirány és hang távolság

meghatározás

535 Fénytan. Optika.
L. még 534;-537.53; 538.56

. 1 Fényelmélet

.11 Emissziós elmélet

.12 Hullámelmélet

. 13 Elektromágneses elmélet

. 14 A fény kvantumelmélete. Foto
nok

. 2 Sugárzás, fénymérés, fotometria

. 21 A sugárzás hatása

. 211 Fénysugarak IfŐhatása

.212 Fénysugarak világító hatása

.214 Fénysugarak mechanikai ha
tása, sugárnyomás, fotofo- 
rézis

535.215 Elektromos hatás. Fotoelektro
mosság. L. még 621.383 

.217 Vegyi hatás. L. még 541.14

.218 Fénysugarak mágneses hatása

.22 A fény terjedési sebessége 

. 23 Sugárzási energia. Fekete test 
sugárzása. Színhőmérséklet 

.24 Fotometria, fényerősség. L. még 
522.6; 628.9; 771.53

.241 Fotometriai egységek, állan
dók. Fényerősség. Fénymo
duláció. Középerősség mé
rése

.242 Szubjektív fotometria. Foto
méter

. 243 Spektrofotometria 

.247 Objektív fotometria

535.3 Fényterjedés. Fényvisszaverődés. 
Fénytörés. Emisszió. Abszorp
ció. L. még 535.8; 681.4

.31 Geometriai optika 

.311 Fény egyenesvonalú terjedése.
Árnyék

.312 Fényvisszaverődés. Tükröző
dés. Síktükrök

.313 Gömbtükrök. Torzítás

.314 Fénytörés

.315 Prizmák

. 316 Vékony lencsék, asztigmatikus
lencsék

.317 ' Vastag lencsék, optikai rend
szerek

.319 Optikai egyneműség és lemez
párhuzamosság vizsgálata. 
L. még 535.8

.32 Törésmutató, színszóródás, 
diszperzió

. 321  Mérőmódszerek 

.322 Mérőeszközök. Spektrométer,
refraktométer 

. 323/. 325 Törésmutató

. 33 Színkép, spektrum. Emissziós
spektrum. L. még 535.2; 
535.89; 537.53; 539.16 

. 34 Abszorpció 

.35 Fénygerjesztés, Fénykioltás 

.36 Fényszóródás, diffúzió. L. még
535.4

.37 Lumineszkálás. Fluoreszkálás.
Foszforeszkálás 

.375.5 Raman-effektus 

.39 Fényváltozás a visszaverődés,
törés és elnyelés hatására. 
Reflexió csökkentés

535.4 Fényinterferencia. Fénysugárszó
ródás. Fényelhajlás. Tyndall- 
effektus. L. még 535.36
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535.5 536.713

535.5 Polarizáció. Kettöstőres

.51 Polarizáció. Polarizált fény elő
állítása

. 52 Optikai felületek és tengelyek 

.54 Kromatikus polarizáció 

.55 Kettőstörés 

. 56 Polariméter

.58 Diszperzió anizotrop testekben

535.6 Színek. Színelmélet

—2 Látható fény. Színek
—21 Vörös
—22 Narancs
—23 Sárga
—24/ —25 Zöld
-2 6 /-2 7  Kék
—28 Ibolya
—29 Fehér. Szürke. Fekete 
.08 Kolorimetria 

.61 Színek hullámhossz szerint 
—1 Hosszú hullámok. Infra

vörös. Vörösön inneni 
—3 Rövidhullámok. Ibolyán 

túli
. 08 A hullámhossz mérése 

. 62 Színösszetétel. Színskála 

. 64 Színrendszerek. Színelmélet 

.65 Színmérés. Módszerei, eszközei 

.66 Testek színe

.68 Megvilágítók hatása a testek 
színére

. 7 Fiziológiai optika. L. még 612.84 

. 767 Sztereoszkópia

535.8 Az optika gyakorlati alkalmazása.
Optikai eszközök. L. még 522; 
585.31; 544.6; 621.32; 628.9;
681.4

.81 Optikai eszközök általában 

.818 Optikai műszerek teljesítmé
nye. Fényerő. Látómező. 
Feloldóképesség. Gyújtó
távolság. Nagyítás. Kicsi
nyítés. Mélységélesség. Kép
kontraszt 

. 821 Nagyítók

. 822 Mikroszkópok

. 83 Szemüveg. Távcső 

.84 Makrográfia. Mikrográfia 

. 853 Spektroszkópok. Színkép-ké
szülékek

. 862 Periszkópok 

.87 Tükrök. Fényszórók 

.88 Vetítőkészülékek 

.89 Fényforrások különleges cé
lokra

536 Hőtan. Termodinamika
.1 Hőelmélet. Testek hőmérséklet

eloszlása. Hőmennyiség 
.2 Hővezetés. Hőátadás. Hőkicseré

lődés
. 21 Szilárd testekben 
.22 Folyadékokban 
. 23 Légnemű testekben 
.3 Testek hatása a hőre és a hő

sugárzásra. Pl.
536.3:535.312 Visszaverő

dés
: 535.314 Törés 
: 535.34 Abszorpció

. 33 Hősugárzás
.08 Boiométer. Bolometria 

.35 Hőátbocsátás. Diatermia 

. 37 Egyéb fizikai eredetű hőhatások 

.4 Hő hatása a testek szerkezetére 
é§ térfogatára

.41 Kiterjedés. Összehúzódás

.42 Halmazállapot változás. Gőz
nyomás

.421 Olvadás, fagyás, merevedés

.422 Szublimáció

.423 Párolgás, forrás, lecsapódás.
Túlhevítés. Harmatpont 

. 424 Allotrop átalakulás 

.44 Kritikus hőmérséklet 

.45 Izzás. Magas hőmérsékleten tör
ténő folyamatok 

.46 Égés, láng -

.48 Alacsony hőmérsékleten történő 
folyamatok

. 5 Hőmérsékletmérés. Hőszabályo
zás

.081 Hőegységek, skálák 
. 51 Hőmérő 
. 52 ~Pirometria 
. 53 Elektromos hőmérés 
.54 Kalorimetrikus hőmérés 
.58 Hőszabályozás 
. 581 Termosztátok 
.6 Hőmennyiségmérés. Kalori

metria
.62 Módszerek és készülékek 
.63 Fajhő 
.65 Rejtett hő 
. 66 Reakció-hő 
.662 Égési hő
.68 Hőszükséglet meghatározása 
.7 Termodinamika 
. 71 Állapotváltozás. Állapotegyen

letek
.711 Adiabatikus állapotváltozás
. 712 Izotermikus állapotváltozás
.713 Állapotváltozás állandó nyo

máson
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536.714 537.53

536.714 Állapotváltozás állandó tér
fogaton

.715 Egyéb állapotváltozások

.717 Körfolyamatok. Állapot dia
grammok

.72 Termodinamika I. főtétele. Hő- 
egyenérték. Az energiameg
maradás elve

. 721 Mechanikai hőegyenérték

.722 Energiaátalakulás

.73 Termodinamika II. főtétele

. 74 Termodinamikai hőmérséklet

.75 Entropia

.76 A két főtételből folyó törvény- 
szerűségek

.763/. 764 Fázis változások 

.765 Maxwell törvénye

.77 Szabad energia. Termodinami
kai potenciál

.773 VanT Hoff —Le Ghatelier 
törvénye

.775 Gibbs —Helmholtz törvénye.
Fázisszabály 

.78 Joule törvénye 

.791 Termodinamika III. főtétele.
Nerst-elmélet

.3 Planck-féle “Unrast" -elmé
let

. 8 Hőerőgépek elmélete

537 Villamosság
. 1 Villamosság élfh'elete 
.11 Alapfogalmak 
.12 Negatív villamosság. Elektro

nok |
.13 Pozitív villamosság. Protonok. 

Pozitronok
.2 Elektrosztatika. L. még 621.319 
. 21 Általános fogalmak 
.211 Elektromos vonzás törvénye 
.212 Elektromos tér. Erővonalak 
.213 Potenciál
.214 Villamos mennyiség. Villamos 

energia
.217 Vonzás. Taszítás 
.22 Villamosság gerjesztése, elosz

tása és sűrítése
. 223 **Dörzselektromozó gépek.

Influencia gépek. L. még 
621.319.3

. 224 Sűrítők. Kondenzátorok. L. 
még 621.319.4

. 226 Dielektromosság. L. még
621.315.6

. 227 Piroelektromosság

537.228 Az elektromos tér különböző 
hatásai. Nyomás okozta 
elektromosság (piezoelektro
mosság). Elektrostrikció. 
Elektromos kettős törés. 
Kerr-hatás

.24 Villamos töltődés és kisülés
537.3 Villamos áram. Elektrokinetika.

L. még 538.3; 541.13
.31 Villamosság terjedése 
.311.1 Az elektronok mozgása a

vezetőkben. L. még 537.12 
.2 Ohm törvénye
.3 Különböző anyagok ellen

állása és vezetőképessége. 
Félvezetők

. 4 Érintkezési ellenállás. Átme
neti ellenállás

.5 Árameloszlás a vezetőkben.
A vezetők alakjának ha
tása

.6 Váltóáramú ellenállás.Áram
köri ellenhatás, induktan- 
cia. Impedancia. Vektor
diagramok

. 62 Nagyfrekvenciás ellenállás 

. 8 Túláramok
.312 Hő, fény, mágneses és mecha

nikai hatások befolyássá a 
vezetőképességre és ellen
állásra. Szupravezetés 

.313 Áramköri elágazás. Kirchhoff 
törvényei

. 314 Áramsebesség 

.315 Feszültség. Túlfeszültség 

. 32 Hőelektromosság. Termoelekt- 
romosság. Hőelemek. L. még 
536.53; 621.362

. 36 Elektrokinematika. Elektro-
kapillaritás. Endozmozis. 
Elektroforézis. Kataforézis 

.37 Az elektromos áramra gyako
rolt egyéb hatások

.39 Az elektromos áram egyéb ha
tásai

537.5 Villamos kisülés, villamos sugár
zás

. 52 Kisülés. Átütés. L. még
621.3.015.5

.523 Kisülés gázokban normális 
nyomás mellett

.525 Kisülés ritkított gázokban. 
Plazma

.527 Kisülés sűrített gázokban

.528 Kisülés folyadékokban

.529 Kisülés szilárd testekben

. 53 Sugárzási j elenségek kisüléseknél
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537.531 538«711

537.531 Röntgen-sugarak. Compton- 
hatás. L. még 615.849; 
621.386

. 533 Katód sugarak. Elektron
emisszió. Elektronoptika. L. 
még 539.16

.534 Anód sugarak, esősugarak.
 Ionoptika. L. még 539.16 

. 54 Villamos kisülés előállítására 
szolgáló berendezések. Kisü
lési csövek. L. még 621.385 

.56 Gázionizáció. Ionizációs feszült
ség. Az ionizáció módjai, ha
tása. Hatások az ionizációra. 
Deionizálás

.57 Nem-elektrolitek és szilárd tes
tek ionizációja

.58 Hőionizáció. Kilépési munka

. 59 Egyéb ^kisülések. Kozmikus
sugarak. L. még 523.16

537.7 Villamos mérések. L. még 621.317
.71 Villamos egys’égek 
.72 — 32 Abszolút mérés 

—33 Relatív mérés 
.721 Az áramerősség és az elektro

mosság mennyiségének mé
rése

.722 Elektromotoros erő és feszült
ség mérése ,

.723 Ellenállás, vezetőképesség, in
duktivitás és kapacitás mé
rése

.725 Oszcillográfia. Görbék elem
zése

.726 Rezgésszám, frekvenciamérés

.727 Fáziseltolódás, teljesítmény
tényező mérése

.728 Elektromos teljesítmény mé
rése

. 74 Villamos mérőeszközök. Elekt
romos mérőeszközök fő be
sorolási helye 621.317.7 

.79 Mérési eredmények. Állandók

538 Mágnesség. Elektromágnesség. 
Váltakozó áramok

.1 Mágnesség és elektromágnesség 
elmélete

.11 Mágneses hatás alaptörvényei

.12 Mágneses erő. Potenciál. Tér
erősség

.13 A mágnesség eloszlása 

.2 Mágnesezési folyamatok 

.21 Mágneses tulajdonságok általá
ban. Reluktancia. Permeabi- 
litás. Szuszceptibilitás

538.22 Az anyagok mágneses tulajdon
ságai. Telítettség. Ferro-, 
para- és diamágneses anya
gok. L. még 621.381.1 

.23 Hiszterézis

.24 Mágnesezés. Remanens mág
nesség

.26 Mágneses kör

.27 Hatások a permeabilitásra. L.
még 535.21

.3 Elektromágnesség. Eléktrodina- 
jmika. L. még 537.3 

.31 Aram és mágnes kölcsönhatása

.32 Áramok kölcsönhatása

.5 Indukció. Változó áram 

.51 Általános törvények. Elmélet

.52 Indukció és kölcsönös indukció

.53 Önindukció

. 54 Örvényáramok

. 55 Váltóáramok

.551 Vektordiagramok. Vándor
hullámok. Tranziensek. Fe
szültséggörbék. Felhullámok 

.552 Többfázisú áramok 

.56 Elektromágneses rezgések. L.
még 621.37

.029 Hullámok és rezgések faj
tái. Frekvenciatartomá
nyok

.565 Elektromos rezgőkörök csilla
pítása, csatolása, neutrali- 
zálása, csillapításcsökkentése 

. 566 Elektromágneses hullámok ter
jedése

.2 Törő közegben 

.3 Héaviside-rétegben 

. 5 Hullámvezetőkben 
. 567 Hatások elektromágneses rez

gésekre
. 2 Egyenirányítás
. 3 Erősítés
.4 Mpduláció 
.5 Transzponálás 

.6 Hatások a mágneses mezőre és 
a mágneses mező hatásai 

.61 Fényhatások. Kettőstörés. Kö
rösen polározott fény. Zee
mann-effektus

.63 Elektromos hatás. Hall-, Cor- 
bino-effektus

. 65 Mechanikus hatás. Magneto
strikció

. 66 Hőhatások. Curie-pont. Piro
mágnesség

.67 Egyéb hatások a mágneses me
zőre

. 69 A mágneses mező egyéb hatásai

.7 Földmágnesség

.71 Állandók mérése

.711 A föld térerősségének mérése



538.712 539.5

538.712 Deklináció 
.713 Inklináció
.74 , Iránytű. Kompassz. Tájoló. 

Busszola

539 Az anyag fizikai szerkezete
.1 Magfizika. Atomfizika. Molekula

fizika
.12 Elemi részecskék 
. 14 Atommag
.16 KadíöUktivitás 
.163 Rádioaktív elemek 
.164 Alfasugarak 
.165 Béta sugarak 
.166 Gamma sugarak 
.167 Rádioaktivitás gerjesztése és 

befolyásolása
.168 Radioaktiv sugarak hőhatása 
.17 Magreakciók. (Hasadás és lánc

reakciók.) Indukált magbom
lás. Magátalakulások 

.18 Az egyes atomok fizikája 

.188 Atomsugarak 

.19 Az egyes molekulák fizikája 

.2 Molekularéndszerek szerkezete. 
L. még 548

.21 Molekularendszerek tulajdonsá
gai

.211 Felület, Külső szerkezet. Tö
résfelületek

.213 Amorfia. Üveges állapot 

.214 Plaszti^tásTíjSéplékenység 

.215 Pöralakúság. Szemcsés szerke
zet. Finomság. Kolloidális 
eloszlás. Homogenitás 

.216 Hólyagos szerkezet. Rostos
szerkezet. Fonalak. Filmek. 
Hártyák

.217 Áteresztőképesség. Porozitás. 
Vízzáróképesség

.218 Tömítőképesség. Pórusmentes
ség

.219 Egyenlőtlenség. Tisztátalan- 
ság. Szennyeződés

.22 Molekulaszerkezeti izotrópia és
anizotrópia

. 23 Hártyák, filmek, vékony rétegek

. 26 Röntgensugarakkal felderített
szerkezet

.27 Elektronsugarakkal felderített
szerkezet

539.3 Rugalmasság. Alakváltozás. Ru
galmas testek mechanikája

.31 Rugalmasság elmélete. Rugal
mas erők. Rugalmas poten
ciál. Rugalmassági határ. 
Belső feszültségek

539.32 Rugalmassági modulus 
.37 Az alakváltozás elmélete 
.371 Rugalmas alakváltozás 
.372 Nem rugalmas alakváltozás 
.373 Maradandó alakváltozás 
.374 Képlékeny alakváltozás. Nyú

lós alakváltozás. Hidegen 
nem kovácsolható szilárd 
anyagok tulajdonsága 

.375 Alakváltozás határa. Törési
alakváltozás

. 376 Alakváltozás állandó terhelés
mellett

.377 Hőmérséklet befolyása az
alakváltozásra

.378 Az alakváltozás egyéb fajtái. 
Elp óriás

.379 Kiterjedés. Zsugorodás, csu-
szamlás

.38 Alakváltozási okok 

.381 Egyenlő és egyenlőtlen alak- 
változások

.382 Nyúlás okozta alakváltozás 

.383 Nyomás okozta alakváltozás

.384 Hajlítás okozta alakváltozás.
Horpadás

.385 Csavarás okozta alakváltozás. 
Torzió

.386 Nyírás okozta alakváltozás 

. 387 Gyűrés és tekercselés okozta
alakváltozás

. 388 Az alakváltozás egyéb okai.
Kifáradás stb.

.389 Folyási határ. Szilárdulás.
Öregedés

539.4 Szilárdság. Szilárdságtan. L. még
539.55

.01 Szilárdság elmélete. Kohézió. 
Igénybevétel. Biztonság. 
Formatényező. Feszültsé
gek

.41 Ellenállás a rugalmas alakvál
tozással szemben 

.411 Nyomószilárdság

.412 Húzószilárdság

.413 Hajlítószilárdság

. 414 Csavarószilárdság

.415 Nyírószilárdság

.416 Gyűrési és tekercselési szilárd
ság

.417 Nyújtási szilárdság

.42 Törési szilárdság 

.43 Ellenállás ismételt vagy tartós 
igénybevétellel szemben

539.5 Az anyag alakváltozását befolyá
soló tulajdonságok
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539.51 541.138

539.51 Kovácsolhatóság'. Hegeszthető- 
ség

.52 Nyújthatóság 

.53 Keménység. Lágyság. Kopás 

. 54 Edzhetőség 

.55 Szívósság. Hajlékonyság

. 56 Ridegség. Őrölhetőség

. 57 Kefélhetőség. Porlaszthatóság 

.58 Szilárd testek összenyomható- 
sága

539.6 Belső molekuláris erők 

. 61 Adhézió

.62 Súrlódás. L. még 531.43

.63 Ütközési hatások

.8 Egyéb fizikai és mechanikai ha
tások

.89 Mechanikai folyamatok hatása 

.893 Nagy nyomások előállítása

54 KÉMIA. VEGYTAN.
A következő — és .0 jelű korlátozottan 
közös alosztások az 54 jelzetű kémia szak 

egész területén használhatók
54 — 1 Az anyag állapotának jelzője

—123 Atomos
• —124 Molekuláris (monomer)

—126 Polimerizált
—127 Polikondenzált
—128 Ionos, ionizált
—13/ —16 Aggregát állapotok
—13 Gáznemű
—138 Fluidizált. Aeroszol
—14 Folyadék
-145 Oldat
—16 Szilárd
—162 Kristályos
—17 Allotrop állapotok
—182 Kolloid állapot általában. Al

osztályozás 541.182 szerint 
—185 ^Keverék 
—188 Aktivált állapot 
—19 Ötvözet általában
—3 Különböző vegyület-féleségek 
-3 1  Oxidok
—32 Savak
—36 Lúgok. Hidroxidok
—38 Sók vagy ezeknek megfelelő

vegyületek
—386 Kettős sók. Komplex vegyü

letek
—39 Peroxidok 
—4 Vegyszerek. Reagensek 
—42 Normál oldatok 
—43 Indikátorok 
. 02 Izotópok 
.07 Szintézis

54.08 Mérés. Mérési módszerek. Mérő
eszközök. Alosztályozás 53.08 
szerint

. 09 Alkalmazás

541 Elméleti kémia
. 1 Fizikai kémia 
.11 Termokémia. L. még 536 
.12 Kémiai mechanika 
.121/. 123 Kémiai statika 
.121 Kémiai egyensúly általában 
.122 Homogén rendszerek egyen

súlya
.123 Heterogén rendszerek egyen

súlya
. 2 Kétösszetevős keverékek.

Binér rendszerek 
. 3 Háromösszetevős keverékek.

Ternér rendszerek 
.6 Négyösszetevős keverékek.

Kvaternér rendszerek 
. 7 Heterogén rendszerek, több 

mint négy alkotórésszel 
.124/. 128 Kémiai dinamika 
.124 Reakciók mechanizmusa. Kap

csolt reakciók. Termikus ak
tiválás. Disszociáció. Ioni
záció. L. még 541.128 

. 125 Reakcióhatár

. 126 Spontán reakciók. Robbanások

.127 Reakciósebesség. Reakció-ál
landó. Tömeghatás törvénye 

.128 Katalízis. Katalizátorok. L.
még 541.14

. 1 Reakció-gyorsítók. Pozitív 
katalizátorok 

. 2 Autokatalízis 

.3 Katalitikus folyamatok be
folyásolása 

. 34 Aktiválás

. 36 Stabilizálás

.4 Negatív katalízis 

.5 Katalizátor mérgek 
.13 Elektrokémia. L. még 537.3;

621.35
.131 Elektrokémiai egyenérték. Fa

raday törvénye
.132 Elektrolitikus disszociáció. 

Ionok
. 3 Hidrogénion-koncentráció 

.133 Elektrolitek vezetőképessége és 
ellenállása

.134 Elektromotoros erők 

.135 Elektrolitek. Elektrolízis. Po
larizáció. L. még 532.7; 541.8 

.136 Elemek. Akkumulátorok. L. 
még 621.35

. 138 Elektrokémiai reakció
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541.138.2 542.1

541.138.2 Elektrokémiai oxidáció. A
korrózió elektrokémiai el
mélete

. 3 Elektrokémiai redukálás 
.14 Fotokémia. L. még 535.215; 

535.37; 77.012 .
.143 Megfordítható fotokémiai reak

ciók
. 144 Nem megfordítható fotokémiai 

reakciók
.7 Fotoszintézis általában 
. 8 Fotolízis általában 

.145 Fotokatalízis 

.147 Fényérzékenység. Szenzibili- 
tás. Szenzibilizálás. Deszenzi- 
bilizálás

.15 Sugárzási kémia 

.17 Topokémia

.18 Kolloid kémia. Adszorpciós je
lenségek kémiája. Kapillár 
kémia

.02 Összetétel. Szerkezet. Tixo-
tropia

.04 Koagulálás. Kicsapatás. A
fázisok elválasztása 

.05 Előállítás. Diszpergálás.
Emulgálás

.182 Diszperz rendszerek 
.4 Emulziók
.5 Gélek. Liofil kolloidok
. 6 Szólok. Szuszpenziók. Liofób

kolloidok
.183 Adszorpció.  K o n taktrendsze

rek

541.2 Atomelmélet. L. még 530.14; 539.1
.22 Sztöchiometria 
. 23 Atomsúlyok
. 24 Molekulasúlyok
.25 Atomtérfogat. Molekulatérfo

gat. Térkémia 
. 28 Radiokémia

541.4 Vegyületek általában

. 41 Vegyületek és keverékek közötti 
különbség. L. még 541.12 

. 42 Kémiailag aktív és inaktív anya
gok

.43 Szabad elemek 

.44 Hidrogén vegyületek. Hidridek 

.45 Oxidok. Savak. Lúgok 

.451 Oxidok általában 

.452 Savak általában

. 454 Lúgok általában

.456 Semleges oxidok

. 457 Amfoter oxidok. Átmeneti ele
mek oxidjai 

. 459 Peroxidok

541.48 Sók
.481 Bázikus sók
.483 Semleges sók
. 484 Savanyú sók
.486 Kettős sók. Komplex sók.

Komplex vegyületek 
.5 Vegyérték. Vegyrokonság. Affi

nitás. Vegyi kötések 
.51 Vegyi rokonság. Affinitás 
. 515 Szabad gyökök 
. 56 Elektrovegyérték. Elektroaffi-

nitás
. 57 Vegyi kötések

541.6 Összefüggés vegyi szerkezet és az 
anyagok tulajdonságai között.
L. még 539.2

.61 Szerkezeti képletek általában

.62 Izoméria. Tautoméria. Dezmo
tropia. Mezomeria

. 63 Sztereokémia általában. Cisz-
transz izoméria. Optikai izo
merek szétválasztása 

.64 Nagymolekulájú vegyületek ké
miája. Poliméria

.65 Összefüggés optikai tulajdonsá
gok és vegyi szerkezet között. 
Kromoizoméria. Halokromia. 
Bathokromia. Hipszokromia. 
Variokromia. Mutarotáció 

.66 Összefüggés hotani tulajdonsá
gok (pl. forráspont) és vegyi 
szerkezet között

.67 Összefüggés elektromos, mág
neses tulajdonságok (pl. elekt
romos vezetőképesség) és ve
gyi szerkezet között 

.68 Összefüggés mechanikai tulaj
donságok és vegyi szerkezet 
között (pl. ridegség)

. 69 Összefüggés fiziológiai tulajdon
ságok és vegyi szerkezet kö
zött. Mérgező hatás. Gyógyá
szati hatás. L. még 615.511 

.7 Allotrópia. Fizikai izoméria.
Enanciotropia. Monotropia 

.8 Oldatok és oldhatóság általában. 
L. még 532.7

. 9 Elemek és vegyületek különböző 
osztályozó rendszerei, pl. Men- 
delejev

542 Kísérleti kémia, Preparatív 
kémia.

L. még 66 Vegyipar
.1 Kémiai laboratóriumok. Felszere

lés és berendezés. L. még 727.5
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542.2 545.37

542.2 Laboratóriumi eszközök és eljá
rások általában. L. még 
Ö42.3/.9

.3 Súly- és térfogatmérés 

. 4 Hevítés és hűtés. Hevítő és hűtő- 
berendezések. Szárítás. Lepár
lás. Desztilláeió

.5 Hevítő lángok. Forrasztó csövek. 
Fújtatok

.6 Műveletek vízzel és egyéb folya
dékokkal. Diffúzió. Dialízis. 
Extrahálás. Szűrés. Mosás 

.7 Műveletek gázokkal. Fejlesztés. 
Gyűjtés. Mosás. Higítás. Sű
rítés

.9 Egyéb kémiai eljárások. Alosztá
lyozás 66.09 szerint 

. 91 Szintézisek általában 

.92 Lebontás, hőbontás (krakkolás)

. 924 Lebontás katalizátorokkal 

.925.7 Lebontás redukcióval, kata
lizátorokkal történő hidro- 
génezés útján

.93 Reakciók vízzel történő keze
léssel. Nedvesítés. Gőzölés 

.934 Kémiai vízmegkötés (hidráiás)

. 936 Yízlehasítás (dehidrálás)

. 938 Hidrolízis

. 941 Redukálás általában. Hidro-
génezés

. 943 Oxidálás

.944 Halogénezés. Halogénelvonás 

.945 Kénezés. Kéntelenít és 
. 6 Szulfonálás 

. 946 Savanyítás 

.947 Lúgosítás 

. 948 Semlegesítés 

.949 Egyéb eljárások, pl. kezelés
ion-cserélő anyagokkal 

.95 Különböző szerves-kémiai eljá
rások

.951 Acilálás, acetilezés stb.

. 952.1 Izomerizáció
.52 Gyűrűzáródás. Giklizáció 
. 53 Alküezés 
. 6 Polimerizáció 

.953 Kondenzáció 

.955 Addició. Telítési eljárások 

. 957 Grignard-reakció 

. 958.1 Nitrálás 
. 3 Diazotálás

.97 Katalitikus folyamatok általá
ban

. 973 Katalizátorok

543 Analitikai kémia
.05 Vegyi szétválasztás 
.3 Vízelemzés. Vízkeménység. Bak

teriológiai vizsgálat

543.6 Kőzetelemzés. Ás vány elemzés. L. 
még 552.1

.7 Szervetlen anyagok elemzése 

. 71 Szervetlen anyagok víztartalma.
Nedvességmérés 

.8 Szerves anyagok elemzése 

. 81 Szerves anyagok víztartalma. 
Nedvességmérés

. 84 Szervetlen alkotórészek meg
határozása

.85 Zsírtartalom meghatározása.
Észterszám. Elszappanosítási 
szám. Savszám. Jódszám. 
Peroxidszám

. 86 Egyéb szerves anyagok meg
határozása. Fehérjék. Vita
minok

. 87 Oxidálhatóság. Telítettség. Rob- 
banékonyság. Stabilitás. 
Reakcióképesség

.9 t Elemzés biológiai reakciókkal. 
Organoleptikus vizsgálatok

544 Minőségi elemzés
—4 Reagensek a minőségi elemzéshez
.1 Csapadékos elemzés. Cseppelem-

zés
.2 Száraz elemzés
. 3 Forrasztócső elemzés
. 4 Gázelemzés
.5 Elemzés kolloidkémiai úton
.6 Spektrál-analízis, színképelemzés
. 61 Lángszínezés 
.62 Színképelemzés általában.

Elemzés látható és infravörös 
fénnyel

.63 Elemzés ibolyántúli sugarakkal 

. 64 Elemzés röntgen-sugarakkal - 

. 65 Fluoreszcencia-analízis 

.66 Elemzés katód sugarakkal 

. 67 Elemzés anód sugarakkal. Elem
zés elektron sugarakkal 

. 68 Emissziós-spektrum-elemzés 

. 8 Mikro analízis

545 Mennyiségi elemzés
— 4 Reagensek a mennyiségi elem

zéshez
.1 Súlyszerinti elemzés."Gravimétria
.2 Térfogatos elemzés. Titrimétria
.3 Elektroanalízis. Potenciométria.

Konduktométria 
. 33 Polarográfia
.37 Potenciometriás és elektromet- 

riás meghatározás. Hidrogén
ion koncentráció. pH mérés. 
L. még 541.132.3

140



545.88 546.655

545.38 Konduktometriás meghatározás 
.4 Mennyiségi elemzés száraz úton.

Forrasztócső elemzés 
.7 Mennyiségi gázelemzés. Alkotó

részek meghatározása. Portar
talom

. 8 A mennyiségi elemzés, egyéb mód
szerei

. 81 Kolorimétria 

.82 Mennyiségi színképelemzés. Al
osztályozás 544.6 szerint 

: 535.243 Lángfotométeres ké
miai elemzés

.83 Mennyiségi mikroanalízis 

. 84 Kapilláris elemzés. Adszorpciós 
elemzés

.844 Kromatográfia

546 Szervetlen kémia
546.1/.2 Nemfémek általában. Metál-

loidok

.11 Hidrogén
.02.2 Deuterium 

. 3 Tricium
.12 Halogének általában 
.13 Klór
.131 Sósav. Kloridok 
. 14 Bróm 
.15 Jód,
.16 Fluor 
.169 Asztatin 
.17 Nitrogén 
.171.1 Ammónia 

. 5 Hidrazin 
.172 Hidroxilamin 
.175 Salétromsav. Nitrátok 
.176 Király víz
.18 Foszfor 
.19 Arzén

546.2 A hatodik csoport nemfémes 
elemei

. 21 Oxigén 

.212 Víz 

.214 Ózon 

.217 Levegő 

. 22 Kén

.221 Kénhidrogén. Szulfidok 

.226 Kénsav. Szulfátok

. 23 Szelén

. 24 Tellur

546.25 A harmadik és negyedik csoport 
nemfémes elemei

. 26 Szén

546.264 Széndioxid. Karbonátok
.266 Cián
. 267 Kéksav. Gianidok 
.27 Bór 
. 28 Szilicium 
.284 Kovasav. Szilikátok 
. 289 Germánium

546.29 Nemes-gázok

.291 Hélium 

.292 Neon 

. 293 Argon

. 294 Kripton

.295 Xenon 

. 296 Radon
546.3 Fémek általában

. 31 Az első csoport féméi, alkáli 
fémek 

. 32 Kálium 

. 33 Nátrium 

. 34 Litium 

. 35 Rubidium 

. 36 Cézium 

.37 > Francium
546.4/.5 A második csoport féméi

. 41 Kalcium 

.42 Stroncium 

. 431 Bárium

. 432 Rádium

.442 Alkáli földfémek általában 

. 45 Berillium 

.46 Magnézium 

. 47 Cink, horgany

.48 Kadmium 

. 49 Higany

546.55 Réz, ezüst, arany csoport

. 56 Réz 

. 57 Ezüst 

.59 Arany

546.6 A harmadik csoport féméi

. 621 Alumínium

.623.226 Timsó 

. 631 Szkandium

. 641 Ittrium

546.65 A ritka földfémek általában. 
Lantanidák

. 651 Cérium-csoport

. 654 Lantán

. 655 Cérium
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546.656 547.232

546.656 Preszeodimium 
. 657 Neodimium 
.658 Promecium 
. 659 Szamarium

546.66 Ittrium-esoport. L. még 546.631; 
546.641

. 661 Europium

. 662 Gadolinium

.663 Terbium 

. 664 Disproszium 

. 665 Holmium

. 666 Erbium

. 667 Tulium

. 668 Itterbium

. 669 Lutécium

546.68 Gallium-csoport
.681 Gallium 
. 682 Indium
. 683 Tallium

546.7 Vas- és mangáncsoport. A hato
dik csoport féméi. Radioaktív 
elemek

.71 Mangáncsoport 

.711 Mangán 

. 718 Technécium 

.719 Rénium 

.72 Vas 

. 73 Kobalt 

.74 Nikkel

. 75 A krómcsoport féméi általában 

.76 Króm 

. 77 Molibdén 

.78 Wolfram-
546.79 Radioaktív elemek általában.

L. még 539.16; 541.28
.791 Urán 
. 794 Poloniúm 
. 796 Protaktinium 
. 797 Aktinium 
. 799 Transzuránok 

. 3 Neptunium 

.4 Plutonium 

. 5 Americium

. 6 Curium

.7 Berkelium 

. 8 Californium 

.9 A 99-es rendszámú elem. 
Fermium

.90 A 100-as rendszámú elem. 
Einsteinium

.91 A 101-es ✓ rendszámú elem. 
Mendelejevium

.92 A 102-es rendszámú elem

546.8 Az ón- és titáncsoport elemei 
általában

.811 Ón 

.815 Ólom 

. 821 Titán 

.831 Cirkónium 

. 832 Hafnium

. 841 Tórium

. 842.1 Mezotórium 

.843.1 Tórium emanáeió 

. 85 A bizmutcsoport elemei általá
ban

.86 Antimon, stibium. Félfémek 
általában 

. 87 Bizmut
546.88 A vanádiumcsoport általában

. 881 Vanádium

.882 Niobium. Kolumbium

.883 Tantál

546.91 A platinacsoport

. 92 Platina

. 93 Iridium

.94 Ozmium
546.95 Ruténium-csoport

. 96 Ruténium 

.97 Ródium 

. 98 Palládium

. 99 Egyéb elemek. Meghatározatlan 
elemek

547 Szerves kémia
—128 Szerves sziliciumvegyületek 

általában
— 13 Fémorganikus vegyületek álta

lában
. 024 Gyökök
.1 Szerves kémia általában

547.2 Nyílt szénláncú (alifás) vegyüle
tek általában. Telített nyílt 
szénláncú vegyületek

.21 Szénhidrogének. Paraffinok 
. 024 Alkil-csoport 

.22 Szénhidrogének monohalogén 
származékai

.23 Telített szénhidrogének nitro
gén származékai közvetlenül 
a szénhez kapcsolódó nitro
génnel

.232 Nitro származékok

142



547,233 547.46

547.233 Aminok 
. 234 Hidrazinok
.235 Azoszármazékok. Diazoszár- 

mazékok 
.239 Nitrilek
.24 Telített szénhidrogén származé

kok, melyekben metalloidok 
(O, S, Se és Te kivételével) 
közvetlenül a szénhez kap
csolódnak. Pl. foszfor, arzén, 
bór, szilicium stb. vegyületek 

.25 Telített szénhidrogének egyér- 
tékű szerves fémvegyületei 

.26 Egyértékű telített alkoholok.
Metilalkohol. Etilalkohol 

.269 Merkaptánok. Szulfo- és szul- 
f insavak

.27 Éterek. Etiléter. Tiöéterek.
(Alkilszulfidok.) Szulfonok 

.28 Egyértékű aldehidek, ketonok. 
Formaldehid. Acetaldehid. 
Aceton

.29 Egyértékű telített zsírsavak.
Hangyasav. Ecetsav. Vale- 
riánsav. Sztearinsav

547.3 Nyílt szénláncú telítetlen vegyü-
letek. Alosztályozás 547.2 sze
rint

.31 Telítetlen szénhidrogének. E ti
lén. Acetilén. Butadién. Vinil- 
acetilén

. 32 Telítetlen szénhidrogének mono
halogén származékai 

.33 Telítetlen szénhidrogének nit
rogén származékai, közvetle
nül a szénhez kapcsolódó nit
rogénnel

. 332 Nitroszármazékok

. 333 Aminok

.334 Hidrazinok 

.335 Azoszármazékok. Diazoszár- 
mazékok 

. 339 Nitrilek

.34 Telítetlen szénhidrogén szárma
zékok, melyekben metalloi
dok (O, S, Se és Te kivételé
vel) közvetlenül a szénhez kap
csolódnak. Pl. foszfor, arzén, 
bór, szilicium vegyületek 

.35 Telítetlen szénhidrogének egy
értékű szerves fémvegyületei 

.36 Egyértékű telítetlen alkoholok.
Allilalkohol. Vinilalkohol 

. 367 Telítetlen merkaptánok. Telí
tetlen szulfon- és szulfin- 
savak

.37 Telítetlen éterek. Tiöéterek. 
Szulfonok

547.38 Egyértékű telítetlen aldehidek* 
ketonok. Akrolein. Kroton- 
aldehid

. 39 Egyértékű telítetlen savak. Ak-
rilsav. Yinilecetsav. Kroton- 
sav. Olaj sav. Linoisav

547.4 Több értékű nyílt szénláncú ve
gyületek. Poliszubsztituált ve
gyületek

.41 . Vegyületek, melyekben kén* 
oxigén vagy rokon elemek 
nem kapcsolódnak közvetle
nül a szénhez. Kloroform. 
Széntetraklorid. Freon. Poli- 
aminok. Nitraminok 

.42 Többértékű alkoholok és mer
kaptánok, valamint azok 
származékai. Glikolok. Ace
tálok. Etilénoxid. Glicerin 

.43 Alkoholok, melyekben nem oxi
gén, kén vagy ezek rokon 
elemei, hanem egyéb elemek 
kapcsolódnak közvetlenül a 
szénhez. Halohidrinek. Nitro- 
alkoholok. Aminoalkoholok. 
Kolin

.44 Többértékű aldehidek és keto
nok. Glioxal. Acetonilaceton. 
Metilglioxim. Halogénszárma
zékok. Kloral. Nitro- és ami
no-aldehidek és ketonok 

.45 Aldehidalkoholok. Ketonalko
holok. Oxiketonok 

.454 Szénhidrátok általában

.455 Egyszerű cukrok vagy mono
szaccharidok

. 5 Pentózok. Ribóz. Arabinóz

.6 Hexózok. Glukóz. Mannóz.
Fruktóz. Szorbóz

.458 Lebontható cukrok vagy poli- 
szaccharidek. Maltóz. Lak-- 
tóz. Szaccharóz. Raffinóz 

.6 Keményítő. Glikogén.
Dextrin 

. 8 Cellulóz

. 88 Pektin
.46 Többértékű karbonsavak. Ma-

lonsav. Borostyánkősav. Adi- 
pinsav. Fumársav. Maleinsav 

.464 Karbonsavak halogénszárma
zékai. Klórecetsav 

.465 Karbonsavak nitro származé
kai. Nitro ecetsav

.466 Karbonsavak aminoszármazé
kai. Amino savak. Glicin. 
Alanin. Valin. Ornitin. Asz- 
paragin. Glutamin. Szerin
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547.47 547.62

547.47 Oxisavak. Glikolsav. Tejsav.
Laktátok. Oxivajsav. Lak- 
tonok. Glicerinsav. Glukon- 
sav. Trioxisztearinsav. Alma
sav. Borkősav. Citromsav 

.475.2 Aszkorbinsav (C vitamin).
L. még 577.16 C

.48 Aldehid- és keton-savak. Piro- 
szőlősav. Acetecetsav 

.49 Cián és szénsavszármazékok 

.491 Cián-származékok. Mustárolaj. 
Ciánamid 

. 8 Melamin
.495 Karbamidsav. Uretánok. Biu- 

ret. Guanidin 
. 2 Karbamid

. 496 Tiokarbamidsavak. Tiuramdi- 
szulfid. Tiokarbamid 

. 497 Szemikarbazid. Szemikarba- 
zon. Tioszemikarbazid

547.5 Ciklikus vegyületek általában.
Egygyörűs vegyületek

.51 Aliciklikus vegyületek általá
ban. Ciklopropán. Ciklobu- 
tán. Ciklopentán. Cik^ohep- 
tán. L. még 547.59 

.52 Aromás vegyületek általában 

.53 Benzol és homológjai. Toluol. 
Xilol. Cimol 

.024 Aril-csoport 
.538 Telítetlen benzolszármazékok. 

Sztirol
- 539 Benzol és homológjainak halo

génszármazékai. Klórben
zol. Brómbenzol. Benzil- 
klorid

. 54 Benzol és homológjainak szulfó-, 
nitrozó- és nitró származékai. 
Benzolszulfo savak. Szulfo-
nok. Nitrobenzol

.55 Anilin és egyéb oxigénmentes 
benzol származékok 

.551/.554 Aromás aminok általában 
.551 Anilin. Anilidek. Fenilizocia-

nid. Szulfanilsav
. 552 Anilin homológok. Toluidin.

Xilidin
. 553 Többértékű aminok, amino-

csoporttal a gyűrűben. Feni- 
léndiamin

.554 Többértékű aminok, aínino-
csoporttal az oldalláncban. 
Benzilamin

. 555 Hidroxilaminszármazékok.
Fenilhidroxilamin

.556 Azoxi-, azo- és hidrazoszárma-
zékok. Azofestékek. Diazo- 
származékok. Fenilhidrazin

547.56 Fenol és aromás alkoholok 
.562 Fenol és származékai. Anizol 
. 563 Krezolok. Timol 
. 564 Fenolszulfosavak. Nitrofeno-

lok. Pikrinsav. Aminofeno- 
lok. Fenacetin

.565 Többértékű fenolok. Piro-
katechin. Rezorcin. Hidro- 
kinon. Floroglucin

.566 Telítetlen oldalláncú fenolok. 
Eugenól. Szafrol

.567 Kinonok. Benzokinon. Klor-
anil. Kinonoxim

.568 Aromás alkoholok. Benzilalko- 
* hol. Fahéj alkohol

. 569 Kénhidrogénszármazékok.
Tiofenolok. Szulfidok 

.57 Aromás karbonil vegyületek és 
származékaik

.571 Aromás aldehidek. Benzal-
dehid

.572 Aromás ketonok. Acetofenon

.58 Egygyűrűs aromás savak 

. 581 Benzoesav 

. 582 Benzoilklorid. Benzonitnl. 
Benzamid

.583 Halogén-, szulfo-, nitro-, amino-
stb. származékok. Szaccha- 
rin. Antranilsav

.584 Aromás dikarbonsavak.Ftálsav

.586 Fenilzsírsavak. Fenilecetsav.
Fenilalanin. Fahéj sav. Fe- 
nilmaleinsav

.587 Fenol karbonsavak. Szalicil
sav. Vanillinsav. Tannin. 
Kumarin

. 588 Fenoxisavak. Mandulasav

. 589 Aromás aldehid és ketonsavak.
Opiánsav. Benzoilecetsav 

. 59 Egygyűrűs hidro-aromás ve
gyületek

.592 Ciklohexán. Ciklohexén. Ciklo-
hexadién

.593 Flidroaromás alkoholok. Flo-
roglucit. Quercit. Inozit 

.594 Hidroaromás aldehidek és ke
tonok. Ciklohexanon. írón. 
Ionon

. 595 Hidroaromás karbonsavak

.596 Egygyűrűs terp^pek. Mentol.
Limonén. Pinén. Kamién. 

Kámfor

547.6 Többgyűrűs homociklikus vegyül
tetek

.62 Többgyűrűs rendszerek közvet
lenül kapcsolódó gyűrűkkel. 
Difenil. Kongó festékek. Ben- 
zidin festékek
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547.63 Közvetetten kapcsolódó több
gyűrűs rendszerek

.631 Difenilmetán és fenilfulvén 
csoport. Benzofenon. Dife
nilmetán festékek. Auramin. 
Pironin

. 632 Trifenilmetáncsoport. Ma- 
lachitzöld. Rozanilin. Aurin 

.636 Difeniletán csoport. Dibenzil. 
Stílben. Benzoin

.64 Kondenzált gyűrűs rendszerek 
általában

. 65 Kétgyűrűs vegyöletek. Naftalin
csoport. Naftalinszulfósavak. 
Naftilamin. Naftalinazo-festé
kek. Naftol. Naftokinon. 
Naftoesav. Tetralin. |3ekalin 

.66 Egyéb kétgyűrűs kondenzált 
rendszerek. Fenilnaftalin cso
port. Dinaftil csoport. Indén 
csoport

.67 Háromgyűrűs rendszerek. Ant- 
racén csoport. Antrakinon. 
Alizarin. Fenantrén. Acenaf- 
tén. Fluorén

.68 Több mint háromgyűrűs rend
szerek. Pirén csoport. Fluo- 
rantén csoport. Naftacén cso
port •

547.7 Heterociklikus rendszerek általá
ban. Heterociklikus vegyületek 
3-, 4-, 5-tagú  gyűrűkkel

.71 Három- és négytagú gyűrűk

.72 Öttagú gyűrűk általában. Fu
rán-csoport. Kumaron

.73 Tiofén-csoport

.74 Pirrol-csoport. Nem konden
zált pírról vegyületek. Pir- 
rolidin. Prolin. Pirrolidon.

. 75 Kondenzált egy pirrol-gyűrűs ve
gyületek. Indol és származé
kai. Izatin. Triptofán. Indigó
kék. Karbazol

.77 Azolok általában. Pirazol-cso-
port. Indazol-csoport 

.78 Imidazol-,izoxazol-,izotiazol-és
tiazol-csoportok

.781 Imidazol-csoport. Glioxalin. 
Hisztamin. Hidantoin.

. 783 Hidantoin. Parabánsav 

.785 Benzimidazol

. 786 Izoxazol-csoport

. 787 Oxazol-csoport

.788 Ixotiazol-csoport 

. 789 JTiazol-csoport. Benzotiazol

. 79 Öttagú gyűrűk 3, vagy 4 hetero-
atommal. Triazolok, furodia- 
zolok, tetrazolok.

547.8 Heterociklikus vegyületek 6, vagy
több gyűrűvel

.81 Piran-csoport. Benzopiran szár
mazékok. Kromon. Fiavon. 
Xantén. Tiopirán származé
kok

. 82 Piridin és nem kondenzált szár
mazékai. Pikolin. Lutidin. 
Kollidin. Piperidin. Piridin- 
karbonsavak. Nikotinsav 

. 83 Kondenzált piridin származé
kok. Kinolin-csoport. Kinal- 
din. Cianin festékek. Izó- 
kinólin-csoport. Tropih. Ek- 
gonin. Kinuklidin. Akridin- 
csoport. Fenantrolin 

. 84 Hattagú gyűrűk, melyekben két
hetero-atom nem nitrogén. 
Dioxan és ditian vegyületek 

. 85 Azinok. Piridazin. Pirimidin-
csoport. Uracil. Barbitursav. 
Veronái. Alloxán. Kinazolin. 
Purin-csoport. Xantin. Teo- 
bromin. Húgysav. Adenin. 
Guanin

.86 Pirazin. oxazin, tiazin és szár
mazékai

.861 Pirazin-csoport. Piperazin. Ki- 
noxalin. Fenazin. Szafranin. 
Indulin. Mauvein

. 867 Oxazin származékok. Morfolin.
Fenoxazin. Gallocianin fes
tékek

. 869 Tiazin származékok. Metilén- 
kék. Kéntartalmú festékek 

. 87 Hatatomú gyűrűk három he- 
tero-atommal. Triazin. Trial- 
kilcianidek. Guanamin 

.88 Hatatomú gyűrűk, több mint 
három hetero-atommal. Tet- 
razin

. 89 Heterociklikus vegyületek, több
mint hatatomú gyűrűkkel

547.9 Úgynevezett természetes anyagok.
Ismeretlen összetételű vegyüle
tek

.912 A karotinoidok, a petróleum 
stb. szénhidrogénjei 

,913 Illóolajok. Szeszkviterpének 
.914 Növényi nedvek. Balzsamok.

Gyanták. Abietinsav. Hu- 
mulon. Lupulon 

.915 Zsírok. Olajok. Lipoidok 

.916 Viaszok 

.917 Szénhidrátok 

.918 Glukozidák. Szaponin. Digi-
talin

10 Egyetemes tizedes osztályozás 145



547.92 55.006

547.92 Szterinek. Koleszterin. Fitoszte- 
rin

.93 Epeanyagok. Epesavak. Epe
festékek

. 94 Alkaloidák. Nikotin. Atropin.
Kurare. Ópium alkaloidák 

.95 Gerebrozidák. Foszfatidák. Le- 
citin

.96 Fehérjék. Proteinek. Albumin.
Globulin. Glutenin. Kollagén. 
Kazein. Nukleinsavak. Poli- 
peptidek

.965 Fehérje bomlástermékek. Ami- 
nosavak

. 97 Természetes festékanyagok

.972 Xanton, fiavon és flavonol
festékek 

.973 Antociánok 

.975 Cochenille. Karmin 

.976 Természetes antraeén festékek. 
Alizarin

.977 Lakmusz

.978 Természetes indigóid festékek. 
Bíbor

. 979 Egyéb természetes festékanya
gok. Sáfrány. Klorofil. Karo- 
tin

.98 Növényi cserzőanyagok. Gallo- 
tannin

.99 Egyéb természetes anyagok 

. 991 Keserű anyagok

.992 Egyéb növényi anyagok. Hu- 
minsavak. Lignin

.993 Állati eredetű mérgek. Buf-
, fonin

.995 Nagy molekulájú aminocukrot
tartalmazó természetes 
anyagok. Chitin. Hialuron- 
sav. Heparin

548 Kristálytan
.0:53 Kristályfizika. Alosztály ozás: 

viszonyítással, pl. 548.0:535 
Kristályoptika

.1:51 Matematikai kristálytan 

.1.02 Kristály-rendszerek 

.2 Kristály-összenövések. Kristály
halmazok. Ikerkristályok. 
Dendritek

.3 Kristálykémia. Kémiai, morfoló
giai tulajdonságok 

.31 Kristályrácsok. Rácshibák 

. 4 Rendellenességek. Zárványok, el
húzódások, torzulások 

.5 A kristályok képződése és növe
kedése. Egykristályok. Űjra- 
kristályosodás. Diffúzió szilárd 
anyagban. Kristályvíz. Hidrá
tok

548.6 Pszeudomorfózis
. 7 A kristályok finom-szerkezete 
.73 A kristályok röntgen-elemzése.

Laue-diagram. Fourier-analí- 
zis

549 Ásványtan
(1) Regionális ásványtan 
. 07 Szintézis 
.091  ̂ Drágakövek 
. 1 Ásványok meghatározása. L. még

553.1
.2 Elemek. Karbidok. Boridok.

Foszfidok. Nitridek. Amalgá- 
mok

.3 Szulfidok. Poliszulfidok. Pirit

.4 Haloidsók. Halogénidek. Kriolit.
Kősó

. 5 Oxidok. Hidroxidok. Oxiszulfi-
dok. Kvarc. Rutil. Korund. 
Hematit. Hidrargillit. Böhmit 

. 6 Szilikátok. Titanátok. Girkoná- 
tok. Ónvegyületek. Tórá
tok. Szillimanit. Mullit. Csil
lám. Vermikulit. Zsírkő. Kao
lin. Zeolitek

.7 Oxidok egyéb származékai

.73 Borátok. Aluminátok. Ferritek.
Arzenitek. Antimonitok és a 
három vegyértékű elemek 
oxisavas sói. Spinell. Borax 

.74 Karbonátok. Szelenitek. Tellu- 
ritok. Manganitok. Plumbá- 
tok. Kalcit. Magnezit. Szide- 

. rit. Dolomit. Malachit 
.75 Nitrátok. Jodátok. Foszfátok.

Arzeniátok. Antimoniátok. 
Vanadátok. Niobátok. Tan- 
talátok és az ötvegyértékű 
elemek oxisavas sói. Salét
rom. Apátit

.76 Szulfátok. Kromátek. Molibdá- 
f tok. Tungsztátoi. Anhidrit. 

Gipsz. Glaubersó. Uranátok. 
Uránszurokérc

.8 Szerves ásványok. Ozokerit. Asz
falt. Borostyánkő

55 GEOLÓGIA. FÖLDTAN ÉS 
ROKONTUDOMÁNYOK. 
METEOROLÓGIA

55(1) Táj geológia. Regionális geológia
55.006 Földtani rezervációk, parkok

stb.



550 551.3

550 Geológia segédtudományai
. 1 Fizio gráfia
. 2 Geoasztronómia
.3 Geofizika. L. még 525.2; 525.6 
.34 Földrengéstan, szeizmológia 
.35 A föld rádioaktivitása, sugár

zása
.36 A föld energiája és termodina

mikája
.37 .Földelektromosság 
.38 Földmágnesség 
.4 Geokémia
.7 Geobiológia. Élőlények geológiai 

hatása. L. még 56
. 8 Alkalmazott geológia. Feltárás.

Vizsgálat. Kísérlet. Eredmé
nyek kiértékelése

.82 Mechanikai módszerek. Geo
lógiai fúrások. Mélyfúrás. 
Törmelékkutatás

.83 Geofizikai módszerek. L. még
526.77; 550.3

. 84 Geokémiai módszerek 

.87 Élettani és lélektani kutató-
módszerek. Varázsvessző 

.89 Kísérleti geológia

.9 Egyéb általános kérdések 

. 93 Geológiai korszakok meghatá
rozása (héliummal, ólommal 
stb.)

551 Általános és történelmi geoló
gia. Meteorológia. Éghajlat- 
tan. Rétegtan. Paleogeo- 
gráfia

.1 A föld alakja, eredete és szerke
zete általában

.11 A föld alakja általában

.16 A föld belseje, héjas szerkezete
(bariszféra). L. még 526.7 

. 2 Endogén geológiai folyamatok. 
Belső geodinamika

. 21/ .23 Vulkanizmus. Vulkánosság 

.21 Vulkán. Tűzhányó. Kitörés.
Erupció

.22 Intruzió, batholit, telérek, lak-
kolit stb.

.23 Hévforrás, gejzír. Fumarola.
Mofetta. Szolfatára 

. 24 Tektonika, hegyszerkezettan

.241 Földkéreg vastagsága és moz
gása. Kontinensek vízszintes 
és függőleges mozgása. Wege- 
ner-féle elmélet. Izosztázia 

. 242 Rezgések

.243 Diszlokációk, áttolódás, vető
dés, gyűrődés

551.244 Epirogenezis. Orogenezis.
Emelkedés, süllyedés, zsu
gorodás

.245 Kőzetek kiválasztódása mak
ro struktúrái a

.25 Dinamikus, kémiai és termikus 
kőzetelváltozások. L. még 552

551.3 Exogén geológiai folyamatok.
Külső geodinamika

.051 Üledékképződés, rétegződés 
általában. Vizsgálati ré- 
tegeződés. Keresztrétege- 
ződés. Hullámbarázda 

.053 Korrózió. Erózió. Mállás 
.31 Szárazföldi képződmények 
.311 Szárazföldi erózió és légkörből 

való lerakódás
.1 Hőmérséklet hatása. Glecs- 

cser, jégár és képződmé
nyei. Jéghegy. Moréna. 
Jégzajlás

.2 Csapadék hatása. Időjárás. 
Eső- és folyóvíz munkája. 
Földcsuszamlás, hegyom
lás. Völgyképződés. Össze
függés az éghajlat és a talaj 
között, pl. 551.311.22.053 
Erózió

.3 Szél munkája folytán létre
jött képződmények 

.31 Dünék, homokhalmazok 

.32 Lösz

.4 Állati eredetű képződmények

. 5 Légköri képződmények.
Fulguritok

. 6 Törmelékes üledékek

. 7 Vulkáni képződmények

. 8 Iszapvulkánok
.312 Mocsári típus. Édesvízi üledé

kek
.1 Forrásüledékek
.2 Mocsár, láp, tőzeg
.3 Folyóvíz geológiai műkö

dése. Folyóvízi üledékek 
.4 Tavak geológiai működése.

Tavi üledékek
.313 Barakkvízi, féligsós üledékek.

Torkolati képződmények 
.314 Lagúna üledékek 
.35 Tengeri üledék. Ábrázió

.06 Szintvonal változás folytán
keletkezett alakulatok. 
Regresszió. Transzgresz- 
szió

.351 Parti és sekélyvízi lerakódás.
Zátony- és szirtképződmé- 
nyek

.352/.353 Mélytengeri üledékek
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551 .4 551.734

551.4 Fizikai földrajz, geomorfológia

.41 Kontinensek, szárazulatok 

.42 Szigetek

.43 Magas domborzati formák. Oro- 
lógia. Hegyláncok. Völgyek. 
Teraszok. L. még 526.3;
535.45

.44 Barlangtan. Barlangok. Víznye
lők. Föld alatti vízfolyások, 
karsztjelenségek

.45 Síkságok, sivatagok, füves pusz
taságok

. 46 Öceánográfia. Tengerfenék dom
borzata

. 48/49.004.14 Vízgadálkodás álta-
* Iában. L. még

626.80; 627.810
.48 Hidrográfia. Felszíni vizek mű

ködése. Állóvizek, tó, folyók, 
delta, vízesés stb.

.018 Mérő-műszerek, mérési el
járások

.49 Hidrológia. Föld alatti vízfolyá
sok. Források. Vízbeszivárgás 
stb.

.491.6 Víz halmazállapota a föld
ben

.7 A kőzet vízáteresztő és víz
felvevő tulajdonságai 

.495 Talajvíz 

.496 Artézi víz 

.497 Források

551.5 Meteorológia. Klimatológia

.50 Gyakorlati meteorológia 

.501 Megfigyelések és azok feldol- 
 ̂ gozása. Obszervatóriumok 

. 506 Észlelési eredmények 

.507 Meteorológiai műszerek és ál
lomások szállítására, felállí
tására szolgáló eszközök 

. 508 Műszerek

.509 Időjelzés. Az időjárás befolyá
solása

551.51/.59 Elméleti meteorológia
.51 Légkör, atmoszféra összetétele, 

mechanikája és termodinami
kája általában

.510.4 A légkör összetétele
.5 A légkör szerkezetének álta

lános léírása
.511 A légkör mechanikája és ter

modinamikája 
.513 Általános légkörzés 
.515 Légköri képződmények, zava

rok

551.52 Sugárzás a légkörben. A légkör 
hőmérséklete 

. 521 Sugárzás

. 524 A levegő hőmérséklete. Izoter
mák

.525 A talaj hőmérséklete 

.526 Vízfelületek hőmérséklete me
teorológiai szempontból 

. 54 Légnyomás. Izobárok 

.55 Szél

.57 Vízgőz- és csapadékjelenségek 

. 571 Nedvesség 

.573 Párolgás, légköri homály

. 574 Kondenzáció, telítettség, le
csapódás

.575 Köd és pára 

.576 Felhő

.577 Csapadék általában 

.578 Á csapadék különböző fajai. 
Eső, hó stb.

.579 Talajnedvesség és talajvíz ke
letkezése

.58 Klimatológia. Éghajlattan 

.583 Éghajlati változások. Geoló
giai korszakok éghajlata 

. 7 Paleoklimatológia. Álosztá
lyozás az 551.7 szerint 

.584 Mikroklíma. Mezoklíma 

.588 Környezet hatása az éghaj
latra

.6/.7 Biológiai hatás. Növény
zet, városok, épületek 
hatása

.59 Különböző jelenségek és hatá
sok a légkörben 

.590.2 Kozmikus hatások 

. 591 Látási határ, látási távolságok

.593 Fényjelenségek a légkörben.
Délibáb, szivárvány 

.594 Elektromos jelenségek a lég
körben. Északi fény, vil
lám stb.

.596 Hangjelenségek a légkörben.
Mennydörgés

551.7 Sztratigráfia, réteg tan, történeti 
földtan

A regionális rétegtant a föld
rajzi közös alosztással jelöljük. 
PL: 551.7(439) Magyarország 
rétegtana; 551.734(439.111) 
Devon-kor Vas megyében 

.71 Azoikum, archaikum, őskor 

.72 Eozoikum. Proterozoikum. Al- 
gonkium. Prekambrium 

.73 Paleozoikum. Ókor 

. 732 Kambrium

. 733 Szilur

.734 Devon
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551.735 553.2

551.735 Karbon
.736 Perm. Diassz 
.75 Paleozoi és mezozoi rétegek 

együtt
. 76 Mezozoikum, geológiai középkor 
.761 Triász 
.762 Jura

.1 Alsó (fekete) jura. Liasz 

.2 Középső (barna) jura. Dog- 
ger

.3 Felső (fehér) jura. Maim 
.763 Kréta
.77 Neozoikum, újkor általában
.78 Harmadkor. ̂  Tercier
.781 Paleogén. Óharmadkor 

. 3 Paleocén

. 4 Eocén

. 5 Oligocén
.782 Neogén. Fiatal harmadkor 

. 1 Miocén. Mediterrán. 
Szarmata

.2 Pliocén. Pannóniái és levan- 
tei emelet

.79 Antropozoikum. Negyedkor, je
lenkor _

.791 Diluvium. Pleisztocén. Őskő-
korszak

.792 Preglaciális korszak

.793 Jégkorszak. Interglaciális ko
rok

. 974 Posztglaciális korok

.795 Mezolitikuim ^

.796 Alhiviunr. Hblocéh. Neoliti-
kum. Üjabb kőkorszak*

.797 Litorina kor. Cölöpépítmé
nyek. Kő-réz-korszak. Réz
korszak. Bronzkorszak 

.798 Yaskorszak. Hallstatti kul-
 ̂ túra. Laténe-korszak 

.799 Üjalluvium. Mya-kor

. 8 Paleogeográfia. Geológiai korok 
földrajza. Alosztályozás 551.7 
szerint. L. még 551.583.7

552 Kőzettan, Petrográfia
.1 Kőzetvizsgálati módszerek. Fizi

kai és kémiai tulajdonságok. 
Szerkezet. Különböző ásvá
nyok közös előfordulása. Dia
genezis és metamorfózis álta
lában

.2 A kőzetek általános felosztása 

.3 Eruptív kőzetek 

.31 Eruptív kőzetek különböző faj
táiról általában. Mélységbeli, 
plutonikus, hipabisszikus és 
vulkanikus kőzetek 

. 32 Mész-alkáli kőzetek 

.33 Alkáli kőzetek

552.4 Metamorf kőzetek. Átalakult kő
zetek

.051 Metamorf kőzetek szerke
zete

. 42 Gneisz 

.43 Kristályos palák 

.44 Fillitek. Csillámpalák. Szericit- 
palák

. 45 Kvarcitok. Itakolumitek

. 46 Márványok

. 47 Szerpentinpalák

.48 Eklogitok. Amfibolitok

552.5 Üledékes vagy szediment kőzetek

.51 Homokos kőzetek. Tufa. Ka
vics. Homok. Konglomerat. 
Breccsia. Homokkő 

.52 Agyagos kőzetek. Iszapok.
Lösz. Agyagpalák. Palás
agyagok. Agyagok

.53 Párolgás folytán keletkezett kő
zetek. Sók. Gipsz

. 54 Meszes kőzetek. Mészkő. Márga.
Dolomit

.55 Kovakőzetek 

.56 Yaskőzetek 

. 57 Szenes üledékek

.573 Antracit 

.574 Kőszén 

.575 Szurokszén, gagát 

. 576 Lignit, barnakőszén 

.577 Tőzeg

.578 Szénhidrogének. Földgáz. Kő
olaj. Petróleum. Aszfalt. Bi
tumenes pala stb.

. 58 Szerves eredetű, organogén-kő-
zetek általában 

. 6 Meteoritok

553 Teleptan. Gazdasági földtan. 
Gazdasági ásványtan

.06 Telepek felosztása eredetük 
szerint

.062 Intramagmatikus telep 

.063 Intruzív telep 

. 064 Pneumatolitikus telep 

. 065 Hidrotermális telep 

.068 Üledékes eredetű telep 

.069  ̂ Ismeretlen eredetű telep 

.1 Ércek,hasznosítható ásványok és 
kőzetek leírása és meghatá
rozása. L. még 549.1 

.2 Érc-, hasznosítható ásvány- és 
kőzettelepek keletkezése és 
fajai. Telepeken végbement 
változások
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553.3 571

553.3 Vas- és mangánérc-telepek
.4 Érctelepek (vas- és mangánérc 

kivételével)
.41 Arany- és ezüstére 
.43 Rézérc
. 44 Ólom-, horgany-, cink-, tallium-, 

kadmium érctelepek 
. 45 Ónérc, cinérc 
.46 Króm-, molibdén-, wolfram-,

vanádium-, niob-, tantal-, 
germániumérc 

.48 Kobalt-, nikkelére 

.49 Egyéb ércek 

.492.1 Bauxit

.5 Szilárd kőzetek, építő-, szobor- és 
díszműkövek (gránit, gneisz, 
bazalt, porfir, mészkő, már
vány, homokkő stb.)

.6 Különböző szervetlen ásványok 
(nehéz fémek kivételével)

.61 Agyag. Földpát. Kaolin

.62 Homok. Kavics. Kvarc. Kova
föld

.63 Különböző sók és egyéb szer
vetlen vegyületek 

.631 Kősó 

.632 Kálisó 

. 635 Gipsz

553.7 Ásványvizek, ásványvízforrások.
L. még 543.3; 615.79; 615.838;
663.64

553.8 Drágakövek, féldrágakövek

553.9 Széntelepek. L. még 552.57

.91 Grafit 

.93 Antracit

. 94 Kőszén 

.96 Lignit. Barnaszén 

. 97 Tőzeg. Szapropél, korhadó iszap

.98 Szénhidrogének

.981 Földgáz 

.982 Ásványolaj 

. 983 Bitumenes pala

.984 Bitumenes homok. Olajos ho
mok

. 985 Aszfalt

.986 ^Ozokerit. Földi viasz 

.99 Ásványi gyanta. Ajkait. Boros
tyánkő. Ásványi köp ál

56 PALEONTOLOGIA. 
ŐSLÉNYTAN

56:57 Paleobiológia
56:581 Paleobotanika általában
56:591 Paleozoológia általában

56(11) Sztratigráfiai őslénytan. Vezér
kövületek. Alosztályozás

551.7 szerint
(111) Azoikum, archaikum, őskor
(112) Eozoikum
(113.2) Kambrium
(113.3) Szilur
(113.4) Devon
(113.5) Karbon
(113.6) Perm. Diassz 
(116) Mezozoikum
(116.1) Triász
(116.2) Jura
(116.3) Kréta
(118) Tercier
(118.1) Óharmadkor
(118.2) Fiátal harmadkor
(119) Negyedkor. Antropozoikum 

56(4/9) Földrajzi őslénytan
56.0 Analitikai Őslénytan. Kövületkép

ződés. Az általános változások 
okai. Problematika. Rekonstruk
ciók. Restaurálás

561 Paleobotanika rendszertana.
Alosztályozás 582 szerint

562/569 Paleozoológia rendszertana.
Alosztályozás 592/599 sze
rint

57 BIOLÓGIA

571 Történelem előtti idő
571(11) Történelem előtti korszakok.

L. még 551.7; 551.8; 930.26; 
931/939

(119) Negyedkor. Antropozoikum^
(119.1) Diluvium. Pleisztocén. Ős-

kőkorszak
(119.2) Preglaciális korszak
(119.3) Jégkorszak. Interglaciális

korok
(119.4) Posztglaciális korszak
(119.5) Mezolitikum
(119.6) Alluvium. Holocén. Neoliti-

kum. Üjabb kőkorszak
(119.7) Litorina-kor. Cölöpépítmé

nyek. Kő-réz-korszak. 
Rézkorszak. Bronzkor

(119.8) Vaskorszak. Hallstatti kul-
túra. Laténe-korszak

(119.9) Üjalluvium. Mya-kor

571.1/. 9 Őskorszakbeli maradványok

.1/.2 Kőkorszakbeli maradványok
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571.1 576.2

571.1 Primitív tárgyak
.2 ' Megmunkált kőtárgyak 
. 3 Réz- és bronztárgyak 
. 39 Óntárgyak 
. 4 Yastárgyak
.5 Különböző egyéb tárgyak, bele

értve a szerves eredetűeket is 
.7 Művészi tárgyak 
. 8 Lakóhelyek, szálláshelyek ma

radványai
.87 Katonai építmények. Erődök 
.9 Különböző építmények 
.91 Sírhelyek
. 94 Sziklaépítmények. Monolitok, 

menhirek, dolmenek 
. 95 Körépítmények. Labirintusok 
.96 Föld- és kőhalmok
. 97 Települések. Utak, vízvezeté

kek, épületek stb.

572 Antropológia.
L. még 39

.02 Külső tényezők befolyása em
berekre és emberfajokra 

. 021 Éghajlat
.1 Akklimatizálódás 

.022 Földrajzi befolyások 

.023 Táplálkozás 

.J324 Szokások, népszokások 
TÖKT Hivatás, foglalkozás 
. 026 Kulturális befolyások
. 029 Társadalmi osztályok antropo

lógiája
. 1 /. 4 Emberszármazástan. Antro- 

pogénia
.1 Az ember származására vonat

kozó elméletek
. 4 Az ember keletkezésének helye és 

időpontja
. 5 Szomatológia. Az ember jellegze

tes testi tulajdonságai 
. 7 Morfológia
.71 Kraniológia. Koponyatan 
.9 Emberi fajok 
.94 Fehér, európai 
.95 Sárga, mongol, rézbőrű 

 ̂ .96 Fekete, néger

574/577 Általános biológia
I? 4 A biológia mellékágai 

. 6 Alkalmazott biológia 

.9 Biogeográfia, biológiai földrajz 

.91 Vándorlás. A fajták helyzetvál
tozása

575 Átöröklés. Egyedek és fajták 
kifejlődése

—181 Méretek
. 12 Hosszúság, szélesség 
.13 Magasság

— 182 Bio-geometria
. 2 Szimmetria. Asszimmetria 

-183  Súly
— 184 Szám

575.061 Külső jellegzetességek. A
. 061-es alosztások használha
tók az egész 574/577 szak
területén (576.8 kivételé
vel), továbbá az 58/59; 
611/612 és 63-as szakcso
portban is 

.1 Forma

.2 Sűrűség (pl. gabönakalászo- 
ké)

.5 Szövet

. 6 Szín. Rajzolat. Színelosztás

575.1 Átöröklési kísérletek. Mendel-,
Micsurin-kísérletek

.11 Átöröklési kísérletek

.12 Természetes kereszteződés

.125 Heterózis

.13 Atavizmus

.14 A beltenyészet hatásai

.2 Variáció. Mutáció

575.3/.7 Fajok keletkezése. Fajok ke
letkezését befolyásoló ténye
zők

.3 Alkalmazkodás a környezethez. 
Morfogenezis. Lamarckizmus. 
L. még 159.922.2; 301.16 

.4 Természetes és mesterséges ki
választódás. Darwinizmus. Sze
lekció. Létért való küzdelem. 
L. még 612.6.09

.5 Nemi kiválasztódás. L. még
577.8

.6 A vándorlás hatása a fajták ki
fejlődésére

.7 Fajták újjáéledése és pusztulása. 
Regeneráció és degeneráció. 
L. még 502.7

576.1 Az élet keletkezése. Fejlődés.
Fajták keletkezése. Filogene
tika. Származástan

.2 Általános morfológia és fiziológia

576.3/.7 Az élet szerves fejlődésének 
fokozatai
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576.3

576.3/.5 Sejttan. L. még 581.17; 591.8;
612.014

.3 Általános' sejtelmélet. Citológia 

.31 Morfológia. A sejt felépítése.
Protoplazma

. 32 A sejt fiziológiája és mozgása ál
talában

.33 A sejt izgathatósága és érzé
kenysége. L. még 159.93; 
577.39; 581.18; 612.014 

.333 Taxizmusok és tropizmusok 

.34 A sejt táplálkozása és kialaku
lása

. 35 Sejtszaporodás 

.356 Rendellenességek a sejtosztó
dásnál

.05 Diploidok. Poliploidok 
.4 A sejt mozgásai
. 5 Sejtek, egysejtű lények társulása.

Sejtkolóniák
.6 Szimbiózis. Parazitizmus. Mu- 

tualizmus
.72 Szövetek. Általános szövettan.

Hisztológia 
. 74 Szervek 
.75 Szérvezet mint egész

576.8 Mikrobiológia. Bakteriológia. 
Parazitológia

.01 Eredet. Földrajzi elterjedés 

.06 Kórokozó mikroorganizmu
sok

.07 Bakteriológiai, parazitológiai 
és Immorális analízis és 
diagnózis

.073.3 Diagnózis*kultúra segítsé
gével

. 077.3 Szerodiagnózis
.34 Agglutináció, precipitá- 

ció
. 37 Komplementkötés 

.093 A mikrobiológia technikája 
.3 Kultúrák

.094 Mikrobiológia morfológiája

.095 Mikrobiológia fiziológiája

.097 Antigének és antitestek

576.85 Rendszeres bakteriológia

.851 Eubacteriales. Valódi bakté
riumok

.2 Kokkuszok. Gömb alakú 
baktériumok

.4 Bacteriaceae. Spórátlan pál
cikák 

. 42 Brucella

.48 Bacterium coli. Kolibakté- 
rium

577.3

576.851.49 Tífuszbaktériumok. Salmo- 
nella baktériumok

.852 Actinomicetales. Sugaras bak
tériumok

.1 Actinomicetaceae í

.17 Erysipelothrix 

. 2 Micobacteriaceae 

.211 Tuberkulózis baktériumok 
.855 Mixobacteriales 
. 856 Spirohéták ?
.858 Vírusfajták

. 9 Bakteriofágok
.88 Növényi paraziták. Alosztályo- 

zás 582 szerint
.89 Állati paraziták. Alosztályozás 

592/599 szerint

577 Az élet és az élőlények általá
nos tulajdonságai

. 1 Biokémia. Biológiai kémia. Élő
lények kémiai tulajdonságai. 
L. még 543.9; 591.19 és 612.015 

.15 Enzimek. Enzimológia. Fer
mentumok. Erjedés. L. még
663.1

.151 Fermentáció általában 

.152 Hidrolázok 

.153 Eszterázok. Lipázok 

.154 Karbohidrázok. Szaharázok 

.155 Nukleázok. Amidázok. Ami- 
noacidázok 

.156 Proteázok

.157 Más hidrolitikus fermentumok

.158 Oxidázok. Oxireduktázok. De-
hidrázok. Dezmolázok 

.159 Egyéb fermentumok 

.16 Vitaminok. Vitaminológia.
L. még 612.392.01 

.161 Zsírban oldódó vitaminok 
.1 A vitamincsoport
.2 D vitamin csoport
.3 E vitaminok
.4 F vitaminok
. 5 K vitaminok

.164 Vízben oldódó vitaminok 
.1 B vitaminok
.2 G vitaminok
. 3 P vitaminok

.17 Hormonok. Egyéb biokatalizá
torok

.049 Nyomelemek. L. még 
631.81.095.337/.338 

. 2 Az élet. Élet és halál viszonya 

. 3 Biofizika. Bio energetika 

. 39 Élőlények izgathatósága és érzé
kenysége. Reakciók izgató 
anyagokkal szemben. L. még
576.33
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577.4 581.036 .1

577.4 Az élet általános feltételei. Az élő
lények viszonya a környezet
hez. Ökológia

.41 Optimális nedvesség. Minimális 
nedvesség

. 42 Optimális és minimális hő

.46 Élőlények viszonya az élettelen
környezethez

.462 Kozmikus tényezők. (Nap.
Hold. Sugárzás általában. 
Évszak. Napszak)

. 464 Földi tényezők. (Éghajlat. He
lyi sugárzások)

. 47 Biológiai élettér

.471 Élőlények az atmoszférában

.472 Élőlények a vízben
(28) Limnológia. Limnobiológia 

.473 Lerögződött formák 

. 474 Szabadonmozgó formák

.475 Plankton 

.476 Élőlények a szárazföldön 

.48 Élőlények viszonya más élő
lényekhez. Cönológia 

.49 . Általános jelenségtan. Szaka
szosság. Fenológia

577.5 A növényi és állati élet össze
hasonlítása

. 6 Dualisztikus elméletek az élet lé
nyegéről. Életerő. Yitalizmus. 
NcovitafrznírFS^ >

.7 Öregedés. Halál. L. még 577.2;
612.013

.8 Nemiség a természetben. Szek- 
szualitás. Nemi változatok 

.9 Szaporodás. Növekedés jelensége 
az élő szövetben

578 Biológiai technika.
Az alábbi korlátozottan közös 
alosztások az 58; 59; 612 és 619 
szakcsoportok területén is alkal
mazhatók

. 08 Biológiai kísérletek, megfigyelé
sek és mérések általában 

. 081 Meghatározás 

.082 Kísérleti növények és állatok 
tartása és tenyésztése 

.083 Vizsgálatok és észlelések mes
terséges feltételek mellett 
in vitro

.084 Vizsgálatok és észlelések ter
mészetes feltételek mellett, 
in vivő

. 085 Preparátumok

578.086 Vizsgálatok, észlelések mik
roszkóppal

.087 Jelenségek, észlelések, mérések 
és feljegyzések 

. 1 Biometria

. 7 Mechanikai mennyiségek 
mérése. Alosztályozás
531.7 szerint

.8 Fizikai mennyiségek mérése 

.86 Hő, hőmérséklet 

.87 Elektromos jelenségek 

.9 Biokémiai és biológiai jelen
ségek

.088 Kémiai és fizikai eszközök al
kalmazása

. 089 Élőlényeken kutatások céljából
végzett műtétek. Alosztá
lyozás 616—089 szerint 

.6 Mikroszkópiái preparátumok ké
szítése

579 Természettudományi gyűjte
mények.
L. még 069

.1/.5 A preparálás módszerei 

. 6 Gyűjtési módszerek 

.8 Gyűjtemények fenntartása és 
gondozása

58 BOTANIKA. NÖVÉNYTAN

58.006 Botanikus rezerváció, park, nö
vénykert stb.

581 Általános növénytan. 
Növényélettan

.01 Belső tényezők hatása. A fejlő
dést befolyásoló tényezők 

. 02 Külső tényezők hatása. Több 
tényező együttes hatása 

.03 Fizikai és mechanikai tényezők 
hatása

.031 Súly. Nehézségi erő. Párhuza
mos erő 

.032 Víz
.1 Nedvesség 
.2 Szárazság

. 033 Magasság. Légnyomás 

.035 Elnyelt és kisugárzott fény.
Lumineszcencia 

.2 Fénysugárzás időtartama 
.036 Hő. Hőmérséklet. Tulajdon

képpeni energetika 
. 1 Meleg
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581.036.2 581.9

581.036.2 Hőhatás
. 3 Optimális hőmérséklet 
. 5 Hideg
.6 Felvett és kisugárzott hő 

.037 Elektromosság, mágnesesség 

.04 Kémiai tényezők hatása. Mér
gek, érzéstelenítők

.05 Geológiai és meteorológiai té
nyezők hatása 

.051 Talaj
.052 Különböző meteorológiai té

nyezők. Szél stb.
. 056 Klímatényezők
. 057 Kozmikus tényezők
.07 Biológiai tényezők hatása
.08 Kísérleti növénytan. Alosztá

lyozás 578.08 szerint 
. 09 Termesztési módszerek

581.1 Növényfiziológia
.11 Víz- és gázkörforgalom. Ab

szorpció, elnyelés. Exszudá- 
ció, eltávolítás. Transzpirá- 
ció, párolgás

.111 Folyadékok elnyelése

.112 Folyadékok körforgalma

.113 Exszudáció

.114 Gázok elnyelése

.115 Gázok körforgalma

.116 Transzpiráció, párolgás

. 12 Disszimiláció. Respiráció,
légzés

.13 Asszimiláció, áthasonítás. Táp
lálkozás. Tartalékanyagok. 
Szekréció, kiválasztás. Anyag
csere

.14 Fejlődés, csírázás. Növekedés,
virágzás

.141 Magképződés

. 142 Csírázás

.143 Növekedés
.2 Elsődleges növekedés 
.28 A növekedés üteme. Pe

riodicitás, szakaszosság. 
Nyugalmi időszakok. Hi- 
bernáció

.3 Másodlagos növekedés 
.144 A vegetatív szervek növekedé

sének fiziológiája
. 145 A szaporodást szolgáló szervek 

fejlődésének fiziológiája. Vi
rágzás

.148 Degeneráció. Levélhullás, heg
képződés, szövetek elfáso-

. 149 Élettartam. Halál 

.15 Variabilitás, változékonyság.
Variáció

.16 Szaporodás, szaporítás

581.169 Öröklékenység. L. még 575.1 
.17 Sejtélettan
.18 Mozgás. Ingerlékenység. Tro- 

pizmus és taxizmus 
.19 A növény kémiai felépítése. Nö

vénykémia

581.2 Fitopatológia. Növénybetegségek,
Rendellenességek. Alosztályo-, 
zás 632 szerint

581.3 Növényembriológia

581.4 Növénymorfológia

. 43 Gyökérzet 

.44 Szár 

.45 Levél*

.46 Virág

.47 termés. Gyümölcs 

.48 Mag

581.5 Növény ökológia. A növények
életmódja. Növény szociológia. 
Növény és környezet. Mimikri. 
Szimbiózis. Együttélés 

. 52 Környezet

.522 Egyéni életmód. Autoökológia 
.4 Alkalmazkodás. Akklimati

zálódás
.6 Vándorlás. Elterjedés mód

jai
.524 Társaséletmód. Színekológia 
.526 Ökológiai képződmények 

. 3 Hidrofiták 

. 32 Vízi képződmények 

. 322 , F oly ó vízben

.323 Bentosz

. 324 Pleuszton

. 325 Plankton

. 326 Melegvízi képződmények

.33 Mocsári képződmények 

.34 Homokpuszta képződmé
nyek

. 4 Mezofiták 

. 42 Erdei képződmények 

. 5 Xerofiták
. 54 Klímafeltételek. Évszakok 
.55 Növényszociológia 
.557 Szimbiózis. Cönológia 
.56 Gondoskodás az utódokról 
.57 Védekezés. Mimikri 
.6 Alkalmazott növénytan. Gazda

sági növénytan. L. még 63 
.8 Növényhisztológia. Szövettan.

L. még 581.17; 576.7 
.9 Növényföldrajz. Flóra. Alosztá

lyozás földrajzi közös alosztá- 
sokkal
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582 582.57

582 Növényrendszertan
582. 2/. 3 Cryptogamae. Virágtalanok.

Spórás növények
.21 Virágtalanok általában
. 22 Thalíophyta. Telepesnövények
.23 Schizophyta. Hasadó növények
. 231 Schizomycetes. Baktériumok.

L. még 576.8
. 232 Schizophyceae. Hasadó mo-

szatok
. 24 Phytosarcodina. Gsupasztestű 

gombák. Myxotallophyta. 
Myxomycetes. Nyálkagom- 
bák

. 25 Flagellatae

.251 Flagellatae. Ostoros moszatok

.252 Dinoflagellatae. Peridineae.
Páncélos ostoros moszatok 

. 253 Adiniferidea

. 254 Diniferidea

. 258 Silicoflagellatae

.259 Heterocontae. Egyenlőtlen os-
torú moszatok 

.26 Algae. Algák 

.261 Bacillariophyta. Diatomeae.
Kovamoszatok. Centricae. 
Pennales

.262 Conjugatae. Párosodó mosza
tok

. 263 Ghlorophyceae. Zöldmoszatok
általában ^  ^

.264 Protococcales. Volvocaceah

.265 Ulotrichales. Ulvaceae (Gon-
fervales)

.266 Siphonocladiales. Cladophora-
ceae

. 267 Siphonales. Gaulerpaceae

.271 Gharophyta. Gsillárkamoszá
tok. Characeae

. 272 Phaeophyceae. Barnamosza-
tok

.273 Rhodophyceae. Vörösmoszatok
általában 

. 274 Bangiales

.275 Florideae

.28 Eumycetes. Valódi gombák 

. 281 Phycomycetes. Moszatgombák

. 282 Ascomycetes. Tömlősgombák
. 23 Saccharomycetineae. Élesz

tők
.283 Protomycetes
. 284 Basidiomycetes. Bazidiumos

gombák általában 
. 287 Eubasidii
.288 Fungi imperfecti. Konidiumos

gombák
.29 Lichenes. Zúzmók
. 290 Phycolichenes

582.296 Basidiolichenes
. 31 Embryophyta asiphonogama.

Archegoniatae. Tömlő nélküli 
embriós növények

. 32 Bryophyta. Muscineae. Mohok
általában

.33 Hepaticeae. Májmohfélék 

.34 Musci. Lombos mohok 

.35 Pteridophyta. Harasztok. Cryp
togamae vasculares. Edényes 
virágtalanok

. 38 Lycopodiinae. Lycopodiaceae.
Korpafűfélék. Selaginellaceae. 
Gsipkeharasztfélék

. 391 Psilotinae. Gsupaszpáfrányok. 
Psiotaceae

.392 Isoetinae. Isoetaceae. Durdafű- 
félék

. 394 Filicinae. Páfrányok

582.4/.9 Phanerogamae. Virágos növé
nyek

.4 Embryophyta siphonogama. Vi
rágos növények általában 

.42/.47 Gymnospermae. Nyitvater
mők

. 44 Gycadales 

.47 Coniferae. Fenyőfélék 

.5/.9 Angiospermae. Zárvatermők

.52/. 59 Monocotyledoneae. Egy
szikűek

. 522 Pandanales
. 1 Typhaceae. Gyékényfélék 
. 2 Pandanaceae. Pandanus- 

félék
. 3 Sparganiaceae. Békabuzo

gány félék
. 53 Helobiae. Hínárok 
.532 Potamogetonaceae. Békaszőlő-

félék
. 533 Naiadaceae. Hínárfélék
. 535 Scheuchzeriaceae. Juncagina-

ceae. Hutszafélék
. 536 Alismatineae. Alismataceae.

Hídőrfélék
. 539 Hydrocharitaceae. Békatutaj-

félék
.541 Triuridales. Triuridaceae
.542 Glumiflorae. Pelyvásak

.1 Gramineae. Fűfélék

.2 Cyperaceae. Sásfélék
.545 Principes. Pálmák
. 546 Synanthae. Gyclanthaceae
. 547 Spathifloreae

. 1 Araceae. Kontyvirágfélék 

.2 Lemnaceae. Békalencsefélék
. 55/. 56 Farinoseae. Lisztesmagvúak
. 57 Liliif loreae
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582.571 582.74

582.571 Juncineae. Juncaceae. Szittyó- 
félék

,572 Liliineae. Liliaceae. Liliom
félék

.579 Iridineae. Iridaceae. Nőszi
romfélék

. 58 Scitamineae. Gyömbérfélék.
Arillatae. Musales Musaceae. 
Banánfélék

.59 Microspermae. (Orchidales.)
Aprómagvúak 

. 592 Burmannineae

.594 Gynadrae .
.2 Orchidaceae. Orchideafélék 

.599 Anomaliae. Egyéb egyszikűek 

.61 Dicotyledoneae. Kétszikűek ál
talában

.62/. 89 Archichlamydeae. Szabad- 
szirmúak

. 62/. 66 Apetalae. Monochlamydeae.
Incompletae

. 621 Verticillatae. Casuarinaceae

. 622 Piperales. Borsfélék

.623 Salicales. Salicaceae. Fűzfa
félék

. 624 Garryales. Garryaceae

.625 Mycicales. Myricaceae

.626 Balanopsidales. Balanopsida-
ceae

.627 Leitneriales. Leitneriaceae 

. 628 Juglandales. Juglandaceae. 
Diófafélék

.629 Batidales. Batidaceae 

.631 Juiianiales. Julianiaceae 

.632 Fagíles
.1 Betulaceae. Nyírfafélék 
.2 Fagaceae. Bükkfafélék 

. 635 Urticales
.1 Ulmaceae. Szilfafélék 
. 2 Rhoipteleaceae 
. 3 Moraceae. Eperfafélék 
. 4 Eucommiaceae 
.5 Urticaceae. Gsalánfélék 

.637 Podostemonales. Podoste-
n onaceae

.639 Proteales. Proteaceae

.64 Santalales

. 641 Santalineae. Santalaceae.
Szantálfafélék 

. 642 Myzodendraceae

.65 Aristolochiales. Ari stolo chia- 
ceae. Farkasalmafélék 

.651 Loraíithaceae. Fakinfélék

.653 Balanophorales. Balanophora-
ceae

.657 Polygonales. Polygonaceae.
Keserűfűfélék

.66 Centrospermae. Központi mag-
vúak

. 662 Chenopodiaceae. Libatopfélék

582.663 Amarantaceae. Para*jfélék 
. 664 Phytolaccineae

. 1 Nyctaginaceae. Csodatölcsér* 
félék '

. 3 Phytolaccaceae. Alkörmös- 
félék

. 665 Portulacineae

.666 Portulacaceae. Porcsinrózsa- 
félék

. 667 Basellaceae

. 668 Dyspbaniaceae

. 669 Caryophyllineae. Garyophylla-
ceae. Szegfűfélék

. .67/. 89 Polypetalae. Choripetalae.
Dyalypetalae

.67 Ránales. Soktermésűek 

.671 Nymphaeineae. Nymphaea- 
ceae. Tündérrózsafélék 

.672 Trochodendrineae
. 1 Trocho dendraceae
. 2 Cercidiphyllaceae. Júdásfa- 

félék
. 675 Ranunculineae. Ranuncula-

ceaé. Boglárkafélék 
. 677 Magnoliineae. Magnoliaceae.

Magnóliafélék
.678 Laüraceae. Babérfélék
. 68 Rhoeadales
. 681 Rhoeadineae
.682 Papaveraceae. Pipacsfélék
. 683 Capparidineae

. 1 Capparidaceae, Kaprifélék

. 2 Cruciferae. Keresztesvirá-
gúak

.684 Resedaineae. Resedaceae. Re
zedafélék

. 685 Moringineae. Moringaceae

. 686 Bretschneiderineae

.69 Sarraceniales. Rovarfogók.
Sarraceniaceae 

.71 Ro sales

.715 Crassulaceae. Varjúhájfélék

.716 Cephalotaceae

.717 Saxifragaceae. Kőtörőfélék

.718 Pittosporaceae

.719 Byblidaceae

. 721 Brunelliaceae

. 722 Cunoniaceae

. 723 Myrothamnaceae

. 724 Bruniaceae

. 725 Hamamelidaceae

. 732 Platanaceae. Platánfélék

.733 Crossosomataceae

.734 Rosaceae. Rózsafélék

. 735 Connaraceae

. 736 Leguminosae. Hüvelyesek

.737 Mimosoideae. Mimózák

. 738 Caesalpinoideae

. 739 Papilionatae. Pillangósok

.74 Pandales. Pandaceae
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582.75 582.957

582.75 -Geraniales
. 751 Geraniineae. Geraniaceae. Gó- 

lyaorrfélék 
.752 Simarubaceae 
.754 Malpighiineae 
.755 Polygalineae

. 1 Tremandraceae 

. 2 Polygalaceae. Pacsirtafű- 
félék

.756 Dichapetalineae 

.757 Tricoccae. Kutyatejfélék 
.2 Euphorbiaceae. Fűtejfélék 

.759 Callitrichineae. Callitrichaceae. 
Mocsárfélék

. 76 Sapindales. Celastrales 

.761 Buxineae. Buxaceae. Pusz- 
pángfélék

.762 Empetrineae. Empetraceae. 
Mámorkafélék

. 763 Goriariineae. Coriariaceae 

.764 Limnanthineae. Limnantha- 
ceae

..765 Anacardiineae. Anacardiaceae.
Ecetfafélék 

.766 Celastrineae 
.1 Cyrillaceae 
.5 Celastraceae. Kecskerágó

félék
.771 Icacinineae. Icacinaceae 
.772 Sapindineae

. 2 Aceraceae. Juharfafélék 

.3 Hippocastanaceae. Vadgesz
tenye

.4 Sápindaceae. Szappanfafélék 
. 773 Sabiineae. Sabiaceae 
. 774 Melianthineae. Melianthaceae 
.775 Didíereineae. Didieraceae 
.776 Balsaminineae. Balsaminaceae.

Fáj vir ágfélék 
.78 Rhamnales 
.782 Rhamnaceae. Bengefélék 
.783 Vitaceae. Szőlőfélék 
.79 Malvales 
.791 Eleaocarpineae 
.795 Tiliaceae. Hársfafélék 
. 81 Parietales. Ibolyafélék 
. 831 Tamaricineae

.2 Elatinaceae. Látonyafélék 

. 6 Tamaricaceae. Tamariska- 
félék

.835 Gistineae. Gistaceae. Szuhar- 
félék

. 839 Cochlospermineae. Cochlosper- 
maceae

. 842 Flacourtiineae 

. 843 Papayineae. Caricaceae 

.844 Loasineae. Loasaceae 

. 845 . Datiscineae. Datiscaceae 

.846 Begoniineae. Begoniaceae. Be- 
goniafélék

582.847 Ancistrocladineae. Ancistro- 
cladaceae

.85 Opuntiales. Cactaceae. Kaktusz
félék

.86 Myrtiflorae 

. 862 Geissolomataceae

. 863 Penacaceae

. 865 Thymelaeaceae. Boroszlán-
félék

. 871 Myrtineae. Mirtuszfélék 

. 872 Lythraceae. Füzényfélék 

.886 Cenotheraceae. Ligetékefélék

.887 Halorrhagaceae. Süllőhínár-
félék

.888 Hippuridineae 

. 889 Gynomoriineae. Gynomoriaceae 

. 89 Umbelliflorae. Ernyősvirágza- 
túak

. 892 Araliaceae. Borostyánfélék 

. 893 Umbelliferae 

. 894 Gornaceae. Somfélék

. 9 Metachlamydeae. Sympetalae. 
Forrtszirmúak

.911 Diapensiales. Diapensiaceae 

. 912 Ericales
. 2 Clethraceae 
.3 Pirolaceae. Körtikefélék 
. 4 Ericaceae. Hangafélék

.918 Primulales
. 1 Theophrastaceae
.3 Primulaceae. Kankalinfélék 

.919 Plumbaginales. Plumbagina- 
ceae. Istácfélék

.92 Ebenales. Ébenfafélék. Sapo- 
taceae

.93 Contortae. Sodortszirmúak 

.931 Oleineae. Oleaceae. Olajfafélék 

. 933 Gentianineae

. 935 Loganiaceae

.936 Gentianaceae. Tárnicsfélék

. 937 Apocynaceae. Börvényfélék

.938 Asclepiadaceae Vadpaprika-
félék. Selyemkórófélék 

. 94 Tubiflorae. Gsövesvirágúak 

. 941 Convolvulineae

. 942 Convolvulaceae. Szulákfélék

. 943 Polemoniaceae. Csatavirág-
s félék

. 948 Boraginineae. Borraginiaceae.
Érdeslevelűek

.949 Verbenineae. Verbenaceae.
Vasfűfélék

.951 Solanineae. Solanaceae. Bur
gonyafélék

. 952 Orobanchaceaé. Szádorgófélék 

. 953 Lentibulariaceae. Rencefélék

. 955 Acanthineae. Acanthaceae.
Akántf élék

.956 Myoporineae. Myoporaceae

. 957 Phrymineae. Phrymaceae
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582.96 Plantaginales. Plantaginaceae. 
Ütifűfélék 

. 97 Rubiales

. 972 Rubiaceae. Buzérfélék

. 973 Caprifoliaceae. Bodzafélék 

. 974 Adoxaceae. Pézsmaboglárfélék

.975 Valérianaceae. Macskagyökér
félék

.977 Dipsacaceae. Mácsonyfélék 

. 98 Cncurbitales. Gucurbitaceae. 
Tökfélék

.99 Campanulatae 

.992 Gampanulaceae. Harangvirág
félék

.998 Compositae. Fészkesvirágza- 
túak

.999 Egyéb dicotyledonae. Ano- ' 
maliae

59 ZOOLÓGIA. ÁLLATTAN

59.006 Zoológus rezerváció. Állatkert

591 Általános állattan
.08 Kísérleti állattan. Alosztályozás

578.08 szerint

591.1 Állatfiziológia

.04 A sejt és organizmus fizikája 
és kémiája általában. Ab
szorpció 

. 05 Anyagcsere 
.11 Vér. Vérkeringés 
.111 A vér kémiai és fizikai tulaj

donságai 
.112 Vérkeringés 
.12 Légzés 
. 122 Bőrlégzés
. 124 Intermolekuláris
.125 Kopoltyús légzés 
. 126 Tracheás légzés 
. 127 Tüdőlégzés 
.128 Állati meleg

591.13 Táplálkozás

.131 Az eleség megragadása és fel- 
darabolása. Nyál 

.132 Emésztés
.1 A gyomor mechanikája
.2 A gyomor fiziológiája. Gyo

mornedvek 
. 3 Kérődzés
. 4 Hányás
.5 A középbél fiziológiája. Bél

nedvek. Epe

591.133 Az élelem és táplálkozás fizio
lógiai kémiája "

.1 Élelem. Fehérje, zsír, szén
hidrátok, víz, ásványi 
anyag, vitaminok 

.2 A táplálék asszimilációja \

.3 Élelemtartalékok
.134 Növekedés

.1 Növekedési tényezők

.2 Növekedés gyorsasága

.3 Növekedés szakaszossága

.4 Az egyén növekedési folya
mata és tartama 

.5 Testsúly és terjedelem

.6 Testsúly és testmagasság
közötti arány

.135 Bélürülés, defekáció. L. még
... 591.149

.139 Öregedés. Élettartam. Halál 
és okai

591.14 Szekréció. Exkréeió. Nyirok.
Mirigyek általában

. 141 A bőr szekréciója. Bőrmirigyek 

. 144 Gerincesek nyirokrendszere 

. 145 Mérgek, méregmirigyek 

.146 Emlőmirigyek. Tej 

. 147 Belső kiválasztódás. Hormo
nok

.149 Kiválasztás. Katabolizmus.
Urina. Faeces

591.15 Variációk. Öröklődés
.151 Általános polimorfizmus. Di-

morfizmus
.152 Akklimatizálódás. L. még

572.021.1
.155 Mimikri. L. még 591.57
.156 Szekszuális polimorfizmus
. 157 Színváltozás. Albino
.158 Hibrid formák
.159 Torzszülöttek. Monstrumok.

Rendellenességek

591.16 Szaporodás. Időszakosság. Nem
zés. Biogenézis

.161 Abiogenézis

. 162 Parthenogenézis

.165 Vegetatív szaporodás. Aszek- 
szuális szaporodás 

. 166 Szekszuális szaporodás

.167 Hermafroditizmus 

. 169 Regeneráció
. 1 Fiziológiai regeneráció. Szőr

zet és fogak regenerációja. 
Vedlés, agancs eldobása 

.2 Sérülések regenerációja
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591.17 591. 9

591.17 Mozgás. Helyzetváltoztatás
.171 Járás, futás, ugrás. Négylábú 

állatok mozgása 
.172 Csúszás, mászás 
.173 Úszás 
.174 Repülés 
.175 Az izmok fiziológiája 
.176 Bőr, pigment, festőanyagok 
.177 Csontváz és ízületek mechani

kája
.178 A protoplazma mozgása. Csil- 

langós mozgás

591.18 Az idegrendszer funkciói
.181 \ Az idegek fiziológiája és inge- 

relhetősége általában 
.182 Idegek és izmok. Tónusok.

Reflexmozgások. L. még 
, 591.175; 591.181

.185 Érzékenység. Érzékek. Tro-
pizmus

. 2 Tapintás. Mozgás-, súly- és 
hőérzetek 

. 3 Chemotaxis 

. 31 ízlelés 

. 4 Szaglás 

. 5 Hallás 

.6 Fényérzet. Látás 
.186 Hipnózis

591.2 Nem háziállatok betegségei. L.
m ég.619^636^^

591.3 Állatok embriológiája. Fejlődés
tan. Egyedi fejlődés. Ontoge- 
nézis

. 34 Metamorfózis. Lárvaállapot

. 35 Fiatal állatok

.36 Nemileg érett állatok

.37 Hibridizáció. Keresztezés. L.
még 591.158 

.38 Beltenyésztés 

.39 Kísérleti embriológia. Fejlődés 
mechanikáj a

591.4 Állati anatómia. Bonetan. Orga-
nológia

.41 A vérkeringés szervei. Angioló- 
gia

.412 Szív

.413 Yéredények, ütőerek. Artériák

.414 Yivőerek. Yénák

.42 Légzőszervek

.421. Orr

.424 Tüdő

.43 Táplálkozás szervei 

. 431 Száj

591.433 Gyomor 
.434 Belek
. 44 Gerincesek nyirokrendszere 
.46 Ivar- és húgyszervek 
.47 Mozgás szervei 
.471 Csontváz 
. 473 Izmok 
.477 Bőr

, .478 Szőr, karmok, tollak 
. 48 Idegrendszer 
. 484 Látószervek 
.485 Hallószervek 
.486 Szaglószervek 
. 487 ízlelő szervek
.488 Mechanikai hatásokra reagáló 

szervek. Hő- és hidegészlelés 
szervei. Egyensúlyérzet szer
vei

. 49 Testalkat. Szomatológia

591.5 Állatökölógia. Állatok életmódja.
Bionómia

.51 Állatlélektan. Állatintelligencia 

.512 Ösztön

. 513 Tanulás, tanulékonyság 

.52 Lakás, lakóhely, lakóhelyvál
toztatás

. 53 Táplálkozás

.54 Időjárási viszonyok. Évszakok.
Hibernáció. Költözés. Ván
dorlás

.55 Társas élet. Szimbiózis 

. 551 Nemek közötti viszony. Párzás 

. 553 Biocönozis 

.56 Gondoskodás az utódokról 

.57 Védekezés. Fegyverek. Védő- 
színek

. 58 Hang, hangképzés

591.6 Alkalmazott állattan. Gazdasági
állattan. L. még 636 ,

. 61 Állatok hasznossága 

.612 Szelídítés. Fogságban tarto tt 
állatokkal való bánásmód 

.613 Tenyésztés, nevelés 

.615 Állatok gondozása 

. 65 Kártékony állatok 

. 67 Betegséget okozó állatok

. 68 Élettelen dolgokat támadó álla
tok

.69 Parazitológia. Élősdiek. L. még
576.89

591.8 Állathisztológia. Szövettan. L.
még 576.72

591.9 Állatföldrajz. Fauna. Alosztályo
zás földrajzi közös alosztá- 
sokkal
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592

592/599 Állatrendszertan

592 Invertebrata. Gerinctelenek

593 Plasmodroma. Egyféle-
magvúak

.1 Protozoa. Egysejtű állatok 

.12 Foraminifera. Likacsosházúak 
17 Infusoria. Ázalékállatkák 
.3 Coelenterata. Tömlőbelűek 
.4 Spongiaria. Porifera. Szivacsok
. 5 Gnidaria. Csalánozók
. 6 Anthozoa. Virágállatok. Acti- 

niaria. Tengeri rózsák 
.7 Hydrozoa. Hidraállatok 
.71 Hydroidea. Hidraszabásúak 
. 73 Scyphozoa. Kehely állat ok 
.8 Ctenophora. Bordás medúzák 
. 9 Echinodermata. Tüskésbőrűek 
.99 Enteropneusta. Béllel-légzők

594 Protostomata. Ös-szájűak.
Mollusca. Puhatestűek

. 1/.5 Szorosabb értelemben vett 
puhatestűek

. 1 Lamellibranchiata. Pelecypoda.
Kagylók

. 2* Solenoconchae. Agyarcsigák.
Scaphopoda. Ásólábúak 

.3 Gastropoda. Csigák

.5 Cephalopoda. Lábasfejűek

. 6 Molluscoidea. Tentaculata. Ta
pogatókoszorúsok

.7 Bryozoa. Polyzoa. Mohaállatok

.8 Brachiopoda. Pörgekarúak

.9 Tunicata. Zsákállatok

595 Articulata. Szelvényezett-
testű állatok

.1 Vermes. Férgek

.18 Rotatoria. Kerekesférgek 

.2 Arthropoda. Ízeltlábúak 

.3 Branchiata. Kopoltyús ízelt
lábúak. Crustacea. Rákok 

.4 Arachnoidea. Pókszabásúak

.5 Onychophora. Karmosak.^ Pro-
tracheata. Peripatidae. Élőlég
csövesek. Őslégcsövesek 

.6 Myriopoda. Soklábúak

.7 Insecta. Rovarok. Hexapoda.
Hatlábúak

. 71 Apterygogenea. Alsórendű rova
rok. Thysanura. Sertefarkú 
rovarok

599.&

595.72 Orthoptera. Egyenesszárnyúak
.73 Archiptera. Ősszárnyúak
.74 Neuroptera. Recésszárnyúak
.75 Rhynchota. Szipókás rovarok.

Hemiptera. Poloskák 
.76 Coleoptera. Bogarak
. 77 Diptera. Kétszárnyúak
.78 Lepidoptera. Lepkék. Pikkelyes-

szárnyúak
.79 Hymenoptera. Flártyásszár-

nyúak
. 799 Apidae. Méhfélék. L. még

638.12

596 Vertebrata. Gerincesek

597 Pisces. Halak. Iehtiológia
.1 Acrania. Koponyátlanok. Lepto-

cardii. Csőszívűek. Pharyn- 
gobranchii

. 2 Marsipobranchii. Zacskóskopol
tyúsok. Gyclostomata. Kör
száj úak

. 3 Elasmobranchii. Őshalak. Plagio-
stomata

.4 Ganoidei. Vérteshalak

.44 Chondrostei. Porcos vérteshalak

.48 Dipnoi. Tüdőshalak. L. még
597.6

. 5 Teleostei. Csontoshalak

.6 Amphibia. Batrachia. Kétéltűek

. 7 Gymnophiona. Lábatlan kétél
tűek

.8 Anura. Békák. Farkatlan két
éltűek

.9 Urodela. Farkos kétéltűek

598 Sauropsides
. 1 Reptilia. Hüllők 
.2 Aves. Madarak. Ornitológia. Ma

dártan
.29 Saururae. Hüllőfarkúak
.3 Grallatores. Gázlómadarak
.4 Natatores. Űszómadarak
.5 Ratitae. Futómadarak
.6 Gallinacei. Tyúkfélék
. 65 Columbae. Galambok
.72/.74 Scansores. Kúszólábúak
.8 Passeres. Verébfélék
.81/. 84 Oscines. Dalosok
.9 Raptatores. Ragadozó madarak

599 Mammalia. Emlősök
.11 Monotremata. Kloakások. Cső

rös emlősök
.2 Marsupialia. Erszényes emlősök
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599.3 599.9

599.3 Placentalia. Méhlepényes emlő
sök

.31 Edentata. Foghíjasok

. 32 Rodentia. Rágcsálók

.33 Insectivora. Rovarevők 

.4 Chiroptera. Denevérek 

. 5 f Getacea. Cetek 

. 51 Mystacoceti. Szilás cetek. Bálna- 
félék

.53 Odontoceti. Fogas cetek. Del- 
phinidae. Delfinfélék 

.55 Sirenia. Szirének 

.6 Ungulata. Patások általában 

. 61 Proboscidea. Ormányosok 

.62 Hyracoidea. Előpatások 

.64 Homolodotheria. Toxodonta 

. 65 ' Litopterna

.6(j Amblypoda

599.71 Ungulata. Patások
.72 Perissodactyla. Páratlanujjú 

patások
.73 Artiodactyla. Párosujjú 

patások
. 735 Ruminantia. Kérődzők 
. 74 Carnivora. Ragadozók 
.75 Házi állatok. L. még 636 
.8 Quadrumanes. Primates. Főemlő

sök. Négykezűek 
.81 Prosimiae. Félmajmok 
. 82 Simiae. Majmok 
-88 Anthropomorphae. Embersza

bású majmok
.9 Homo. Ember. Az ember helye 

. a természetben. Az ember és 
állat összehasonlítása. L. még 
572; 611; 612; 615

11 Egyetem es tizedes osztályozás 161



6 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK

ORVOSTUDOMÁNY. MŰSZAKI 
TUDOMÁNYOK. TECHNIKA. 

MEZŐGAZDASÁG

6(091), Általános ipartörténet
60 Általános művek az alkalmazott 

tudományokról

608 Találmányok és felfedezések.
Védjegyek. L. még 347.77

. 1 Általános művek a találmányok
ról. Az egyes felfedezésekre és 
találmányokra vonatkozó iro
dalom az illető szakszám alá 
osztandó be

.3 Szabadalmi leírás. Találmányok, 
felfedezések és újítások leírása. 
Üjítás általában. Az egyes sza
badalmi levelek az illető tárgy 
száma alá osztandók. Pl. 
621.396.677(088.8) Irányító 
antennákra vonatkozó szaba
dalmi leírások. L. még 
331.147.2; 347.771

. 3(082) Szabadalmi leírások gyűjte
ménye. Szabadalmi szem
le (pl. folyóiratokban)

.4 Minták, modellek, találmányi
rajzok. Modellek leírása. L. 
még 347.773

.6 Védjegyek, belesütött bélyegzők. 
Gyári jelzések. Árujelzések, 
kereskedelmi jelzések. L. még
347.772

.6(082) Védjegyek, gyári jelzések, 
kereskedelmi jelzések, vé
dett nevek stb. gyűjtemé
nyei

61 ORVOSTUDOMÁNY 

611 Anatómia
611—012 Teratológia. Torzképződmé

nyek
—013 Embriológia. Fejlődéstan 

.1 Csírasejtek 

. 2 Megtermékenyítés 

. 3 Laminae embryonales 

.37 Entoderma 

.38 Ektoderma 

.39 Mesoderma 

. 395 Mesenchyma 
—018 Szövettan. Histologia. L. még' 

576.72; 581.8; 591.8 
.1 Sejttan. Cytologia. Sejt. 

Cellula
.11 Cytoplasma. Protoplasma 
.13 Sejtmag. Ni^cleus 
.2 Kötőszövet. Tela coniune- 

tiva. Tela reticularis, mu
cosa, adiposa. Rugalmas 
és rostos kötőszövet. 
Pigment kötőszövet 

.3 Porcszövet. Cartilago. Izü
leti tokok és szalagok 

.4 Csontszövet. Tela ossea 

. 44 Csonthártya. Periosteum

.46 Csontvelő. Medulla ossium 

.5 Vér. Sanguis 

.51 Vörös vértestek. Erythro- 
cyták

.52 Erythroblastok. Throm- 
bocyták

. 53 Fehér vérsejtek. Leukocy- 
ták. Phagocyták 

. 54 Vérplazma, vérszérum 

. 6 Izomszövet 

.61 Sima izomzat 

. 62 Harántcsíkolt izomzat 

. 7 Epithelium 

. 72 Mirigyek. Glandulae
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611-018.73 612.014.2

611 — 018.73 Nyálkahártya. Tunicae
mucosae 

. 74 Endothelia 

. 8 Idegszövet 

.86 Idegvégződések 

.98. Nyirokedények 
—019 Összehasonlító anatómia. Al

osztályozás 59 szerint 
—08 Anatómiai kísérletek, meg

figyelések. Alosztályozás
578.08 szerint

611.1 Éilan. Keringési szervek

.12 Szív

.126 Szívbelhártya. Endokardium 

.127 Szívizom. Myokardium 

.13 Artériák 

.132 Aorta
.2 Koszorúér. Coronaria 

. 14 Vénák 

.149 Vena portae 

.15* Hajszálerek. Vasa capillaria

611.2 Légzőszervek

.21 Orr és melléküregei 

.22 Gége

.23 Légcső. Bronchusok 

.24 Tüdő 

.25 Mellhártya 

. 26 Rekeszizom

611.3 Táplálkozási és emésztőszervek

.31 Száj és tartozékai

.314 Fogak

.32 Nyelőcső. Garat

.33 Gyomor

.34 Belek. Vékony- és vastagbél

.35 Végbél

.36 Máj és epeutak

. 37 Hasnyálmirigy

. 38 Hashártya. Hasüreg

611.4 Nyirokrendszer és belső elválasz- 
tású mirigyek

.41 Lép

.42 Nyirokedények és nyirokmiri
gyek

. 43 Endokrin mirigyek 

.44 Pajzsmirigy

.45 Mellékvese

611.6 Húgy- és ivarszervek

. 61 Húgy szer vek. Vese

. 62 Hólyag

611.63 Férfi ivarszervek. Here. Mellék
here. Prostata

.65 Női ivarszervek. Petefészek. 
Méh. Hüvely. Emlő

611.7 Mozgásszervek és bőr

.71 Csonttan. Osteológia

.72 Szalagok és ízületek

.73 Izmok 

. 74 Inak. Tendines

. 75 Savós tömlők. Inhüvelyek. Bur
sae, vaginae synoviales 

.77 Bőr. Bőrmirigyek 

. 78 A bőr függelékszervei. Szőr, 
körmök stb.

611.8 Idegrendszer. Érzékszervek

.81 Központi idegrendszer. Agy 

.819 Agyhártyák 

. 82 Gerincvelő

.83 Környéki, perifériás idegek.
Idegfonatok 

.831 Agyidegek

.832/.836 Gerincagyi idegfonatok 

.839 Szimpatikus és paraszimpa
tikus idegrendszer 

.84 Látószerv. Szem

. 843 Retina

. 85 A hallás és egyensúlyozás szerve. 
Fül

. 851 Belső fül

. 854 Dobüreg

.855 Dobhártya

. 857 Hallócsontok

. 86 Szaglószerv

. 87 ízlelőszerv

.89 Idegdúcok. Ganglia

611.9 Tájanatómia

612 Fiziológia.
L. még 159.9; 340.6; 572; 
574/578; 581.1; 591.1; 615

—019 Összehasonlító fiziológia. Al
osztályozás 59 szerint 

—06 Behatások. Hatások. Befolyá
solások

— 08 Kísérleti technika. Alosztályo
zás 578.08 szerint

.01 Általános kérdések. Elméletek 

.013 Élet. Halál. Vitaiizmus

.014 Sejtekés a szervezet általános
élettana

.1 A sejt fiziológiai kémiája 
.2 A sejt histo-morphológiai tu

lajdonságai
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612.014.3 A sejt általános fiziológiája
.4 A környezet hatása a sej

tekre és a szervezetre. 
Elektro-, termo- és fény
élettan

. 46 Kémiai és fiziko-kémiai 
hatások. Ozmózis. Kol
loidok

. 48 Fizikai behatások. Sugár- 
és radioaktív behatás 

.015 Fiziológiai kémia általában. 
L. még 577.1 

. 1 Fermentumok 

.3 Anyagcsere 

. 6 Vitaminok. Alosztályozás
577.16 szerint

.017 Immunitás. Anaphylaxia.
Toxinok. Antitoxinok 

.018 Hormonok. L. még 577.17;
612.4

612.1 Vér és vérkeringés

.11 A vér általános tulajdonságai 

.111 Vörös vértestek. Szám, képzés, 
haemoglobin, agglutinatio 

. 112 Fehér vérsejtek. Szám, phago- 
cytosis, diapedesis, mozgás 

.115 Véralvadás. Alvadást befolyá
soló anyagok 

. 1 Fibrin
.116.3 A vérátömlesztés élettana. 

L. még 615.38
.117 A vér fizikai tulajdonságai
.118 A vér biológiai tulajdonságai

. 221 A vér és vérfehérjék speci
fikus reakciói. A vér a 
törvényszéki orvostan
ban. Precipitáció. Hae- 

i molysis
. 2 Haemagglutinatio. Vér

csoportok
.119 Vérképzés
.12 A vér kémiai tulajdonságai.

A vérplazma kémiája 
.13 A vérkeringés hidrodinamikája.

Ütő-, vivő- és hajszáleres ke
ringés

.14 Vérnyomás 

.16 Pulzus 

.17 Szív

.171 Az összehúzódások mechaniz
musa. Kardiográfia. Billen
tyűk

.172 A szívizom tulajdonságai
.5 Túlélő szív. Mesterséges ke

ringés
.173 A szív munkája. Kémiai, dina

mikai és termikus folyama
tok

612.392

612.178 A szív beidegzése 
.179.2 Magzati vérkeringés 
.18 Vasomotörikus idegek. Érkali- 

berváltozások

612.2 Légzés

. 21 Légző mozgások. A tüdő, légző- 
izmok élettana

.22 Gázcsere. A légzés kémiája

.23 Gázcsere a vérben

. 26 Szövetlégzés

.27 Légnyomás hatása az élőlé
nyekre

.275.1 Magaslat hatása. Hegyibe
tegség, pilótabetegség 

.28 Az idegrendsker befolyása a lég
zésre

612.3 Emésztés. Táplálkozás

.31 Száj, fogak, nyálmirigy, nyelő
cső élettana 

.312 Nyelés

.32 Gyomor. Gyomornedv 

.322 Gyomoremésztés 

.323 Gyomor szekréció. Pepszin, só
sav

.327 A gyomor mozgásai 
. 7 Hányás 

.33 Bél. Bélmirigyek 

.332 Bélemésztés. A bél enzimjei

.334 Mérgek hatása. Hashajtók ha
tása

.337 A bél mozgásai

.339 Hashártya. Bélfodrok. Has
üreg

.34 Hasnyálmirigy 

. 35 Máj

.351 A máj keringési viszonyai és
kémiai felépítése

. 352 Hatása a tápanyagokra. Tar
taléktápanyagok. Glykogén, 
zsírok

. 354 Méreghatások és méregtelení
tés

.356 A máj vérképző funkciója

.357 Epe és epeelválasztás
. 1 Az epe összetétele. Festék

anyagok, epesavak 
.2 Az epe hatása a bélre és bél

tartalomra 
. 3 Epeszekréció 
.6 A máj kórélettana 
.7 Az epeutak fiziológiája 

.36 Vastagbél. Végbél. Székelés 

.38 Felszívódás. Ozmózis. Diffúzió 

. 39 Táplálkozás 

. 391 Éhség, szomjúság 

. 392 Tápanyagok általában
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612.393 612.793

612.393 Fűszerek. Izgatószerek. Alko
hol

.394 Táplálékszükséglet és növeke
dés

. 395 Szükséglet a létfenntartásnál 
és munkánál

. 396 Szénhidrátok és összetételük.
Fermentumok. Kalóriaérték 

.397 Zsírok, lipoidok és összetéte
lük. Fermentumok. Kalória
érték

.398 Fehérjék és összetételük. Fer
mentumok. Kalóriaérték 

.14 Proteidek. Haemoglobin.
Albuminoidok 

. 192 Aminosavak 

.193 Hugyany 

.195. Purin

612.4 Mirigyek általában. Elválasztás
és kiválasztás. Nyirok

.41 Vérképző rendszer. Lép. Csont
velő. L. még 612.119

.411 Lép 

.419 Csontvelő

.42 Nyirokrendszer. Lymphá. Nyi
rokcsomók. L. még 612.112 

.421 A nyirok kémiai összetétele 

.423 Nyirokkeringés 

.428 Nyirokmirigyek 

. 429 Reticulo-endothelialis rend
szer. L. még 612.111 - 

.43 A belső elválasztás fiziológiája. 
Endokrinológia. L. még 
612.41; 612.61; 612.62 

.432 A hypophysis általában

.433 Hypophysis elülső lebeny
434 Hypophysis hátsó lebeny

.438 Csecsemőmirigy. Thymus

. 44 Pajzsmirigy

.447 Mellékpajzsmirigy

.45 Mellékvese 

.46 Vese és vizelet 

. 461 A vizelet kémiai összetétele,
vizsgálata

.463 A vizelet elválasztása. A vese
vérkeringése

.464 Méregbehatások. Húgyhajtók.
Polyuria

. 466 A vese kórélettana. Kövek.
Kóros anyagok. Uraemia. 
Acidosis

.467 Vizeletürítés. Uréter. Hólyag.
Húgycső. Vizelés

612.5 Állati hő

. 51 Az állati hő eredete. Kalorimet-
ria

612.52 Flősugárzás. Hőveszteség a bő
rön át

.521.1 Az öltözködés élettana
. 2 A fűtés, szellőztetés élettana 

.53 Hőszabályozás 

. 56 A test hőmérséklete

.57 Láz. Hyperthermia. L. még
615,75

612.6 Szaporodás. Nemzés. Életkorok

. 04 Aszexuális és szexuális sza
porodás. Morfogenezis. Va
riációk. L. még 591.16 

.05 Öröklődés. L. még 575.1/.2 

.09 Természetes és mesterséges 
kiválasztódás. Darwiniz
mus. L. még 575.4; 576.1 

.61 Hím ivarszervek. Közösülés. 
Megtermékenyítés

.62 Női ivarszervek. Ovulatio. Cik
lus. Méh

.63 Megtapadás. Terhesség. Szülés 

.64 Fejlődés. Magzat, újszülött és 
torzképződmények élettana 

.66 Az életkorok befolyása külön
böző élettani folyamatokra 

.663 Termékenység, terméketlenség 

.664 Tej. Tejelválasztás. Emlőmi-
.. rigy ...67 Öregség. Öregedés. Halál

612.7 Mozgásszervek. Hang. Bőr

. 73 Sima .izmok 

. 74 Harántcsíkolt izmok 

.741 Az izomösszehúzódás élettana

.742 Az izom a halál után. Hulla
merevség

.744 Az izom kémiája
.2 Fáradtságjelenségek. Ergo- 

graphia
.745 Az izomösszehúzódás dinami

kus és termikus hatásai a 
szervezetre

.6 Foglalkozások energetikája 
.75 Csontok. Ízületek. Szalagok* 

Aponeurozisok. Tömlők. In- 
hüvelyek

. 76 Helyváltoztatás. A mozgás, gya
korlás és munka élettana 

.78 Hang és beszéd 

.782 A gége mozgásai

.783 Mesterséges gége

.789 Beszéd 

. 79 Bőr

.792 Mirigyek és elválasztás a bőr
ben. Verejték 

. 793 Bőrlégzés
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612.799

612.799 . Köröm, szőr, pikkely, toll, 
szarv növekedése és fizioló
giája

612.8 Idegrendszer. Érzékszervek

1 [3K] Nervizműs
.81 Perifériás idegrendszer 
.811 Érző- és mozgatóidegek meg

különböztetése. Érzőideg- 
ganglionok

.813 Az idegek elektromos jelensé- 
„ gei

.815 Érző és mozgató idegvégződé
sek

. 816 Ingerlékenység. Ingerhullám.
Ingerületvezetés

.817 Az idegrendszer hatása az
izmokra és mirigyekre 

.818 Trophikus idegek

.819 Az idegek speciális élettana

.82 Idegközpontok általában. Agy 

.821 Pszichofiziológia. L. még 
159.91

. 1 Pszichometria

.2 Asszociáció. Emlékezés.
Képzelet. L. még 159.95 

.3 Ösztön. Értelem. Indulat

.4 Mérgek hatása az értelemre

.7 Alvás. Álom. Hipnózis

.8 Érzékelés általában. A per-,
xepció elmélete

.822 Idegsejtek általában és ideg
központok

. 824 Keringés a központi idegrend
szerben. Liquor. Agyburkok. 
Nyomás

. 825 Agykéreg. Agytekervények

. 826 Ganglionok. Agyalapi dúcok.
Gommissurák 

.827 Kisagy 

. 828 Nyúltvelő 

. 83 Gerincvelő 

. 831 Gerincagyi pályák

. 833 Reflexműködés
.81 Feltételes reflexek 

.84' Élettani optika. Látás 

.841 A szem rostos tokja. Cornea.
Coniunctiva. Sklera 

.842 Érhártya. Iris. Pupilla. Ke
ringés a szemben. Intra- 
oculáris nyomás 

. 843 Retina. Látóideg
.3 Színlátás
.6 Látótér. Látásélesség. Alkal

mazkodás. Perimetria 
.72 Térbeli látás 

.844 Dioptriás apparátus. A szem
fénytörése

. 845 A színlátás zavarai. Színvakság

613.62

612.846 Szemmozgások. Kancsalság 
.847 Szemhéjak. Könnyapparátus 
.85 Hallás. A fül élettana 
.858 Belsőfül. Labirintus. Vestibu

lum. Belső hangvezetés 
.86 Szaglás 
.87 /Ízlelés
.88 Tapintás. Egyensúly érzék. Hő- 

és fájdalomérzés 
.886.3 Szédülés 
.89 Szimpatikus idegrendszer.

Trophikus és tónus-hatás

613/614 Egészségtudomány

613 Egészségügy
.1 Klímatényezők
.12 Gyógy- és üdülőhelyek
.14 . Levegőszükséglet mennyisége
.16 Fizikai tényezők. Légnyomás.

Fény. Hő. Elektromosság stbk 
. 2 Táplálkozás. Étrendek, tápanya

gok. L. még 612.39; 641 
. 22 Gyermekek táplálkozása
.24 Koplalás. Diéta. Soványító kúra 
. 25 Túltápláltság. Hízókúra
.26 Növényi eredetű tápanyagok 
.28 Állati eredetű tápanyagok 
.281 Húsok és halak. Fehérjetáp

lálkozás 
.286 Tojás 
.287 Tej
.288 Zsírok. Vaj, margarin, sza- 

. Ionná
.29 Egyéb tápanyagok. Mesterséges 

tápanyagok
.3 Italok. Folyadék-kúrák. L. még

613.81 .
.31 Víz és jég. L. még 543.3; 628.1 
.38 Természetes és mesterséges ás

ványvizek mint italok. L. még
615.79

. 4 A test tisztántartása 

. 41 Fürdők

.48 Öltözködés. L. még 646 

. 5 Lakásegészségügy
613.6 Foglalkozási higiéné. Foglalkozási 

ártalmak és veszélyek. Ipari 
egészségügy. L. még 331.822;
628.5

.62 Foglalkozási betegségek általá
ban. Közelebbi megjelölés 
: viszonyítással, pl. 
613.62:616-001.11 Caisson-
betegség
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€13.63 614.88

613.63 Ártalmas anyagok okozta be
tegségek

1 .64 Fizikai ártalmak. Légnyomás,
fény, hő, elektromosság 
okozta betegségek

.65 Túlerőltetés. Gyakorlat hiánya 

. 67 Katonai egészségügy 

.693 A repülés egészségügye

613.7 Pihenés, üdülés, alvás egészség
ügye

.71 Torna. Fiziko-kultúra. L. még 
371.7; 615.82; 79.093; 796.4 

.72 Testedzés. Játékok 

.73 Fizikai túlerőltetés, kimerülés, 
fáradtság

.76 Szünidő. Szabadság. Nyaralás.
Üdülés

.79 Pihenés és alvás. Éjszakázás.
Álmatlanság

613.8 Az idegrendszer higiénéje. Er
kölcsi vonatkozások

.81 Szeszes italok 

.816 Antialkoholizmus 

.83 Kábítószerek 

.84 Dohányzás

.86 Környezet hatása. (Civilizáció, 
háború, politika, nevelés stb.) 

; .88% Nemi higi^é^í^Jyilágosítás, ne
velés

. 882 Prostitúció. L. még 176.5; 
351.764

.89 Nőtlenség, hajadonállapot, há
zasság

613.9 Faj, életkor, nemek higiénéje

. 94 Eugenetika. L. még 312.1; 572 

.95 A gyermek- és csecsemőkor 
higiénéje. L. még 362.7; 371.7 

.96 A serdülőkor higiénéje. L. még
362.8

.99 A nő higiénéje. L. még 331.4; 
396; 618

614 Közegészségügy.
L. még 613.6

.1 Népmozgalom. Populáció. Depo- 
puláció. L. még 312.1/.3 

. 2 Orvosi hivatás és egészségügyi 
szervezet

.23 Az orvos általában; pl.
614.23:616.314 fogorvos 

.25 Az orvos jogai és kötelességei 

. 253.5 Betegápolók

614.253.58 Szülésznők 
.84 Orvosi titok

.255 Az orvos viszonya a közösség
hez, hatóságokhoz, igazság
szolgáltatáshoz stb.

.258 Testületi szervezkedés. Orvosi 
szakszervezet

.26 Illegális orvosi működés. Ku
ruzsló s

.27 Gyógyszerek árusítása. Gyógy
szertárak

. 28 Mérgek, kábítószerek stb. áruba- 
bocsátása

.29 Orvosi tanácsok, bizottságok 

.3 Egészségügyi ellenőrzés 

. 31 Élelmiszerellenőrzés; pl.
614.31:637.5 húsellenőrzés 

. 35 Gyógyszerelienőrzés 

. 39 Közigazgatási orvosi szolgálat 

.4 Fertőző betegségek, járványok és 
megelőzésük. Egészségügyi 
rendészet

.44 Fertőző betegségek megelőzését 
szolgáló intézkedések 

. 446.2 Bacilusgazdák 

.449 Betegséget terjesztő állatok 
ellen 'hozott intézkedések. 
Féreg-, patkányirtás 

. 45 Elkülönítés 

.46 Vesztegzár 

. 47 Védőoltások 

.48 Fertőtlenítés

.6 Temetők egészségügye. Hulla
higiéné

.62 Hullaégetés 

. 66 Exhumálás

. 67 Bpncolás

614.7 A levegő, talaj, víz higiénéje.
Szennyvizek. L. még 628

.77 Talaj egészségügy. L. még 631.4

.777 Víz. L. még 628.1/.3 

.78 Városok közegészségügye.
L. még 628; 696.1; 71 

.79 Falvak közegészségügye

614.8 Védekezés balesetek és sérülések
ellen. L. még 331.82; 613.6

. 80P. 5 Balesetelhárítási propaganda 

.81/.83 Balesetek. Fulladás, zuha
nás, gáz, elektromosság 
vagy robbanás okozta 
balesetek

. 84 Tűzvédelem, tűzoltás 

.87 Termikus balesetek 

.88 - Segélynyújtás. Mentőkocsi. El
sősegély. Mentőláda

167



614.89 615*732.5

614.89 Balesetelhárító személyi felsze
relés

.893.2 Védőszemüvegek 

.894 Gáz- és porálarcok

614.9 Állategészségügy. Állatorvosi hi
giéné. L. még 619

.97 Vágóhidak egészségügye

615 Gyógyszertan. Pharma- 
kológia. Therapeutika

—011 Gyógyszerek kémiai és fizikai 
tulajdonságai

-^012 A preparátum elkészítési 
módja

— 014.1 Kiszolgáltatási forma
.4 Azonossági vizsgálatok

— 015 Pharmakodynamika (hatás,
tolerancia, synergismus, 
adagolás)

—03 Gyógyszerek alkalmazása
— 032 Az alkalmazás helye és módja.

Kapcsolati : alosztás a 611 
alszakjával, pl.

*.611.14 Intravénásán 
.31 Szájon át 
.73 Izomba. Intramusz- 

v kulárisan 
.779 Szubkután

—05 A beteg kora, neme stb. Rész
letesebben 1. 616 —05-nél 

—06 Alkalmazás ...b á n , hatás 
.. ra, pl.
615.771.5-06:616.12 digi- 
tálisz hatása a szívre 

—07 Elemzés. A kezelés ellenőrzése 
—092 Fiziológiai (elsősorban kísér

letes) hatásmód 
.23 Mérgező adag
.25 Megszokás és kísérletei

—099 Mérgezések. L. még 615.7;
615.9

.1 Pharmakológia. Készítmények 

. 11 Gyógyszerkönyvek 

.13 Formulák 

.14 Adagolás. Receptúra 

. 2 Szervetlen gyógyszerek általában 

. 3 Szerves gyógyszerek 

.32 Gyógynövények, drogok általá
ban. L. még 633.88 

.361 Organotherápia. Alosztályozás 
611. szerint,* pl. 615.361.45 
mellékvese-kivonat. Adrena
lin

. 37 Kezelés baktériumokkal és bak- 
tériumterm ékekkel

.3^1 Vakcinakezelés. Immunterápia

615.373 Szérumterápia
.38 Vér- és vér savó-kezelés. Vérát

ömlesztés. L. még 612.116.3
í '

615.4 Gyakorlati gyógyszerészet. Ké
szítmények. Gyógyászati esz
közök

. 41 Gyógyszerkészítmények (szi
lárd és folyékony formák) 

.42 Tisztítási eljárások 

.44—021.7 Gyógyszerhamisítás 

. 45 Gyári készítmények

.452 Különleges készítmények, név-?
alosztással pl. 615.452 Kari! 

.46 Kötszerek. Sebészeti és fogá^
szati anyagok 

. 47 Műszerek, eszközök

. 49 Gyógyszertári kellékek 

.5 Pharmakodynamika. Gyógysze
rek hatása általában 

.53 Homoeopathia. Allopathia

615.7 Chemotherapia. Gyógyszerek fő
hatás szerint való csoportosí
tása

.71 Vérkeringési rendszerre ható
Szerek

.711 Szívstimuláló szerek 
. 1 Alkohol

—099 Alkoholmérgezés 
. 5 Digitális 
.6 Koffein, theobromin 
. 7 Érszűkítők. Anyarozs. Ergo- 

tin
.8 Kámfor, mentol stb.

.712 Vér- és vérsejtmérgek. Szén- 
dioxid.Cián

.716 Szívdepresszorok. Colchicin 

.717 Értágítók. Nitrátok, nitritek 

.72 A légzőszervekre ható szerek 

.721 Köptetők 

. 722 Köhögéscsillapítók 

. 724.8 Antituberculoticumök 

.725 Asztma elleni szerek 

.73 Az emésztőrendszerre ható sze
rek

. 731 Hánytatok
.1 Ipekakuána. Emetin 
.2/.6 Stibium. Réz. Cink. Kad- 

mium. Bárium 
.8 . Apomorphin 

. 732 Hashajtók. Hydragogumok 
.1/.4 Nátrium. Kálium. Mag

nézium. Litium
. 5 Drasztikumok. Kroton, aloé, 

podofillin stb.
. 591 Ricinus 
.598.1 Fenolftalein



615.732.6 615.78

615.732.6 Higany és sói. Kálóméi. 
Szublimát

.733 Féregűző szerek 

.734 Az emésztés adjuvánsai. Ke
serű anyagok, savak 

. 9 Desztillált víz 
.735 Hasmenés ellenes szerek. Biz- 

mut
. 738 Adszorbensek. Szén 
.739 Roboránsok. Vérképző szerek 

.1 Ásványi anyagok (arzén, 
kálcium, vas, mangán, 
ólom, foszfor, alumínium, 
stroncium)

.116 Arzenobenzol. Salvarsan 

. 149 Permanganátok 

.169 Foszfor sav-vegyületek

.6 Albuminoidok. Pepton. Nuk- 
leinsav

. 7 Zsírszerű anyagok. Lecitin, 
kókusz-zsír stb.

. 74 A mirigyrendszerre ható szerek.
Nyál- és epehajtók 

. 743 Izzasztók. Pilokarpin

615.75 Hőcsökkentő, lázellenes szerek

.751 Kinin és készítményei 

.752 Szalicilsav, salol, benzoesav, 
naftol stb.

.753 Kátrány. Benzin. Xilol. 
KreozQ ,̂

. 754.2/. 7 ' Antifebrm, pyramidpn, 
fenacetin stb.

. 756.7 Szacharin 

. 759 Köszvény- és reumaellenes sze
rek

615.76 Húgy- és ivarszervekre ható
szerek

.761 Diuretica 
. 1 Glykogén
.2 Cukrok. Méz. Glukózé. Lak- 

toze. Maltoze
. 3 Glukozidák; szaponin, florid- 

zin, strofantin 
. 5 Gumik. Gyanták 
. 6 Hugyany és származékai. 

Lírátok. Hippursav 
.763/.765 Afrodiziakumok. Aborti

vum ok

615.77 Külsőleg alkalmazott szerek

.771.1/.7 Tapaszok. Kollodium.
Vérzéscsillapítók

. 772 Adstringensek. Csersav. Der- 
matol

.773 Bőrvörösítő szerek

615.775 Marószerek. Ezüst és sói 
. 4 Kozmetikumok 

.776 Lágyító és oldószerek. Kenő
csök alapanyagai. Szappa
nok. Olajok. Viaszok. Vaze
lin

615.777/. 779 Fertőtlenítő, féregirtó, 
esíraölő szerek

.777 Szervetlen készítmények 
.11 Klór 
.13 Jód 
. 4 Oxigén 
.6 Bór
.8 Kén. Szelén. Tellur 
. 9 Fémvegyületek 

.778 Szerves antiszeptikumok 
.1 Fenol, karbolsav
. 2 Anilinf estékek
. 25 Szulfonamidok. Ultraszep- 

til
. 31 Jodoform 
. 384 Kloramin 
.386 D. D. T. (difenil-diklór- 

triklóretán)
. 4 Alkoholok. Formaldehid 
. 5 Kátrány termékek; lisol, kre-

zol, naftalin stb.
. 7 Petróleumtermékek; ichtiol 

.779 Növényi és állati eredetű fer
tőtlenítők, szérumok 

. 92 Bakteriológiai készítmé
nyek

. 93 Antibiotikumok 

.931 Aktinomyces fajokból
származók: streptomy- 
cin stb.

. 932 Eumyces fajokból szárma
zók: penicillin stb.

615.78 Az idegrendszerre ható anyagok

.781 Érzést elenítők
. 1 Kloroform
. 4 Éter
.6 Kokain, novocain 

. 782 Altatók. Idegcsillapítók. Kló
ról. Bróm. Barbitursavak 

.783 Fájdalomcsillapítók. Antineu- 
ralgikus szerek

. 1 Ópiumszármazékok: kodein, 
papaverin, dionin stb.

.12 Morfin 

.2 Nikotin, nikotinsav 
. 784 Mydriaticumok: belladonna,

atropin, efedrin, scopolamih 
.785 Az idegrendszer izgatói: 

sztrichnin, kurare, ezerin 
.789 Ptómainok. Nyílmérgek
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€15.79

€15.79 Ásványvizek. Vízkúrák, Bal
neológia. L. még 553.7; 

615.838; 663.64 
. 798.7 Rádioaktív vizek

€15.8 Terápiás eszközök, módszerek, el
járások

.81 Mechanikus eljárások (véna-
punkciő, Bier-pangás stb.) 

.,82 Masszázs. Mozgásterápia. Gim
nasztika. Komplexkezelés 

. 83 Fizikoterápia 
:831 Fénykezelés: nap-, kvarc-, 

Finsen-kúra
. 832 Termikus kezelés. Hőkezelés.

Termofor. Jégzacskó 
. 4 Diatermia
.7 Kauterizáiás. Hőkoaguláció 
. 9 Hidegkezelés
.97 Szénsavhó. Kriokautér 

.834 Klimatikus kezelés

.835 Légkúra. Inhalálás.* Kneipp-
kúra

.838 Hidroterápia. Balneoterápia

. 84 Elektroterápia 

.843 Galvanizáció-

.844 Farádozás. Kataforézis

.849 Sugárkezelés. Röntgen-, rá
diumkezelés. Radiológia.
L. még 616—073 

. 851 Pszichoterápia
.11 Szuggesztió 
.13 Pszichoanalízis. L. még

159.964.2 
. 2 Hipnózis
.4 Gyógypedagógia. L. még 

371.902
.89 Népi gyógymódok. Háziszerek

615.9 Toxikológia. Mérgek. Mérgezések
(csak általános művek)

616 Patológia
— 00 Kóros folyamatok

616—001 Sérülések általában

.1 Fizikai behatásokra, lég
nyomásra, fény-, hőha
tásra létrejött sérülések 

.2 Elektromosság, röntgen, 
rádium okozta sérülések 

.3 Zúzódás, rázkódás, sokk 

.4 Sebek. Vágott, zúzott, té
pett, szúrt, lőtt sebek 

.5 Törések. Átfúródások. Re
pedések 

.52 Callus

€16-003.8

616 — 001.59 Álízület
.6 Ficam. Dislocatio 
.8 Fulladás. iVsphyxia

616 — 002 Gyulladás. Irritáció. Gyulladá
sos reakció

.1 Heveny gyulladás külön
böző formái (vérzéses, 
hólyagos stb.)

.2 Idült gyulladás különböző 
formái

.3 Gennyes gyulladások. Fo
lyások. Tályog 

. 34 Furunkulus

. 36 Phlegmone

.4 Gangraena. Elhalás. Pörk. 
Sequester. Caries. Nekro- 
biosis

,44 Fekélyek 
. 46 Felfekvés 
. 5 Tuberkulózis

—084.47 BCG-védőoltás 
.511 Miliaris tuberkulózis 
.52 Idült tuberkulózis. Lupus 
.53/.59 Tuberkulótikus tá

lyog', caries és más 
megj elenési alakok 

.6 Szifilisz. L. még 616.972 

.621/.625 I., II., III. stádium
és metaszifilisz

.63/.69 Szifiliszformák, mint
a tuberkulózisnál 

.692 Gumma

.7 Granulómák (mykosis fun
goides, lepra, köszvény) 

.77 Reuma. (Az ízületi reuma 
616.72-002.77 alá tar
tozik)

.8 Növényi paraziták által
okozott betegségek. 
Gombás betegségek 

.9 Állati paraziták, férgek
okozta betegségek

616 — 003 Regresszív folyamatok
.2 Ömlenyek. Beszűrődések.

Izzadmányok 
.6 Idegen testek
. 7 . Kövek. Mozgó testek
. 8 Degenerációk
.811 Granulózus, fehérjés de

generáció. Zavaros 
duzzadás

. 82 Amiloid, kolloid, hyalin, 
nyálkás, zsíros, festékes 
elfajulás

.83/, 87 Glykogén, meszes,
urátos és elszaruso- 
dásos degeneráció
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616-003.9 619-009.85

616—003.9 Hegesedés, szervülés, seb
gyógyulás 

' .923 Kelőid
616—004 Kemény edés. Sklerosis
616 — 005 Keringési zavarok (csak helyi

értelemben). L. még 616.12
. 1/. 5 Vérzés, hyperaemia,

pangás. Helyi anae
mia. Collateralisok 

.6 Trombózis 

. 7 Embolia 

.8 Infarktus

.9 A nyirokkeringés zavarai. 
Oedema. Anasarca

616—006 Daganatok. Tumorok. Onko
lógia

.03 Jóindulatú daganatok ál
talában. L. még 
616-006.5

. 04 Rosszindulatú daganatok 
általában. L. még 
616-006.6

. 2 Embryomák. Teratomák.
Dermoid ciszták 

.3 Nem vérképző mesenchy-
más szövetekből szár
mazó daganatok. Angio- 
mák. Sarcomák. Ciszták. 
Endothellomák. Myo- 
mák. Osteomák 

.03 Jóindulatúak 

.04 Rosszindulatúak. Sar
coma általában

.4 Vérképző szövetekből szár
mazó daganatok és az 
idegszövet daganatai 

.44 ' Lymphomák. Granulo-
mák. Leukémia (onko
lógiai szempontból). 
Gliomák

. 5 Jóindulatú felhámdagana
tok

. 52 Papilloma

. 55 Adenoma

.6 Rosszindulatú felhámdaga
natok. Rák. Carcinoma 

—07 — 084.4 Rákszűrővizs
gálat

. 694 Hypernephroma 

.8 Speciális daganatok. Mela
noma stb.

616 — 007 Fejlődési rendellenességek.
Anomáliák. Szervi hibák. 
Teratológia. L. még
616-012; 612.64

616 — 007.1 Zavarok a fejlődésben és 
kifejlődésben. Szenilitás. 
Infantilizmus

.2 Hiányok, deformációk mi
att létrejött szervi hibák. 
Agenesia. Hypoplasia. 
Atrophia. Deformáció. 
Fisztula. Stenosis. Atre- 

/sia stb.
.4 Helyzeteltérés, vándorlás 
.42 Ptosis 
. 43 Sérvek 
. 5 Elgörbüiés. Elcsavarodás.

Volvulus
. 6 Túltengés. Hyperplasia.

Hypertrophia 
.64 Tágulatok

616—008 Működési zavarok

.6 Elválasztás, felszívódás,
permeabilitás zavarai. 
Syndromák. Öisfunctiók. 
Hiper akti vitás. Inaktivi
tás. Dekompenzáció 

. 8 A szervezet folyadékai.
Szekréciós termékek 

.81 Fizikai tulajdonságok el
változásai (mennyiség, 
sebesség stb.)

. 82/. 83 Kémiai anyagok (szer
vesek, szervetlenek, 
fermentumok)

. 85/. 89 Különböző sejtek, szö
vetelemek, mikro
bák, növényi és ál
lati paraziták jelen
léte

.9 Szervek és szövetek kóros 
anyagcseréje

616 — 009 Ideges zavarok

.1 Mozgás- és tónuszavarok.
Bénulások. Spasmusok 

. 2 Akaratlan és rendezetlen
mozgások; ataxia, tik 
stb.

.6 Az érzékelés zavarai 

.61 A tapintóérzés zavarai. 
Hyperaesthesiák. Pa- 
raesthesiák. Viszketés 

.611.7 Head-féle zónák 

.62/.68 , Fájdalom-, hő-, mély- 
és térérzés zavarai 

.7 Fájdalmak 

. 81 Reflexz avarok

.85 Trophikus zavarok. 
Trophooedema
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616—009.86 616—06

616—009.86 Yasomotor- és angio-neu- 
rotikus zavarok 

.87 Hőtermelési zavarok. 
Helyi hőmérséklet

616—01/—09 Különböző szempontok a 
betegségre, a betegre és 
az orvosi működésre 
vonatkozólag

— 018 Szövettani alosztályozás
611—018 szerint

616 — 02 Aetiológia. Kóroktan
—022 Bakteriális, fertőző és para

zitás behatás. L. még 616.9 
.1 Fertőzés
.3 Fertőzés átviteli módjai 
. 362 Bacilushordozó 
.7 Bakteriális, mikrobás bán- 

talmak. Alosztályozás 
576.85 szerint

.8 Növények okozta bántal-
mak

. 9 Állatok .Okozta bántalmak
616 — 03 A betegségeknek, kezeléseknek.

lefolyásoknak különböző for
mái

—031 Lokalizáció. A megbetegedés 
helye

.3 Regionális lokalizáció

.6 A megtámadott szervvel
kapcsolatos (mély, felü
letes stb.) lokalizáció 

. 7 Lokalizáció a szomszédos
szervekre vonatkoztatva 
(behatolás, átfúródás 
stb.)

.8 Lokalizációk kiterjedése
—032 Eredet, behatolás, bevitel 

útja. Alosztás: viszonyítás
sal, pl. 616-032:611.2 a 
légutakon való behatolás

— 033 A terjedés,útja. Alosztás : vi
szonyítással, pl. 
616-033:611-018.98 a 
nyirokedények útján

— 034 Kiküszöbölődés útja 
—035 Indikációk. Kontraindiká

ciók,. Veszedelmek. Tévedé
sek

— 036 Lefolyás. Prognosztika
.1 A bántalom heveny, idült,

latens, malignus stb. jel
lege

.2 Terjedési mód. Pandémia.
Epidémia. Szórványos v 
előfordulás,

616—036.3 Lappangás. Incubatio
.6 Szakaszok, kiújulás, javu

lás, rosszabbodás, időle
ges gyógyulás

. 8 Kimenet. Következmé
nyek. Gyógyulás. Rok
kantság. Recidiva 

.88 Halál
—039 A bántalomra és kezelésre vo

natkozó különleges formák 
.1 A betegség fellépése. Azon

nali, késői, periodikus 
bántalmak

. 3 Folytonosság. Paroxizmus, 
krízis, ciklikusság stb.

. 71/. 76 Preventív, ahortív, 
konzervatív, radi
kális kezelési mód
szerek

616—05 A beteg személyiségéllek befo
lyása, hatása

— 053 A bántalom, kezelés életkorok 
szerint

.1 Veleszületett betegségek 

. 2 Gyermekgyógyászat 

.3 Újszülött és csecsemőkor 

. 6 Serdülőkor 

.8 Felnőtt kor 

. 9 Öregkor 
—055 Nemek szerint 

. 1 Férfi 

.2 Nő
—056 Hajlam. Alkat. Ellenállóké

pesség
.11 Idioszinkrázia 
.3 Allergia. Túlérzékenység.

Allergiás betegségek. PL 
616-056.3:616.211 
—002.19 szénanátha 

. 4 Díathesisek, vérmérséklet.
Vago- és sympaticotonia 

.5 Tápláltság foka. Elhízás.
Kachexia. L. még 612.39;
613.2

.7 Öröklött betegségek, álla
potok, predispozíciók 

—057 Foglalkozások szerinti bán
talmak. L. még 613.62 

—058 Társadalmi osztályok sze
rinti bántalmak 

.3 Munkások

.8 Családi körülmények. Csa
ládi állapot

616 — 06 Komplikációk. Következmé
nyek. Korrelációk. Antago- 
nizmusok
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616.124616—07

616 — 07 Vizsgálat. Diagnosztika. Tünet
tan

—071 Klinikai diagnosztika. Anam-
nézis. Tapintás. Kopogta
tás stb.

—072 Műszeres vizsgálat
. 1 Endoskopia. Tükrözés 
.2 Szondázás. Katéterezés 
.5 Próbapunkció

—073 Diagnosztika a fizikából át
vett eljárásokkal. Alosztá
lyozás 53 szerint, pl. 
—073.6 Kalorimetria; 
—073.7 Elektrodiagnosz- 

' tika; —073.75 Röntgen
diagnosztika

— 074 Kémiai analízis és diagnosz
tika

—076 Mikroszkopikus és mikroké-
miai analízis. Biopsia

— 078 Bakteriológiai, parazitológiai
és szerológiai diagnosztika

—079 Speciális, topografikus, dif
ferenciál, ex iuvantibus 
diagnosztika

616—08 Kezelés. Orvosi ellátás. A keze
lés mikéntje

—083 Betegápolás. Alosztályozás
613 szerint. L. még 649.8

—084 Prophy^is^vÁtegelőzés. Fő
beosztási hely 6Í4. Alosztá
lyozás 614 szerint

—085 Terápia. Gyógyszerek alkal
mazása. Főbeosztási hely 
615. Alosztályozás 615 sze
rint

—089 Sebészi, műtéti kezelés. L.
még 617

;1 Műtétes, véres kezelés. A 
műtét lefolyása. Műtét
fajták

.2 Vértelen-kezelések 

.22 Rögzítés. Sinek. Füg
gesztő kezelések. Járó
gépek

.23 Ortopédia 

.28 Protézisek 

.4 Kötések. Tamponálás. Csí
kozások. Drénezés 

.5 Sebészi érzéstelenítés, 
anaesthesia. L. még 
615.781

— 031.81 Általános
anaesthesia

. 84 Helyi anaesthesia 
. 8 Tulai donképpeni műtéti te

rápia

616—089.81 Kis sebészet. Ligatura.
Kaparás. Behatolás üre
gekbe

.84 Varrat 

. 843 Transplantatio 

. 844 Plasztikai műtétek 

. 87 Amputáció. Kiirtás 

. 888 Szülészeti műtétek 
.3 Fogós műtét 
. 61 Császármetszés

616 — 091 Kórbonetan

.1 A hulla és elváltozásai 

.5 Boncolás

.8 Kórszövettan. Sejtpatoló
gia

—092 Kórélettan. Pathogenesis 
. 9 Állatkísérletek 

—093/—098 Bakteriológiai és parazi
tológiai kutatások. 
Csak az alszakoknál al
kalmazhatók korláto
zottan közös alosztás- 
ként. Az általános 
munkák 576.8.093/. 098 
alá tartoznak

— 099 Mérgezések. Intoxikációk. L. 
még 615.9

616.1 /. 9 Speciális patológia

.11 Szívburok. Perikardium 

.12 Szív. Szívüregek
—008 Szív- és érbetegségek tü

nettana. A keringés za
varai

. 3 Szívösszehúzódások. A
pulzus és ritmus zava
rai

— 073.96 EKG vizsgálat.
Kardiográfia 

.313 Disszociáció. Fibril- 
láció. Szívblokk 

.33 Artériás pulzus 

.331 Vérnyomás 
. 1 Hypertonia
. 4 Hypotonia

.4 A keringés mechaniz
musának zavarai. 
Kompenzáció, de- 
kompenzáció. Insuffi
cientia.

—009 Szívneurózis. Beidegzési 
zavarok

. 7 Szívfáj dalom. Angina. 
Stenokardia

. 124 Kamrák. Interventricularis fal.
His-nyaláb. Tawara-csomó
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616.125 « 6.3

616.125 Pitvarok. Wenckebach-nya- 
láb. Botall-vezeték.

.126 Szívbelhártya. Endokardium 
.3 Billentyűk általában 
.42 Bicuspidalis billentyű 
.421 Mitralis stenosis 
. 46 Tricuspidalis billentyű 
.52 Aorta-száj ad ék, billentyű

. 127 Szívizom-megbetegedések. A 
myokardium betegségei 

.13 Artériák
—004.6 Érelmeszesedés. Arte- 

riosklerosis. Athero- 
sklerosis

.132 Aorta 
:14 Vénák

— 007.64 Visszértágulatok
.147.17—007.64 Haemorrhoidák 
.15 A vér, plazma, szérum betegségei

és tünettana. Haematológia
— 097.34 Haemagglutininek 

.151 Hydraemia. Dehydratio. A
viszkozitás ingadozása 

.5 Az alvadás zavarai. Haemo- 
philia

.152 A vér kémiai tulajdonságainak 
megváltozása 

.11 Acidosis 
.153.455 Glykaemia 

. 49 Uraemia
.155.1 A vörösMérsejtek patoló

giája. Makro-, mikro-, 
aniso-, poikilocytosis 

.191 Polycytaemia. Erythrocy
tosis

.194 Anaemiák
. 5 Anaemia perniciosa 

.2 A vérlemezkék patológiája. 
Thrombocytosis. Thrombo- 
penia

.3 A fehérvérsejtek patológiája 
, egyes sejtféleségek szerint 

. 391 Leukocytosis 

. 392 Leukaemia. L. még 
616-006.44 

. 394 Leukopeniák 
.157 Bacillaemia. L. még 616.94 
.16 A kapillárisok patológiája

616.2 Légzőszervek betegségei

.21 Otorhinolaryngológ'ia általában.
Az orr és orrnyálkahártya 
megbetegedései

— 002 Nátha
.211 Az orr megbetegedései. Rhino- 

logia
.213 Orrkagylók 
.214 Orrjáratok

.8 Szag] ószerv. Szaglótájék

616.216 Melléküregek
.1 Maxilláris, Highmore-üreg 
.2 Frontális üreg 

.22 Gégészet. Laryngológia
—008.4 A gége légzési zavarai.

Köhögés. Hörgés 
.5 A beszéd zavarai. Re

kedtség
—009.1 Gégebénulás, gégegörcs 

.221/. 223 Gégeporcok, szalagok, 
ízületek

.225 Gégeűr. Hangszalagok. Glottis 

.23 Légcső és hörgők 

. 233 — 007.64 Bronchektasiák

. 235 Bronchiolusok 

.24 Tüdő
—002.5 — 081.21 Tüdőbeteggon

dozók, kór
házak, szana
tóriumok

.51 Miliaris tüdőtuberku
lózis

.54 Kavernák
— 003.6 Idegen testek. Anthra- 

kózis. Szilikózis 
—005.98 Tüdővizenyő 
—008.4 Légzési zavarok

.8 Köpet és vizsgálata. 
Kóros alkatrészek

. 248 Asztma

.25 Mellhártya. Pleura
—003.219 Pneumothorax (spon

tán)
—085.417.7 Mesterséges pneu

mothorax
. 26 Rekeszizom
. 27 Mediastinum

616.28 Fülgyógyászat. Otológia

—008.1 Hallászavarok. Süket
ség

. 55 Egyensúlyzavarok. 
Szédülés

. 281 /.283 Belső fül. Corti-szerv. Hár- 
tyás és csontos labirintus 

. 284 Középfül. Dobüreg 
— 004 Otosklerosis 
.7 Processus mastoideus 

.285 Dobhártya 

.286 Eustach-kürt 

.287 Hallócsontok; szalagjaik és 
ízületeik 

.288 Külső fül
.1 Külső hallójárat 

.289 Halántékcsont. Sziklacsont. 
Regio mastoidea

616.3 Emésztőszervek betegségei
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616.31 616.322

616.31 Szájüreg betegségei. Stomato- 
lógia

.311 Szájnyálkahártya 
.2 Íny, gingiva 

.313 Nyelv
—008.31 Nyelvelváltozások 

más betegségek 
kapcsán. Lepedékes 
nyelv 

. 8 Lepedék

616.314 Fogászat. Odontológia

— 002 Fogszú. Caries 
— 02 : 613.2 Élelmisze

rek hatása 
a fogszu
vasodásra

—032 A fogszú behatolá
sának útja

. 3 Fogtályogok. Phleg- 
monék

—007 Fejlődési, helyzeti rend
ellenességek

—008.3 A rágás kortana
.4 Dekoloráft fogak
. 8 Fogkő

— 039.77 Esztétikai szempon
tok

— 083 Foghigiéné 
—085.412.1 1 Fogporok

.781 Érzéstelenítő szerek 
- p* fogászatban 

.84 JÍlekírbterápia â  fo
gászatban ,

—089.23 Fogszabályozás. Or-
thodontia. Konzer
vatív fogászat 

. 24 Masztikátorok 

.27 Fogtömések 

. 28 Fogprotézisek. Hi
ányzó fogak pótlása 

.29 Flidak

.5 Érzéstelenítés a fogá
szatban

—031.83 Yezetéses, re
gionális ér
zéstelenítés 

. 85 Helyi érzéste
lenítés

. 583.29 Érzéstelenítés fa
gyasztással

.818.1 Fogak fúrása, csi
szolása

.87 Foghúzás
.1 A fog egyesYészeinek patoló

giája
.11 A fog koronája 
.13 Zománc 
. 14 Dentin

616.314.15 Fognyak 
.16 Gyökér

—006.314 Foggyökérciszta 
. 34 Odontoma 

.163 Gyökércsatorna
—089-27 Gyökértömés 

.165 Gyökércsúcs
— 089.87 Gyökércsúcs-

rezekció
.17 A fog csonthártyájának be

tegségei
— 008.1 Pyorrhoea alveola

ris
.18 Fogpulpa. Fogbél

—002.4 A pulpa elhalása, 
gangraena

—009.6 A pulpa érzékeny
ségének zavarai

— 089,48 A pulpa drénezése 
.2 A fogsorok patológiája

—089.28 Teljes műfogsor 
.25/, 26 A fogsorok artikulá

ciója
. 28 A fogak közti tér anomáliái 
.3/.7 Metsző-, szem- és őrlő

fogak patológiája 
.8 Bölcsességfogak 
.9 Tejfogak

616.315 Szájpadlás. Palatum. Kemény
és lágy száj pad

— 007.254 Farkastorok 
.2 Yelum palatinum 
.3 Szájpadívek
.5 Uvula

.316 A szájüreg mirigyei. Nyál
mirigyek

— 003.7 Nyálkövek. Sialoli
thiasis

— 008.8 Nyál
.1 Glandula submaxillaris
.3 Glandula sublingualis
.5 Fültőmirigy, parotis

—002.12 Parotitis epidemi
ca. Mumpsz 

. 7 Stenon-csatorna 
.317 Ajkak

— 007.254 Nyúlajk
.318 Pofa. Bichat-féle zsírpárna

616.32 Garat és nyelőeső
.321 Garat. Pharynx 
.322 Mandulák. Waldeyer-féle lym- 

phatikus gyűrű
— 007:61 Mandula-hyper-

trophia
— 031.63 — 002.3 Peritonsillaris

abscessus
— 089.87 Tonsillektomia
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616.327 A garat egyes régiói. Boltozat.
Epi-, meso-, hypopharynx 

.328 A garat körüli tájék 

. 329 Nyelőcső. Öesóphagus
—072.1 Oesophagoscopia

616.33 A gyomor betegségei

— 002.44 Gyomorfekély
— 008.1 A gyomor emésztő mű

ködése 
. 3 Hányás 
.4 Az étvágy zavarai 
.8 —072.7 Próbareggeli 
.811 A szekréció zavarai 
‘ 821.1 Savviszonyok meg

változásai
— 009.7 Gyomorfájás. Gastral-

gia
— 085.417.2 Gyomormosás 

.333 Kardia. Gyomorszáj
— 007.271 Szűkület. Atresia
— 009.12 Görcs. Spasmus 

. 334 Pylorus

.335/.336 Nagy- és kisgörbület

616.34 Bél: Enteropathiák

-002 .4  Bélelhalás
—007.253 Bélsársipoly. Anus 

praet ernaturalis 
.272 Bélelzáródás. Ileus 
.274 Bélösszenövések 
. 43 Sérvek 
.433 Kizárt sérv 
.59 Bélcsavarodás. Volvu

lus
— 008.1 Emésztési folyamatok a

bélben 
. 3 Széklet
.314.4 Hasmenés 
.341.5 Melaena 
.39 Féregpeték a széklet

ben
. 7 Bélgázok 
.8 Béltartalom, chymus 
. 87 Bélbaktériumok
. 89 Bélférgek

—009.1 Bélperisztaltika zava
rai. Bénulás, spas
mus, hypermotilitás 

.341 Vékonybél 

.342 Nyombél. Duodenum 

.345 Vastagbél

.346.2—002 Vakbélgyulladás, fé- 
regnyújlványlob, 
appendicitis

.351 Végbél

616.352 Anus. Záróizom
—007.253 Végbélsipoly 

.353 Gát. L. még 618.18

616.36 Máj
— 002 Hepatitisek

—022.78 Virus-hepatitis.
Hepatitis
epidemica

— 004 * Cirrhosisok
— 008.5 Sárgaságok

.8 Epe
.361 Az epeutak betegségei 
.366 Epehólyag

— 003.7 Epekő
.37 Hasnyálmirigy. Pankreas 
.379 Langerhans-féle szigetek

— 008.64 Cukorbetegség. Hy-
poinsulinismus. 
Diabetes mellitus

. 38 Peritoneum. Mesenterium. Has
üreg

. 381 Hashártya. Peritoneum 
—003.217 Ascites 

. 382 Csepleszek. Omentum. Epi- 
ploon

— 007.43 Gsepleszsérv 
.386 Rekesz alatti tájék
. 39 Táplálkozási hiánybetegségek. 

Avitaminozisok
.392 Skorbut. Möller — Barlo\y-kór 
.393 Éhezés. Inanitio 
. 397 Beriberi 
.398 Pellagra

616.4 Nyirokrendszer. Vérképzés. Belső 
dválasztású mirigyek

— 008.6 Pluriglandularis syn
droma

.41 A vérképző-rendszer betegségei 

.411 Lép
— 006.32 Gaucher-betegség 
—007.615 Banti-kór

.419 Csontvelő. L. még 616.71 —
018.46 -

.42 A nyirokrendszer és a reticulo- 
endothelialis rendszer beteg
ségei

.423 Nyirokedények és keringés ál
talában

.428 Nyirokcsomók. Nyirokmiri
gyek

.43 Endokrinbetegségek 

.432 Hypophysis. Glandula pituita
ria

.438 Csecsemőmirigy. Thymus

.441 A pajzsmirigy betegségei
—006.5 Golyva
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616.441—008.61 Hyperthyreosis. Ba- 
sedow-kór

.64 Hypothyreosis. Myx
oedema

.447 Mellékpajzsmirigy 

. 45 Mellékvese

.47 Chromaffin-rendszer. Para- 
ganglionok

616.5 Bőrgyógyászat. Dermatológia

—001.1 Külső behatásra keletke
zett dermatitisek. Nap
szúrás. Égés

— 057 Foglalkozási bőr
betegségek

—002 Bőrgyulladások, dermatiti- 
sek. Fertőző granulózi- 
sok. Fertőzések 

.828 Dermatomykosisok 
—003 Vérzések. Elszarusodások. 

Festékzavarok
» —004.1 Skleroderma

—009.613.7 Viszketés 
.51 Gyulladásos, pikkelyes, erythé- 

más bőrmegbetegedések 
,511 Erythröderma. Erythema mul

tiforme 
. 61 Hydroa 

,514 Csalánkiütés 
.516 Lichen 
.517 Psoriasis
.52 Kedvező,- hólyagos, papulózus 

betegségek 
. 521 Ekcéma
.523 Herpes. L. még 616.834 — 

002.152
. 527 Pemphigus 
. 53 Faggyúmirigyek

—008.811.1 Seborrhoea 
. 56 Verejtékmirigyek 
.59 A bőr különböző részeinek (szer

veinek) bánt almai 
. 594 Szőr, haj

.1 —002 Szőrtüszőgyulladás.
Acne. Impetigo 

. 14 Kopaszodás 
. 596 Körmök

616.6 Urológia

.61 Vese. Vesebajok
— 002 Vesegyulladások. NephrL

tisek
— 004 Nephrosklerosis
— 072.7 Kiválasztási, retenciós

próbák
.611 Glomerulusok
.612/.613 Tubulusok. Vesemedence
.613-003.7 Vesekő

616.617 Uréter
—072.2 Uréterkatéterezés 

. 62 Húgyhólyag *
-003 .7  -089.87 Hólyagkő-eltá- 

volítás
—008.22 Vizelési zavarok. Polla- 

kisuria. Incontinen
tia. Retentio

— 009 Hólyagbénulás. Görcs.
Tenesmus

.63 A vizelet elváltozásai 

. 631 A vizelet tulaj donságai. Üledék 

.632 A vizelet szervetlen kóros al
katrészei. Alosztályozás 546 
szerint

.633 A vizelet szerves kóros alkat
részei. Alosztályozás 547 
szerint

.634.15 Haematuria 
.93 Gennyvizelés 

. 635 Sejtes elemek. Cilinderek. Kris
tályok

.64 Férfi nemi szervek 

. 643 Húgycső
—007.271 Húgycsőszűkület 
—089.819 Katéterezések fajtái 

. 65 Prostata
— 007.61 Prostata hypertrophia 

. 66 Hímvessző
— 007.2 Epispadiasis. Hypo-

spadiasis
. 662 Fityma

— 007.27 Phimosis. Paraphi
mosis

.68 Here és ondózsinór 
—007.43 Heresérv

.682 Mellékhere. Epididymis 

. 684 Lágyékcsatorna. Ondócsatorna 

.69 A nemi élet zavarai. L. még 
\ 613.88

— 008.1 Közösülési zavarok.
Impotencia. L. még 
618.17-008.1 

. 8 Sperma
. 697 Férfi sterilitása. L. még

618.177
616.7 A mozgásszervek és a mozgás 

patológiája

.71 Csont. Osteopathiák 
—001.5 Törés
— 007.151 Angolkór. Rachitis

. 152 Akromegalia 

.2 Atrophiák. Malacia.
Porosis. Fragilitás 

—018.44 A csonthártya patoló
giája

. 46 A csontvelő patoló
giája. L. még 616.419
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616.711

616.711 Gerincoszlop
—002.5 Spondylitis tubercu

losa. Pott-féle beteg
ség

—007.5 Elferdülések. Púp.
Lordosis. Kyphosis. 
Skoliosis

.712 Csontos mellkas 

.714 Koponyacsontok
—007.2 . Koponya-anomáliák 

(Mikro-, dolicho-, 
brachy- stb. kepha- 
liák)

—089.874 Trepanatio 
.14 Varratok 
. 24 Kutacsok 
. 3 Koponyaalap 

.716 Az arckoponya csontjai 
.1 Maxilla. Felső állkapocs 
.4 Mandibula. Alsó állkapocs 
. 8 Állcsont 
. 85 Alveolusok 

.717 Felső végtag csontjai 

.718 Alsó végtag csontjai 
.19 Medence

—007 Medence-deformációk 
—071.3 Medenceátmérők 

.72 ízületek
—001.6 Ficam
— 002 Arthritisek

.77 Reumatikus ízületi 
gyulladás

.775 Arthritis deformans 
—007.274 Ankylosis
— 018.3 Szalagok, inak

. 721 —002.77 Spondylitis StrümpelJ
—Marié — Bechte- 
rew

. 728.2 — 001.6 Csípőízületi ficam
. 3—007.55 Génu varum, O-láb

.56 Genu valgum, X-
láb

.74 Izmok
— 002.1—031.13 Dermatomyo

sitis
— 007.23 Izomsorvadás

. 6 — 057 Foglalkozási izom- 
hypertrophia

.743—009.12 Tarkómerevség. Ker- 
nig-tünet

. 746 —009.12 Hasizom-contractura.
Deszkakemény has 

. 75 Aponeurhsisok. Szalagok 

.76 Savós tömlők. ínhüvelyek. Bur
sae synoviales

— 003.217 Ganglionok. Syno
vialis ciszták

616.8 Idegek és az idegrendszer patoló
giája. Neurológia

616.831 .31

616.8—00 Az idegrendszer tünettana 
— 003.8 Idegrendszeri degenerá

ciók
—008.6 Syndromák 
—009 Zavarok általában

.1 Izom-motilitás és izom
erő zavarai

.11 Bénulások. Paraesisek 

.12 Spastikus bénulások.
Contracturák. Görcs. 
Merevség

.14 Akaratlagos mozgások
bénulása

.18 Testtartás, járás, futás 
stb. zavarai. Sántítás 

.2 Akaratlan, rendezetlen 
mozgások

. 24 Vonagló görcsök. Ek-
lampsia 

. 26 Ataxia

. 29 Tik

. 3 Remegés

. 6 Érzés-zavarok

.7 Fájdalom
—039.31 Krízisek 

. 81 Reflexzavarok

. 83 A sensorium zavarai

. 831 Koma. Eszméletlenség 

.836 Az alvás zavarai 
.14 Álmatlanság 

—056.7 Öröklött idegbetegségek 
—085.851 Pszichoterápia 
—091 Kórbonctan

.8 Az idegsejtek histopatho- 
lógiája

.93 Az idegszálak histo-
pathológiája

.94 A neuroglia és ependy
ma histopathológiája

616.83 Az idegrendszer organikus meg
betegedései

. 831 Az agy szervi megbetegedései
— 001.34 Agyrázkódás
— 002.151 Vérzéses heveny

agy velő gyulladás 
—003.9 Hegek. Gliosis
— 005.1 Agyvérzés

. 7 Agyi embolia 

.98 Agyoedéma 
—008.918 Koponyaűri nyomás
— 079.2 ‘Lokalizációs diagnosz

tika
.1 Vezető pályák 
.2 Pszichomotoros, érző, érzé

kelő, érzelmi, értelmi köz
pontok 

.3 Nagy agy 

. 31 Agykéreg
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616.831.31—009.24 Kérgi, Jackson-
epilepszia

.4 Közti agy

.43 Tuber cinereum. Infundi
bulum. L. még 616.432 

. 5 Közép agy 

.7 Hátsó agy, kisagy

.8 Nyúlt velő
— 002.2 Bulbaer paralízis 

.9 Agybártyák. L. még
616.832.9

—002 Meningitis. Agyhártya
gyulladás

— 008.8 Liquor
. 832 A gerincagy szervi megbetege

dései
—004.2 Sklerosis multiplex
— 007.235 Syringomyelia
— 008.6—031.49 Brown — Sé-

quard-féle
syndroma

.2/.6 A gerincvelő szürke és fe
hér állománya, kötegei 

.21 -002 .1 -036 .22  Heine -  
Medin- 
kór

. 61 Tabes dorsalis 

. 9 Gerincagy-burok
— 072.5 Lumbálpunkció 

.833 , Periferikus idegek
— 001.5 Teljes átvágás, szakadás 
—002—031.14 Polyneuritis

^057^1 '"'Foglalkozási 
neuritis

— 009.7 Neuralgia
—073.71 Ideg-izom elfajulásos 

reakció
. 1/. 6 A perifériás idegek felosz

tása, agyidegek 
.15 Nervus trigeminus

—009.7 Trigeminus-neural- 
gia

.3 Agyi idegek 

. 336 Nervus phrenicus
— 009.24 Csuklás. Phreni- 

cus-tik
.5 — 009.7 Lumbago 
.58—009.7 Ischias

—071.4 Laségue-tünet 
.834 Idegdúcok általábán. Cerebro

spinalis dúcok
—002.152 Övsömör. Herpes 

zoster
. 1 Agyidegdúcok 
. 2/. 6 Gerincagyi dúcok

.839 Autonóm idegrendszer. Szim
patikus (vegetatív) és para
szimpatikus idegrendszer

— 089.85 Sympaticotomia
.16— 008.6 Horner-tünet

616.85 Neurózisok. Neuropathiák

—009.86 Angioneurozis 
—02 : 614.8 Traumás neurózis 

.851 Chorea 

.$53 Epilepszia
—009.24 Roham 
—036.3 Aura 

.854 Tetania 

.857 Fejfájás. Migrén

.858 Paralysis agitans. Parkinsonis
mus

616.89 Pszichiátria. Kóros lelki állapo
tok. Elmekórtan

—008.1 Őrültség általában
.42 Hallucinációk. Illúziók
.43 Mozgások, mint lelki

működések zavarai 
. 431 Katatonia 
.434 Kifejezések és beszéd 

zavarai
. 3 Dysarthriák
. 5 Aphasiák

.437 A mimika zavarai.
Modorosság. Gör
csös nevetés és sírás 

.44 Érzelmek, ösztönök,
szenvedélyek zava
rai

.441 A létfenntartási ösz
tön zavarai. Pho- 
biák. Öngyilkosság 

. 442 Nemi eltévelyedések. 
Szekszuális pszi
chopátia

. 444 Az erkölcsi érzés za
varai. Morál insa- 
nity

. 445/. 447 V állási, politi
kai, esztétikai 
érzések, ma
gatartás za
varai. Klepto- 
mánia. Pyro- 
mánia

.45 A gondolkodás, ítélet,
asszociáció zavarai 

. 452 Delíriumok 

.454 Debilitás. Gyengeel
méjűség. Infanti- 
lizmus

.46 Az emlékezés zavarai.
Korszakov-féle pszi
chózis

.48 Az akarat, jellem, sze
mélyiség, magatar
tás zavarai

.$91 Pszichoneurózisok
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616.891*2 617.71

616.891.2 Hisztéria
.4 Neuraszténia. Ideges kime

rültség
.892 Szervi pszichózisok 
.893 Heveny zavartság. Lázas delí- 

riumok
.895 Funkcionális pszichózisok: má

nia, melancholia, paranoia, 
schizophrenia

.899 Amentia. Elmegyengeség. Im- 
becillitás

616.9 Fertőző és ragályos betegségek.
L. még 616-022

.91 Heveny lázas, fertőző, ragályos 
betegségek

.912 Variola. Himlő
—085.371 Himlőoltás 

.914 Bárányhimlő 

.915 Morbilli. Kanyaró 

.916.1 Rubeola 

.917 Skarlatina. Vörheny 

.92/.93 Különféle lázas megbetege
dések

. 921.5 Influenza
.8 Pertussis. Szamárhurut 

.927 Tífusz (typhus abdominalis). 
L. még 616.981.711 

.7 Paratífusz 
.931 Diftéria 
.932 Kolera 
.935 Vérhas. Dysenteria 
. 936 Malária
.94 Szeptikus betegségek. Septicae

mia. L. még 616.157; 616.98 
.97 Nemi betegségek. Venerológia 
.971 Sánkér. Lágyfekély 
.972 Szifilisz. L. még 616—002.6 
.973 Gonorrhoea 
.98 Specifikus fertőzések. Alosztá

lyozás 576.85 szerint 
.981.214.2 Orbánc. Erysipelas. L.

még 616.982.17 
. 42 Brucellózis 
. 452 Pestis
.459 . Állatok haemorrhagíás 

septicaemiája 
: 636.4 Sertésláz
: 636.5 Baromfikolera

.48 Coli-bacilus fertőzések 

.51 Anthrax. Lépfene 

. 551 Tetanus 

.71 Rickettsiosisok 

.711 Kiütéses tífusz (typhus 
exanthematicus). L. még 
616.927

. 982.17 Erysipeloid
: 636.4 Sertésorbánc.L.még

616.981.214.2

616.982.27 Malleus. Takonykor
.988 Vírusfertőzések. Alosztályozás 

576.858 szerint
.21 Veszettség. Rabies. Lyssa 
. 23 Poliomyelitis. Gyermekbé

nulás
.43 Száj- és körömfájás 
.73 Psittacosis

: 636.5 Baromfipestis 
.75:636.4 Sertésvész. Sertés- 

pestis
.99 Parazitás fertőző betegségek 
.993.192.1 Coccidiosis 
.995.L Féregbetegségek. L .' még 

616-002.9
.121 Gálán dféreg-fertőzés
.132.6 Trichinellosis 
.428 Rüh. Scabies

617 Sebészet
L. még 616-089

—089 Műtéti orvoslás 
. 3 Ortopédia. Csak általános művek. 

L. még 616-089.23
617.5 Egyes testtájak sebészete

. 51 A koponya régiái 

.518 Koponyaüreg 

.52 Arc 

.53 Nyak

.54 Törzs. Mellkas. Mellkasfal

.542 Mellüreg

. 55 Hasüreg. Hasfal

.553 Retroperitonealis táj

.57 Felső végtag

.571.5 Hónalj

.576 Kéz

.577 — 002.36 Panaricium

. 58 Alsó végtag 

.583 Térd

.586—007.5 Pes equinus, varus, 
valgus, planus

617.7 Szemészet. Ophtalmológia
—002.3 Panopthalmitis
-003.627.2 -  089.878 Mágnes

műtét
—007.5 Exophthalmus, enoph

thalmus
.681 Glaukoma. Zöld há

lyog
—072.1 Szemtükrözés 
— 089.2 Szemüvegek. Védőszem

üvegek. Műszernek 
.71 A szem rostos tokjai
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617.711

617.711 Kötőhártya. Coniunctiva 
—002 Kötőhártyagyulladás. 

Coniunctivitis 
.291 Trachoma

— 004.1 Xerosis
. 4 Pterygium

.713 Szaruhártya. Cornea 
—002 Keratitis
— 004.1 Homályok. Leukomák.

Pannus
—089.843 Szaruhártya-átülte

tés
.715 Inhártya. Sklera 
. 72 A szem elülső szegmentuma 
.721 Szivárvány hártya. Iris

—007.243 Iriskoloboma 
.5 Pupilla

— 007.2 Pupilla szabályta
lansága. Mydria
sis. Myosis

— 009.81 Pupillareflex
.6  ̂ Uvea

.723 Érhártya* Chorioidea 

.726 Alkalmazkodás 

.73 Ideghártya és látóideg 

. 731 Látóideg 

.732 Papilla
— 005 98 Pangásos papilla 

.735 R,etina
— 007.281 Retina-leválás 

. 736 Sárga folt

.74 A szem fénytörő készüléke 

.741 S z e m l e i ^ s e v
—004 H Szürke hályog. €ata-

racta
.747 Üvegtest 
.749 Csarnokok. Csarnokvíz 
.75 A látás tünettana. Látási zava

rok
.751 Látásélesség. Amblyopia 

.98 Vakság 
.753 Refrakciós zavarok 

.1 Hypermetropia 

. 2 IVlyopia

. 3 Astigmia

. 4 Presbyopia
.75^ Binokuláris látás 

. 7 Skotoma
.755 Fényérzés. Színlátás és zava

rai. Hemeralopia
.76 A szem járulékos szervei. Or- 

bita-tájék
.761 A szem külső izmai és inai 

—009.11 Kancsalság. Strabis
mus

. 762.1 Tenon-tok

.764 Könnyapparátus 

.77 Szemhéjak
— 007.57 Ektropium

. 58 Entropium

618.2

617.773 Tarsus 
.774 Szempillák 
.775 Ciliaris mirigyek 
.776 Meibom-mirigyek 
.78 A szemüreg csontos váza

618 Nőgyógyászat. Szülészet

618.1 Nőgyógyászat. Gynaeeológia

.11 Petefészek. Ovarium
—006.2 Ciszták
—008.6 A petefészek működési 

zavarai
.111 Tüszők. Folliculusok
.112.2 Sárgatest
.12 Méhkürt. Tuba uterina

— 002 Salpingitis
.13 Periuterin szervek. Kismedence 
. 131.1/. 3 M éhszalagok

. 6 Parametrium

. 7 Perimetrium
.132 Kismedence 
.138 Douglas-üreg 
. 14 Méh. Uterus

—002 Metritis. Endometritis 
—007.44 Prolapsus

.5 Verziók, flexiók
—072.1 Méhtükrözés 
—089.819.8 Méhkaparás

. 143 Fundus

. 146 Méhnyak
—002.446 Eróziók 

.15 Hüvely
—008.8 Hüvelyváladékok. Fo

lyás
-085.417.2 • Hüvelyöblítés.

Irrigáció
.152 Hymen

—007.271 Atresia. Hymen im
perforatus

.16 Vulva
—002.27 Kraurosis vulvae 

.164 Női húgycső

.167 Bartholini-mirigyek 

.17 Nőgyógyászati tünettan. A nő 
nemi élete

—008.1 Közösülési zavarok 
.173 Menopausa. A klimax zavarai 
.175 Dysmenorrhoea 
.177 Női sterilitás 
.18 Női gát 
.19 Emlőmirigy. Mamma 

-008.846.9 Tej 
.191 Emlőbimbó és bimbóudvar

618.2 Szülészet. Terhesség. A terhesség
fiziológiája
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6 1 8 ,2 -0 7

618.2 — 07 Diagnosztika, terhességi je
lek

—071.6 Magzati szívhangok 
.231 Terhesség tartama
. 232 A magzat fekvése
.25 Többes terhesség 
.29 A magzat jellegzetességei, mére

tei, súlya, neme

618.3 A terhesség patológiája

—008.6 Terhességi toxikózis 
—06 A terhesség komplikációi, pl. 

:616.33-008.3 Hányás 
:616.8 —009.24 Eklampsia

. 31 Méhenkívüli terhességek 
. —007.251 Méhenkívüli terhes

ség ruptúrája
.33 A magzat patológiája 
. 331 A magzat fekvési rendellenes

ségei
.333 A magzat elhalása, retenciója 
.34 A magzatfüggelékek patológiája 
.346 Amnion

— 008.8 Magzatvíz
.36 Placenta '

— 006.325 Mola hydatidosa 
—007.4 Placenta praevia

. 38 Köldökzsinór 

. 381 Köldökzsinór előreesés 

.39 Vetélés, abortus
— 021.3 Spontán abortus
— 089.888.14 Művi abortus

618.4 A szülés fiziológiája

— 08 A fájások irányítása 
.414 * Méhösszehúzódások, fájások.

A méhnyak elsimulása 
.43 A magzat a szülés alatt 
.439 Életképesség. Halvaszületés 
.492 Többes szülés

618.5 A szülés patológiája. A szülőutak
szűkületei

—085 A szülés gyógyszeres meg
indítása

—089.888.11 A szülés megindí
tása sebészi eljá
rásokkal

. 61 Császármetszés 
.514 A méhműködés rendellenessé

gei; renyheség, spasmusok 
stb.

. 52 A medence, rendellenességei, 
szűkületei

. 531 Rendellenes magzatméretek 

.532 Tartási, fekvési rendellenessé
gek

6 2 .002 .2

618.537 Leszállási, forgási rendellenes
ségek

.54/.58 A magzatfüggelékek, cho
rio n, decidua, amnion, 
placenta, köldökzsinór 
rendellenességei

618.6 A gyermekágy fiziológiája és hi
giénéje

. 63 Szoptatás
618.7 A gyermekágy patológiája

.71 A nemi szervek kóros gyermek
ágy esetén

619 Állatorvostan. Összehasonlító 
orvostan

A 616 jelzetű szaknál felsorolt 
— jelű alosztások itt használ
hatók, pl.
619—002.5 Háziállatok tu

berkulózisa
Viszonylattal fejezzük ki a 

616.1/.9 alatt felsorolt beteg-
c p íX p T r p f  T i]

619:616.3 ’ Háziállatok emész
tőszervi betegsé
gei

Ugyancsak viszonylattal a 636 
alatt felsorolt állatfajok gyógy
kezelését, pl.
619:636.4 Disznók orvos

lása
Kettős viszonylatot használunk 

meghatározott állatfaj meg
határozott betegsége jelzésére, 
pi-619:616.36:636.1 Májbeteg 

lovak
A 619 alá csak a háziállatok be

tegsége tartozik; egyéb állatok 
betegségeinek kifejezésére az
591.2 jelzet szolgál

62 MÉRNÖKI TUDOMÁNY. 
TECHNIKAI, MŰSZAKI 
TUDOMÁNYOK.
L. még 613.6; 614.8; 615.4; 

63; 64; 654; 656; 66; 67/68; 
72; 74; 77

62+669 Nehézipar
. 001.5 Tudományos műszaki kísérle

tek és vizsg álatok általában 
.6 Műszaki fejlődés 

.002.2 Gépszerkesztés
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6 2 .002 ,29 6 20 .179 .3

62.002.29 Befejező munkák. Pl.
621.43.002.29 Motorok 
bejáratása

. 4 Üzemanyagszükséglet általá
ban

,004.1 [620.97] Energiaszükséglet
általában

.16 Anyagveszteség a felhaszná
lásnál és az üzemnél

.18 Anyagmegtakarítás ipari
üzemekben

.69 Feljavítás, korszerűsítés

. 8 Hulladékértékesítés műszaki 
vonalon. L. még 658.567.1

620 Anyagvizsgálat. Áruismeret.
Szerkezeti anyagok ismere
te. Eroműtelepek. Energia- 
gazdálkodás

620.1 Anyagvizsgálat. Anyaghibák
.05 Anyagvizsgáló készülékek és 

gépek
. 08 Anyagvizsgálati mérések és 

mérőberendezések. Alosz
tályozás 53.08 szerint 

.11 Elővizsgálat, mintavétel 

.16 Az anyag alkalmazhatóságára 
vonatkozó vizsgálatok 

-163 Technológia^ anyagvizsgála-
'tok, amelyek számszerű 
eredményt nem adnak. 
Gyártmányok egységességé
nek és szabályosságának 
vizsgálata. Pl. fonalegyen
letesség vizsgálata 

.163.1 Önthetőség 
. 6 Szikrapróba

,169.1 Tartóssági vizsgálat általá
ban

.17 Szilárdsági vizsgálatok. Szilárd
sági vizsgálati berendezések 

.471 Szilárdsági vizsgálatok általá
nos kérdései. A kísérő körül
mények (időtartam, sebes
ség, hőmérséklet stb.) befo
lyása a vizsgálatokra 

.5 Fotoelasztikus vizsgálatok. 
F eszültségoptika

-.172 Húzószilárdság vizsgálata ál
landó, illetve lassan foko
zódó erővel. Szakítóvizsgá
lat. Szakítógépek

-173 Nyomószilárdság vizsgálata ál
landó, ill. lassan fokozódó 
terheléssel. Kihajlási vizs
gálat. Törési szilárdság vizs
gálata. Nyomógépek

620.174 Hajlítóvizsgálat. Hajlítási szi
lárdság vizsgálata és vizs
gálati eszközei

.175 Gsavarási szilárdság vizsgálata 
állandó, illetve lassan foko
zódó erővel. Torziós vizsgá
latok

.176 Nyíró szilárdsági vizsgálat.
Nyíró próba. Lyukasztási 
próba. Nyírógépek

.177 Hajtogatási vizsgálat és esz
közei

.178 Keménységi vizsgálatok. Ko
pási, törési, zúzási vizsgálat 
és vizsgáló eszközök 

.1 Keménységi vizsgálatok ál
talában

.152.22 Keménység megállapí
tása Brinell módsze
rével

. 341 Keménység megálla
pítása Yickers mód
szerével

.42 Keménység megállapí
tása Rockwell mód
szerével

.154 Különleges keménységi 
vizsgálatok. Mikroke- 
ménység

.16 Köp ás vizsgálat

. 2 Ridegségi, törékenységi vizs
gálatok

.3 Szilárdsági vizsgálat ismé
telt igénybevételekkel. Ki
fáradási vizsgálat 

. 4 Vizsgálat több irányú igény-
bevétellel. Egyidejűleg 
két- vagy többféle egy
szerű szilárdságra terhelt 
testek szilárdságvizsgálata 

. 5 Lengés- és rezgésvizsgálatok.
Rázóvizsgálat. L. még
620.178.3

. 6 Megmunkálásnál fellépő
alakváltozási ellenállás 
vizsgálata

.7 Szilárdsági vizsgálat ütés
szerű igénybevétellel. Ütő
próbák. Ejtőpróbák

. 179 Roncsolásmentes és egyéb vizs
gálati eljárások

. 1 Roncsolásmentes vizsgálatok

.14 Mágneses eljárással 

.152 Gamma- és röntgensuga
rakkal

.16 Ultrahanggal 

.2 Hegeszthetőségi vizsgálat
, 3 Edzhetőségi vizsgálat
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620.179.4 621—21

620.179.4 Tapadási vizsgálat
.5 Megmunkálhatósági vizsgá

lat
.6 Felületminőségi vizsgálat. L.

még 620.191; 621.9.015
.7 Térfogatállandósági vizsgá

lat
.18 Fémek szerkezetvizsgálata. Me

tallográfia. L. még 669.9 
.19 Anyaghibák és azok vizsgálata 
.191 Felületi anyaghibák általában.

Reve. Repedések. -Hólyagok. 
Gyűrődések. Színváltozások 

.192 Belső anyaghibák és vizsgála
tuk. Fagyállás, zsugorodás, 
duzzadás stb.

.193 Fizikai és kémiai hatások.
Korrózió. Ellenállás fizikai, 
vegyi, biológiai és egyéb ha
tásokkal szemben

. 197 Anyagok védelme. Felületvéde- 
lem. Korrózió elleni védelem 

.121(213) Tropikalizáció 
.198 Védőbevonatok vizsgálata 
.199 Gyorsított anyagvizsgálatok a 

természeti behatások foko
zásával

620.2 Anyagismeret. Áruismeret. Csak
általános művek. Egyes anya
gok ismeretét lásd az illető 
anyag száma alatt 

. 21 Nyers anyagok 

.22 Szerkezeti anyagok
620.4 Erőműtelepek. Erőművek. Csak

összefoglaló művek tartoznak 
ide. L. még 621.221; 621.311

620.9 Energiagazdálkodás
. 91 Természetes energiaforrások.

Mesterséges energiaforrások 
.92 Energiafelhasználási módok.

* Energiafelhasználási lehető
ségek

. 93 Mechanikai, fizikai, kémiai ener
giák felhasználása

. 95 Biológiai energia felhasználása

.97 Egyéb energiaforrások felhasz
nálása. Energia visszanyerése 

.98 Energiaforrások kiválasztása bi
zonyos célokra

621 Általános géptan. Gépszer
kesztés. Villamosság

621—0/—9 Gépek és készülékek. Alkal
mazhatók az egész 62/69 
szakban a géprészek jelö
lésére

621—05 Gépek és készülékek felosztása 
a használó személyek sze
rint. Alosztályozás 3—05 
szerint

621—1 Gépek és készülékek általános 
jellemzői

— 12 Dugattyús gépek és készülékek
—13 Forgómozgást végző gépek és

eszközök általában
—133 Forgó- vagy lengőmozgást 

végző gépek
—135 Turbógépek. Körforgógépek 
—14/ —15 Gépek és eszközök a mun

kavégző közeg műkö
dési módja szerint

—14 Dugattyús gépek felosztása a 
munkavégző közeg műkö
dési módja szerint 

—142 Kettős működésű gépek
— 146 Üzemanyag kihasználása fo

kozatokban
— 15 Turbógépek a munkavégző kö

zeg működési módja szerint 
—154 Axiális beömlés
— 155 Radiális beömlés 
—157 Tangenciális beömlés 
—16/—17 Gépek felosztása a mun

kavégző közeg állapot
változási módja sze
rint

—164 Több fokozatú expanzióval 
működő gépek

— 168 Ellennyomás. Káros-tér mér
téke és szabályozása. Ká
ros-tér nagyságának változ
tatása

—18 Gépek felosztása méretük, se
bességük, fordulatszámúk 
stb. szerint

— 181.2 Nagyméretű gépek. Óriási
gépek

.4 Kisgépek. Törpe gépek 
—182.2 Helyhezkötött (stabil)' gé

pek
.3 Mozgó, elmozdítható gépek 
.4 Hordozható gépek 

—185.3 Lassanfutó gépek 
.4 Gyorsfutású gépek

—186.3 Kisnyomású gépek
. 5 Nagynyomású gépek 

—189.2 Adagolás. Adag

621—2 Gépek és készülékek álló és 
mozgó részei

—21 Gépek álló részei. Gépágyak.
Gépkeretek. Gépek alapo
zása
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621-214 621—493

621—214 Forgattyúház (Karter)
— 216 Gépállványok, gépkeretek és 

ezek részei
— 218 Gépek alapozása, felfüggesz

tése
—22 Gépek mozgató elemeinek álló 

részei (henger, porlasztócső 
stb.)

— 222 Henger
— 223 Fojtó szelence, tömítő sze-

1 P H  P P

— 224 Hengerfej
—225 Csatorna, fúvóka, fúvószáj,

porlasztócső, szórófej 
—226 Turbó- és hasonló gépek ve

zető lapátjai
—229 Szerszámtartók, munkadarab

tartók. Adogató és kiürítő 
berendezések

.2 Szerszámtartók. Szuppor
tok

. 3 Munkadarabtartók, felfo
gószerkezetek, tokmá- 
nyok, tüskék, menesztők, 
orsótőke, szegnyereg stb. 

.6 Adagoló szerkezetek, ma
nipulátorok, sorjázok 

—23 Hajtómű. Erőátvitel. Rögzítő 
eszközök

—231 Hajtómű. Mechanizmusok,
kinematikai láncok, ten
gelykapcsolók, fogaskerék- 
hajtókC sáijhajtás

—232 Hajtórúd, csatlórúd, forgaty- 
tyú, excenter

—233 Forgórészek. Tengely, csap
ágy stb.

—234 Különleges módszerek az
egyenes mozgásnak forgó 
mozgássá való alakítására. 
Yezérműtárcsa. Bütykös
tárcsa stb. A forgattyű ten
gely, és körhagyóra vonat
kozólag 1. még 621—233 

—235,* Közlőművek. Szíjak. Láncok.
—237 Emelők, daruk mint gépek

részei
—238 Rögzítőeszközök. Kötő gép

elemek. Alosztályozás 
621.88 szerint

—24 Ide-oda járó mozgást végző ré
szek

—242 Dugattyú, dugattyúrúd, du
gattyúgyűrű 

—25 Forgó részek
— 251 Forgó dugattyú
—252 Forgódob
^-253 Turbina, szivattyú, kompresz-

szor forgó részei, járó kere
kei

621—253.5 Lapátok
.6 Csavarok (propellerek) 

-254  Kerekek. L. még 629.11.012.3 
—26 Léngő részek
— 27 Rugalmasan lengő részek 
—272 Rugók
—272.2 Tekercsrugók

. 3 Lemezrugók 

.4 Tányérrugók 

.5 Torziós rugók 
, 6 Gumirugók 

—278 Membránok
621—3 Vezérmű és részei. Vezérműhaj- 

tás. Tolattyús vezérlés. Forgó- 
tolattyús vezérlés. Szelepes 
vezérlés

— 31 Tolattyú
—32 Forgótolattyú. Csapos vezér

mű
— 33 Szelepek. (Emelkedő mozgást

végző vezérműrészek)
621 — 4 Gyártmányok és félgyártmányok 

külső alakja és felülete
—412 Tömbök, blokkok, tüskök, 

ingótok
—413 Lemezek (vastag, középvas

tag)
—415 Vékony lemezek
—416 Nagyon vékony lemezek, hár

tyák, fóliák
—418 Szalagok, csíkok 
—419 Borított (plattírozott) leme

zek és szalagok
—42 Szelvény. Profilanyagok, ru

dak, lécek
—43 Különféleképpen alakított da

rabok és felületek. Kúpos, 
hengeres, hasáb alakú stb. 

—44 Idomdarab. Minta után készí
tett darabok és felületek 

—45 Rovátka. Horony. Hornyolt és 
bordázott tárgyak 

—46 Üreges tárgyak. Csövek 
—47 Lyukak. Furatok. Kerekek.

Gyűrű alakú, hordó alakú 
tárgyak

—48 Különleges alakú tárgyak. Ösz- 
szetett alakzatok. Fogazások 

—49 Egyéb alakok: szemcsés, por, 
rostos* forgács stb.

—491 Szabályos geometriai alakú 
apró darabok. Tabletták, 
pasztillák, gömböcskék 

—492 Szemcsék, porok 
—493 Szabálytalan alakú apróbb 

darabok. Forgácsok, pely- 
hek
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621-496 621-76

621 —496 Habszerű, szivacsszerű alak. 
Likacsos alak 

—497.2 Sajtolt termék
— 498 Nem szilárd alakzatok. Folya

dék és kolloid állapot. Olda
tok, gélek. Gáznemű állapot

621—5 Gépek üzeme. Szabályozás

— 51 Nem önműködő hajtás, üzem
és vezérlés általában. Ve
zérlő, meghajtó, kormányzó 
szerkezetek és alkatrészek. 
Hajtórúd, forgattyú, kor
mányrúd stb.

— 519 Távirányítás. Távvezérlés
— 52 Önműködő vezérlőberendezé

sek. Automatika
— 521 Mechanikai vezérlés
— 522 Hidraulikus vezérlés
— 523 Elektromos vezérlés
— 524 Termikus vezérlés
— 525 Pneumatikus vezérlés
— 526 Szervomotoros vezérlés
— 53 Szabályozás általában
— 531 Mechanikai mennyiségek

(térfogat, tömeg, sebesség, 
nyomás, teljesítmény stb.) 
szabályozása

— 54 Szabályozás módja. A szabá
lyozó szerkezet és a szabá
lyozás helye közötti alkat
részek

— 55 Szabályozó szerkezetek
— 56 Gépek egyenletes járása. Len

dítőkerék. Lengéscsillapító
— 57 Indítás. Kapcsolás. Indítók.

Kapcsolók. L. még 621.825
— 58 Sebességváltók és irányváltók.

Szabadonfutó szerkezet
— 585.1 Sebességváltás mechanikai

eszközökkel. Csuklós se
bességváltó szerkezetek. 
Váltókerekek

.2 Sebességváltás hidraulikus 
hajtómű útján (Föttin- 
ger, Seemann stb.)

. 3 Sebességváltás elektromos
és mágneses úton 

.8 Sebességváltás járóműve
ken. Szabadonfutó szer
kezet

— 587 Dif f erenfciálmű
— 589 A szerszám és munkadarab

mozgása. Vágás, előtolás. 
Vezető és másoló berende
zések. Osztó készülékek

— 59 Fékek és megállító berendezé
sek

621—6 Erőgépek megkülönböztetése 
. hajtóanyag szerint

— 62 Gáz alakú tüzelőanyagok hasz
nálata

— 63 Folyékony tüzelőanyag hasz
nálata

— 66 Szilárd tüzelőanyagok haszná
lata

— 68 Hulladékmeleg. Hulladékener
gia. Kipufogó gázok, hűtő
víz, hűtőlevegő energiájának 
felhasználása

621 — 7 Gépek kezelése és karbantartása

— 71 Hűtés, hűtőberendezések
— 72 Gépek kenőberendezései, ola

jozó berendezések. L. még
621.89

— 73 Hajtó és segédanyagok tisztí
tása, szűrése. L. még 621.899

— 74 Gépek és készülékek szerelésé
nél szükséges védőberende
zések

— 75 Géphibák és azokat megelőző
berendezések

— 751 Szerelési hibák
— 752 Lengő tömegek hatásának,

csillapítása. Rezgéscsillapí- 
tás

.2 Rezgéscsillapító berendezé
sek

.4 Pörgettyű (Giroszkóp)

.8 Rezgésmentes szerelés
— 753 A természet erőinek és a kör

nyezet állapotának hatása. 
Szélerők hatása. Hóterhe
lés. Hőmérsékletváltozás 
okozta erők

— 754 Tengelyirányú lökések és
azok ellensúlyozása

— 755 Gépek mozgó tömegeinek ki
egyensúlyozása

— 756 Túlterhelés folytán keletke
zett alakváltozás

— 757 Idegen anyagok (por, kő, víz5,
hó, jég stb.) távoltartására 
vagy eltávolítására szol
gáló berendezések. Hóeke. 
Jégtörő

— 758 Fülke, burkolat, ellenzők és
hasonló védőberendezések 

.364 Tűzvédelmi berendezések
— 759 Egyéb biztosító berendezések
— 76 Gépalkatrészek védelme
— 762 Géprészek tömítése

. 4 Nyugvó géprészek tömítése

.6 Mozgó géprészek tömítése
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621—77 Szerelés, karbantartás, tisztí
tás, javítás, megkönnyíté
sére szolgáló berendezések

— 772 Cserélhető alkatrészek
— 776 Tisztító berendezések
— 777 Gépek megjelölése betűkkel,

festékkel stb.
— 78 A személyzet és a közönség ve

rdéimét szolgáló berendezések
— 783 Üzemi baleset elleni vedőbe-

rendezések
— 784 Megbetegedés elleni védőbe

rendezések (levegő tisztí
tása stb.)

— 785 A közönség védelmére szol
gáló berendezések

— 786 .Ruházat védelme
— 788 Közlekedési eszközök külön

leges védőberendezései. 
Lökhárítók. Ködtelénítők

— 79 Mérő, számláló és egyéb be
rendezések

621—8 Gépek és készülékek osztályo
zása hajtóerő szerint

— 81 Gőzzel hajtott gépek. Gőzgé
pek. Alosztályozás 621.16 
szerint

— 82 Folyadékerővel hajtott gépek. 
Hidraulikus hajtások

— 83 Villamos ̂ é^ek^Ss készülékek
— 84 Hőerőgépek
— 843 Belsőégésű gépek

.3 Gázmotorok

. 4 Benzinmotorok

. 6 Diesel-motorok

. 8 Gázturbinák
— 845 Léglökéses, gázlökéses gépek
—85 Sűrített levegővel és gázzal

s hajtott gépek
— 86 - Mechanikus hajtású gépek
— 87 Izomerővel hajtott gépek

621,0 Gépészet elmélete. Egyszerű erő
gépek

.01 A gépszerkesztés elmélete. Mű
szaki mechanika. L. még 
531.a

.03 A gépészet fizikai alapjai 

.039 Az atomenergia ipari alkalma
zása, technikai hasznosítása. 
Reaktorok. L. még 621.384 

. 08 Egyszerű erőgépek 

.086 Mechanikai úton hajtott erő
gépek. Rugós gépek, súly 
által hajtott gépek 

. 087 Izomerővel hajtott egyszerű gé
pek. Taposómalom

621.1 Gőz fejlesztése* elosztása* haszno
sítása. Gőzgép. Gőzkazán. Hő
erőgépek átlalában

.01 Gőzgépek elmélete. Alkal
mazott termodinamika. L. 
még 536.8

.018 Gőzgépek hatásfoka; telje
sítménye

.11 Gőzerőmű. Csak általános mű
vek. L. még 621.311.22 

.12 Hajógőzgépek 

.125 Hajó-gőzturbinák 

.13 Gőzmozdonyok. Gőzerejű mo
torkocsi

.133 Mozdonykazán 

.134 Mozdony-gőzgép 

.135 Futómű 

.136 Szerkocsi

.138 Fűtőház. Mozdonyjavító mű
hely

.14 Gőzvontató, gőzúthengerlő 

.15 Helyhez nem kötött gőzgépek.
Félstabil gőzgép. Lokomobil 

.16 Helyhezkötött gőzgépek 

.161 Dugattyús gőzgépek 

.165 Gőzturbinák 

.166 Forgódugattyús gőzgépek 

.17 Gőzgép üzeme 

.175 Gőzsűrítés. Kondenzátorok. 
Hűtők

.177 Gőztisztítók. Olajleválasztók. 
L. még 621.187.5

.178 Üzemzavarok. Kazánrobbanás

621.18 Kazánok. Elpárologtatók, elő- 
melegítők

.181 Gőzkazánok fajtái
.02 Gőzkazán egyes részei 
.021 Csövek

.1 Vízcsövek 

.2 Lángcsövek 
.022 Gőzgyűjtők 
.3 Lángcsöves kazánok: Field, 

Cornwall, Sulzer, Gallo- 
way stb.

.4 Hengeres kazánok: Kuhn,
Tenbrink stb.

.5 Vízcsöves kazánok: B. W.,
Büttner, Stirling, Bensőn 
stb.

.6 Különleges kazánok. Gőztá
rolók. Higanygőzkazán 

. 7 Tűztér

. 8 Túlhevítők

. 9 Egyéb gőztartók
.182 Kazánházak üzeme, felügye

lete. Fűtés
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621.183 621.3,01

621.183 Kazántartozékok. Biztosító be
rendezések. Üzemi felszere
lések

.185 Kazánszerelés. Alapozás. Be
falazás

.186 Gőzelosztás. Fáradt gőz hasz
nosítása

. 3 Gőzvezetékek 

.4 Hőszigetelés. L. még 662.998 

.8 Fáradtgőz hasznosítása 
.187 Kazánok kezelése

.1 Kazántáplálás. Tápvíz. Kon- 
denzvíz

.11 A tápvíz összetétele. Ka
zánkő. Habképződés 

.12 Tápvíztisztítás 

.13 Kazántáplálás, kazántöltés 

.14 Tápvíz előmelegítés 

.15 A kondenzvíz kezelése 

. 2 Kazánok felügyelete és vizs
gálata. Víznyomáspróba. 
Átvétel

.3 Kazántisztítás

621.22 Vízenergia. Vízerőgépek

. 01 Vízerőgépek elmélete 

. 015 Vízerőgépek dimenziós ana
lízise

.5 Hasonlósági törvénysze
rűségek 

.018.1 Hatásfok 
.7 Teljesítmény

.221 Vízenergia forrásai és haszno
sítása. Vízerőművek. Vízerő- 
telepekJ Csak összefoglaló 
művek! L. még 620.4; 
621.311.21; 627.8 .

.223 Vízi kerekek 

. 224 Vízturbinák
.1 Szabadsugár turbinák. Ak

ciós turbinák 
.12 Pelton-kerék 
.13 Girard-turbina
.14 Bánki-turbina 
.2 Reakciós turbinák 
.23 Jonval-turbina (axiális)
.24 Francis-turbina (radiális)
. 25 Határturbinák
. 3 Propeller-turbinák
. 35 Kaplan-turbina
.7 Megfordítható (reverzibilis) 

turbinák. Szivattyúként is 
használható turbinák 

.225 Víznyomással működtetett du
gattyús motorok. Vízoszlop- 
gépek

.226 Víztároló. Hidraulikus sajtó.
Nyomásfokozó 

. 227 Hidraulikus kos

621.3 Elektrotechnika

621.3.01 Fogalmi meghatározások. EM 
nevezések. Diagramok, 
alapképletek, jelleggörbék: 
(karakterisztikák)

.011 Alapképletek és mennyiségek:

.012 Diagramok, jelleggörbék (ka4 
rakterisztikák)

.013 Mágneses jelenségek. Mág
neses terek. Gerjesztés. 
Erőterek kölcsönhhtása 

.4 Armatúra reakció. Kom- 
mutációs terek. Kefe- 
eltolások hatása

*014 Áram, árameloszlás .
.3 Zárlatok és túláramok 
. 6 Kóboráramok 
.7 Hibaáram. Földzárlati 

áram. L. még 
621.317.333

.015 Feszültség
. 1 Feszültségeloszlás, feszült

ségesés, feszültség válto
zás

.2 Feszültség-ingadozás 

. 3 Túlfeszültségek. Tranziens 
feszültség-jelenségek 

.5 Átütési feszültség. Kisü
lési feszültség. L. még
537.52

.016 Forgatónyomaték. Teljesít
mény. Terhelés. Stabilitás. 
Energia

.017 Energiaveszteségek. Melege
dés. Hatásfok

.018 Fázis. Frekvencia. Rezgések. 
Szlip

.1 Fázis. Fáziseltolás. Telje
sítménytényező 

.12 Fáziseltolás. Fázisszög 

.14 Teljesítménytényező 

.2 Interferencia 

. 3 Harmonikusok 

.4 Frekvencia (rezgésszám).
Szlip

.41 Frekvencia 

.42 Frekvenciasávok 

. 422 Keskeny sáv 

.424 Széles sáv 

. 5 Szinkronizmus. Aszink
ronizmus

. 6 Mechanikai rezgések. Len
gések

.7 Hullámalak. Torzítás. Szi- 
nuszhullámok. Fűrész- 
foghullámok. Négyszög
hullámok. Impulzusok 

.8 Csillapítás. Csillapodás
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621.3.02 6 2 1 .3 .064

621 3.02 Áramok, feszültségek, ellen
állások és frekvenciák nagy
sága és fajta szerinti fel
osztása

. 021 Gyengeáram 

.022 Erősáram 

.023 Nagyfrekvenciájú áram 

.024 Egyenáram
. 2 Lüktető egyenáram 

.025 Váltakozó áram 
.1 Egyfázisú 
.2 Kétfázisú 
.3 Háromfázisú 

.026 ^"Teljesítmény, nágyság- 
rendje szerint 

.027 Feszültségek 
. 2 Kisfeszültség 
.3 Nagyfeszültség 
.4 Nagyfeszültségek 1000 

volt alatt
.5 Feszültségek 1-től 10 kilo-

voltig
.6 Feszültségek 10 kilovolt 

felett
.7 Feszültségek 100 kilovolt 

alatt
.8 Feszültségek 100 kilovolt

felett
. 028 Ellenállások 
. 029 Hullámok és rezgések fajtái.

Frekvencia tartományok 
.4 H ang&ékvSnSiák 
.5 Rádió frekvenciák (hdsz- 

szú-, közép- és rövid
hullámok)

. 6 Ultrarövid- és mikrohul
lámok

621.3.03 Villamos lámpák, kisülési csö
vek, elektronikus készülé
kek, elektro-kémiai készü
lékek és kemencék részei

.032 Villamos lámpák, kisülési 
csövek és elektronikus ké
szülékek részei 

.1 Töltőgázok. Getter

. 2 Elektródák. Katódok.
Anódok. Rácsok. Elek
tronoptikái és ionopti
kai rendszerek 

.3 Izzószálak. Fényporok. 
Ernyők

.4 Szabályozó- és gyújtóbe
rendezések

. 5 Állványrészek. Tartóhu
zalok

. 7 Búrák

.8 Lámpa- és csőfoglalatok

621.3.032.9 Lámpák és elektroncsövek
előállítása

. 035 Elektrokémiai berendezések 
részei

. 4 Elektrolitek. Aktív anya
gok. Anyagok alkalma
zása. Fürdők

.036 Hőátadás. Villamos kemen
cék és segédberendezések 
részei

.6 Elektródák. Fűtőtestek

621.3.04 Villamos gépek és készülékek
tervezése, számítása, szige
telése és részei

.042 Mágneses körök. Vasmagok.
Horony. Légrés 

. 043 Armatúrák 

.044 Gerjesztő rendszerek. Pólu
sok. Pólussaruk 

.045 Tekercselések 

. 046 Tekercstestek 

. 047 Kommutátorok. Csúszógyű
rűk. Kefék

. 048 Villamos gépek és készülékek
szigetelése

.049 Villamos áramkörök felépí
tése

. 73 Huzalozás 

.75 Nyomtatott áramkörök. 
L. még 655.3; 774

621.3.05 Energiaátvitel. A rendszer
megválasztása

. 051 Energiaátvitelről általában 

.052 Energiaátviteli rendszerek 
megválasztása 

. 2 Kétvezetékes rendszer 

.3 Többvezetékes rendszer 

.4 Hurkolt hálózatok 

. 63 Gyengeáramú átvitel 
erősáramú vezetéke
ken

.7 Több frekvencia átvitele 
egy vezetéken 

.053 Földelés

.056 Szabad vezetékek szilárdsági 
viszonyai

621.3.06 Kapcsolás. Kapcsolók. Sza
kaszolók. Aramszakítók

.061 Kapcsolási rajzok 

.062 Kapcsolási módok. Párhuza
mos. Soros. Átkapcsolás 

.064 Kapcsolási műveletek és je
lenségek. Áramkör meg
szakítása általában
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621.3.066

621.3.066 Kapcsoló készülékek szerke
zete és működése 

. 6 Érintkezők

621.3.07 Szabályozás

.072 Villamos mennyiségek sza
bályozása

.073 Mágneses mennyiségek sza
bályozása

.076/.077 A szabályozás módjai 

. 078 Önműködő szabályozás

621.3.08 Mérések. L. még 53.08;
621.317; 681.2

.081 Egységek. Állandók
1.082 Mérési eljárások elvei és mű

szerek szerkezetének elvei 
.083 Mérési eljárások 

. 7 Távmérés
.087 Leolvasás és regisztrálás 
.088 Mérési hibák és figyelembe

vételük
.09 Átvitel-elmélet. Csillapítás. 

Erősítés. Térerősség

621.31 Villamosenergiaipar

.311 Erőművek. Energiaátviteli be
rendezések

. 1 Vezetékhálózatok az energia
elosztás szempontjából. 
Villamosítás

.15 Erőművek teljesítménye, 
terhelése

.16 Felesleges és fel nem hasz
nált energiák hasznosí
tása. Terheléselosztás 

.161 Teljes hálózat fölös ener
giájának felhasználása. 
Hálózatok összekapcso
lása

.17 Erőművek épületei 

.18 Erőművek segédgépei és 
segédberendezései 

.2 A villamos erőművek felosz
tása erőgépek szerint 

.21 Vízerőművek 

. 22 Gőzerőművek 

. 23 Erőművek belső égésű vagy 
egyéb kalorikus gépekkel 

.24 Szélerőművek 

. 25 Hgyéb erőművek. Atom
erőművek

.28 Mozgó áramtermelő beren
dezések

.4 Elosztó és átalakító állomá
sok

621.315

621.311.6 Áramforrások készülékekhez
általában

. 8 Szükség-áramforrások 
.312 Villamosenergia elosztására és 

felhasználására szolgáló be
rendezések. Villamos ipar. 
Erősáramú villamos ipái*. 
Villamos készülékek általán 
bán

.313 Villamos gépek
.12 Generátorok általában 
.13 Motorok általában 
. 2 Egyenáramú gépek. Erősítő

gépek
.3 Váltakozóáramú gépek 
.32 Szinkrongépek. Turbogene- 

rátorok
.33 Aszinkron gépek 
.36 Kommutátoros gépek 
.37 Repulziós gépek 
.39 Egyéb gépek. Unipoláris 

gépek. Hiszterézis ‘gépek 
.8 Magnetoelektromos gépek.

Indukciós gépek állapdó 
mágnessel

621.314 Villamos energiaátalakítás.
Áramátalakítók. Villamos 
gépekkel és áramátalakítók
kal együttesen foglalkozó át
fogó művek 621.313 alá so
rolandók

. 1 Egyenáram átalakítása
egyenárammá. Motordi
namó

.2 Váltakozóáram átalakítása 
váltakozóárammá. 
Transzformátorok 

.22.08 Mérőváltók általában 

. 222.8 Feszültségváltó 

. 224.8 Áramváltó 

. 24 Forgó átalakítók 

.25 Fázisváltók és fázis-szabá
lyozók

. 26 Frekvencia átalakítók

. 27 Rácsvezérlésű fázis- és frek
vencia átalakítók 

.5 Váltakozóáram átalakítása 
egyenárammá és fordítva, 
áramirányítók, motorge
nerátorok

.6 Egyenirányítás. Egyenirá
nyítók

. 7 Tranzisztorok

621.315 Villamos energia átvitele. Veze
tékek. Vezetők és szigetelő 
anyagok. Szigetelők. Veze
tékszerelés
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621.315.1 6 2 1 .3 1 7 .4

621.315.X Szabad vezetékek. Csupasz 
vezetékek

.2 Kábelek. Kábelfektetés. L. 
még 677.73

. 3 Szigetelt vezetékek

. 5 Vezetők. Vezetékanyagok

.6 Szigetelő anyagok. Szigete
lők.! Szigetelőtartók. Sze
relési anyagok 

.61 - Szigetelő anyagok 

. 62 Szigetelők. Átvezetők 

. 66 Oszlopok

. 67 Szigetelőcsövek. Elosztódo
bozok. Csőszerelvények 

.68 Vezetékek és kábelek kö
tése

621.316 Villamos energia elosztása és 
szabályozása. Kapcsolás.
Megszakítók. Kapcsolók. 
Szabályozás. Védelem

. 1 Elosztóhálózatok. Berende
zések épületekben, hiva
talokban, üzemekben stb. 
L. még 621.311.1; 696.6 

-.3 Kapesolóberendezések és
kapcsolótáblák. Kapcso
lási (bekötési) táblázatok 

.34 Kapcsolótáblák. Elosztó 
szekrények 

.35 Gyűjtősmek 

. 5 Villámod áramkörök nyitása
és zárása. Kapcsolok. 
Megszakítók. Szakaszolók. 
Kontaktusok

.7 Szabályozás. Szabályozók

.71 Villamos indítás, fordulat
szám szabályozás, féke
zés

.72 Villamos mennyiségek sza
bályozása

. 721 Áramerősség szabályozása 

.722 Feszültség szabályozása 

. 723 Ellenállás szabályozása 

. 726 Frekvencia szabályozása 

. 727 Fáziseltolás szabályozása.
Fázisszabályozók. Tel
jesítménytényező j aví- 
tása

.728 Teljesítmény szabályo
zása. Telj esítménysza- 
bályozók. Terheléssza
bályozók

. 729 Szinkronizálás. Szinkroni
záló berendezések. Pa
rallelkapcsoló berende
zések

. 8 Ellenállások 

. 825 Termisztorok

621.316.9 Védőberendezések. Biztosí
tók. Földelések. Védelem 
légköri túlfeszültségek el
len

.923 Biztosítók 

.925 Relé-védelem. Szelektív
védelem. L. még
621.318.5

.93 Védelem külső eredetű túl- 
áramok és túlfeszültségek 
ellen. ívkioltás. Szikra
közök. Túlfeszültség le
vezetők. Érintésvédelem 

. 98 Villámhárítók 

.99 Földelés
621.317 Villamos mérések. Mérőberen- 

dezések. Regisztrálók

.1 Mérési eljárások 

.2 Villamos laboratóriumok és 
berendezéseik

.3 Villamos mennyiségek mé
rése

. 31 Áramerősség és árammeny- 
nyiség mérése

. 32 Térerősség, elektromotoros 
erő, potenciál és feszült
ség mérése

.33 Ellenállás, vezetőképesség* 
impedancia, kapacitás, 
dielektromos állandó és 
induktivitás mérése 

. 333 Szigetelés vizsgálata. Hi- 
bahely-mérés; Lökőfe
szültség vizsgálat. L. 
még 621.3.014.7 

.337 Q-paérés

.34 Csillapítás-, szint-, erősítés* 
és illeszkedés-mérés 

.35 Feszültség- és áramgörbék 
felvétele és analízise. 
Oszcillográf álás

.36 Frekvencia, hullámhossz és 
szlip mérése

.37 Teljesítménytényező e mé
rése. Fáziseltolás méré
se. Fázissorrend (forgás
irány) megállapítása 

.38 Forgatónyomaték, teljesít
mény és energia mérése 

Nem villamos mennyiségek 
mérése villamos úton 

.4 Mágneses mennyiségek mé
rése. Mágneses vizsgála
tok. Földmágnesség mé
rését 1. 538.7

.49 Nem mégneses mennyisé
gek mérése mágneses 
úton



621.317.6 621.363

621.317.6 Karakterisztikák és diagra
mok. Mennyiségek közötti 
összefüggés mérése 

. 7 Villamos mérőeszközök
621.318 Mágnesség alkalmazása. Mág

neses anyagok és készülékek. 
Tekercsek. Relék

.1 < Mágneses anyagok 

.2 Mágnesek 

.3 Elektromágnesek 

.4 Tekercsek. Fojtótekercsek. 
Trans zduktorok

.5 Relék. L. még 621.316.925;
621.394.64

621.319 Alkalmazott elektrosztatika
. 1 Ferro elektromosság alkalma

zása
.2 Elektretek 
.3 Elektrosztatikus gépek 
. 4 Kondenzátorok 
.5 Egyéb elektrosztatikus ké

szülékek. Lökésgenerátör 
. 7 Elektrosztatikus erőterek. 

Töltések levezetése.
L. még 621.316.99

621.32 Villamos lámpák. L. még
621.3.032; 628.9; 683.8

. 325 ívlámpák 

.326 Izzólámpák 

. 327 Kisülési csövek
. 4 Hidegelektród ás kisülési csö

vek
.42 Nemesgáztöltéssel. Parázs- 

fény-lámpák
.43 Gáz-’ és fémgőz töltéssel. 

Fénycsövek
.5 Izzókatódos ‘ kisülési csövek 
.52 Nemesgáztöltéssel 
. 53 Gáz- és fémgőztöltéssel.

Fém gőzlámpák 
.534 . Higanygőzlámpák

. 1 Kisnyomású higanygőz- 
lámpák

-15 Fluoreszcens lámpák. 
F-lámpák

.2 Nagynyomású higany
gőzlámpák

. 6 Kisülési lámpák világító 
elektródokkal

621.33 Villamos vontatás
.331 Villamosítás vontatás céjaira
. 332 Táp- és munkavezetékek, ener-

giaHosztás. Különleges be
rendezések

621.333 Villamos vontatás motorai
.335 Villamos mozdonyok, motor

kocsik, vontatók. Villamos 
targoncák, hóekék és egyéb 
villamos közlekedési ' esz
közök

.2 Villamos mozdonyok. L. 
még 625.6

.3 Különleges villamos mozdo- 
nvok (bánya-, gyári stb.). 
L. még 622.62

.4 Villamos motorkocsik, troli
busz

.5 Villamos targonca. Villa
mos vontatók. Villamos 
traktor

.336 Áramszedők, ezek működése és 
' üzeme. Tartozékok

. 337 Vezérlő-, kapcsoló- és fékberen
dezések villamos motorko
csik és mozdonyok részére 

. 34 Villamos hajtás a vontatáson
kívül. Villamosság alkalma
zása az iparban, mezőgazda
ságban stb.
Pl.: 621.34:637.1 Villamos 

gépek a tejiparban 
621.34:677.05 Villamos 

hajtású textilgépek

621.35 Alkalmazott elektrokémia.
Elektrolízis. Akkumulátorok. 
Elemek. L. még 541.13

.351 Villamos energia előállítása ésx
tárolása kémiai úton 

.352 Galvánelemek. Primer elemek

.353 Elemek és telepek alkalmazása

. 355 Villamosság tárolása elektroké
miai úton. Akkumulátorok* 
Akkumulátortöltés

. .356 Akkumulátorok alkalmazása.
Akkumulátor telepek 

.357 Galvanotechnika. Elektroké
mia ipari alkalmazása -

.6 Galvanoplasztika •

.7 Fémek galvanizálása, galva- 
nosztégia

.8 Pácolás, festés, fényezés gal
vanizálás által

.359 Elektrokapillaritás ipari alkal
mazása. Elektroendozmosis

621.36 Hőelektromosság. Villamos fűtés
. .362 Villamosság előállítása hő ál

tal. Termooszlopok 
.363 Termoelektromos és termő-

mágneses motorok
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621.365 621 .394 .64

621.365 Hő előállítása villamossággal.
Villamos kemencék L. még
621.78

. 2 Ívkemencék

.3 Közvetlen ellenállással fű
tö tt kemencék (az áram 
keresztülfolyik a heví
tendő anyagon)

.4 Közvetett ellenállással fű
tö tt kemencék (az áram 
külön hőátadón vagy fűtŐ- 
ellenálláson áramlik ke
resztül.)

.5 Indukciós fűtés. Dielektro-
mos fűtés

.6 Vegyes fűtőrendszerű ke
mencék

621.37 Villamos rezgések, hullámok és
impulzusok technikája.
Alkalmazását a felhasználási 
területhez viszonyítással je
löljük

.371 Elektromágneses rezgések ter
jedése szabad térben. L. még 
538.56; 621.396.1

.372 Villamos rezgések terjedése ve
zetőkben. Átviteltechnika 

. 4 Kétpólusok. Kristályrezoná
torok. Üregrezonátorok 

.5 Négypólusok. Csatolókörök. 
Szűrűrnégypgíusok. Ki- 
’egyemítőnégypólusok.

.6 Többpólusok. Keverő kap
csolások. Frekvenciaátala
kítók

.8 Hullámvezetők. Csőtápvo
nalak

.373 Villamos rezgések és impulzu
sok gerjesztése. Oszcillátorok 

.4 Elektroncsöves rezgéskeltők 

.5 Kristályrezgéskeltők 
. 374 Impulzusmódszerek 
.375 Erősítők

.2 Elektroncsöves erősítők 

.3 Mágneses erősítők. L. még
621.318.4

. 4 Kristályerősítők

. 5 Dielektromos erősítők

.6 Mechanikai erősítők. L. még
621.313.2

.376 Moduláció és demoduláció.
Módszerek és készülékek

621.38 Elektronika. Fotocellák. Kisü
lési csövek. Röntgenberende
zések. Villamos gyógyászati 
eszközök. Elektrobiológiai 
készülékek. L. még 615.84; 
616-073

621.383 Fotócellák. Fényerősítők
. 384 Aktív és korpuszkuláris su

gárzás előállítása. Az atom
energia felhasználása. L. 
még 621.039

.2 Rádióaktív anyagok techni
kai alkalmazása

. 3 Infravörös sugarak technikai 
alkalmazása

.4 Ibolyántúli sugarak techni
kai alkalmazása

.6 Részecske-gyorsítók: ciklot
ron, szinkrotron* betatron 
stb.

.8 Tömegspektrográfok. Tö
megspektrométerek 

.385 Elektronikus kisülési készülé
kek. L. még 537.54; 
621.396.694 

. 1 Kisülési csövek 

. 832 Katódsugárcsövek.
Braun-féle csövek 

. 833 Elektronmikroszkópok.
L. még 537.533.35

.386 Röntgencsövek és készülékek

.387 Gáztöltésű kisüléscsövek vilá
gításcsövek kivételével. 
Ionizációs kamrák. Ré
szei ke-számlálók: Geiger — 
Müller-számláló stb.

. 389 Egyéb elektronikus készülékek 
és műszerek

62Í.39 Híradástechnika. L. még 654

.391 A villamos hírközlés technikája 
általában. Kibernetika. In
formációelmélet

621.394 Vezetékes távíró

.14 Távíró jelkulcsok. Kódok

.2 Kézi üzemű, különleges jel
kulcsú táviratozás 

. 3 Gépi távírás, betűnyomásos, 
többszörös írású távírás és 
egyéb rendszerek 

.4 Többszörös üzemű távíró 

.5 Távíró nagy távolságra, ká
belen, tengeri kábelen 

. 6 Távírókészülékek 

.61 Adóberendezés. Billentyű
zés

.62 Vevőkészülékek 

. 63 Hívókészülékek 

.64 Erősítők. Jelfogók. L. még
621.318.5
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621.394.65 Átkapcsoló és elosztó ké
szülékek

.66 Szabályozó készülékek 
, 7 Távíróberendezések. Állo

mások. Vezetékek. Háló
zat. Központok 

.8 A vétel jósága 

. 9 Távíró alkalmazása
621.395 Vezetékes távbeszélőteehnika

.2 Magántávbeszélőberendezé- 
sek. Házi távbeszélőbe
rendezések

.3 Nyilvános távbeszélőberen
dezések

.34 Gépi kapcsolású telefon 

.4 Többszörös távbeszélőbe
rendezések. Titkos távbe
szélő

.44 Vivőáramú távbeszélő 

. 5 Távbeszélő nagy távolságra. 
Távbeszélés kábelen, ten
geri kábelen

. 6 Távbeszélő készülék 

.61 Adóberendezések. Mikro
fon. L. még 534.7 

.62 Vevőkészülékek. Adó- és
vevőberendezéseket 
együttesen tárgyaló mű
vek 621.395.61 alá soro
landók

. 623 Telefonhallgatók, hang
szórók

.625 Hangfeljegyzés
.3 Mágneses hangfeljegy

zés
.63 Hívóberendezés. Jelzők,

csengők
.64 Jelfogók. Erősítők. Átvivők 
.65 Kapcsolóberendezések 
.66 Szabályozó, ellenőrző és 

egyéb berendezések. 
Hangerőszabályozás. 
Hangszínszabályozás 

. 7 Távbeszélőberendezések.. 
Távbeszélőállomások. 
Távbeszélőközpont. Veze
tékek

. 73 Távbeszélő vezet ékek

. 74 Távbeszélőhálózatok 
,8 A vétel jósága 
.9 A távbeszélő alkalmazásai:

Felvilágosító szolgálat. 
Nagyothallók készülékei. 
Vezetékes műsorátvitel

621.396 Rádiótechnika
. 1 Általános elmélet. Rádió

hullámok terjedése

621.396.2 Rádió különböző átviteli
rendszerei hullámtípusok 
szerint. Szikratávíró 

.3 Mechanikus és önműködő
adás. Rádiótávíró 

. 4 Többszörös és irányított köz
vetítés

.44 Vezetékirányítású rádió 

. 5 Rádió távbeszélés

. 6 Rádiókészülékek, kapcsolá
sok. Elmélet. Tervezés. 
Működés. Alkalmazás 

. 61 Rádióadók 

.62 Vevőkészülékek 

. 65 Berendezések rádióközve
títés átvitelére vezetékes 
közvetítésre és fordítva 

. 66 Ellenőrző-, szabályozó- és 
védőberendezések. L. 

még 621.3.07; 621.316.7 
.663 Iránymérés rádióval 
.67 Antennák. Földelések 
. 674 Szimmetrikus antennák.

Hurokantennák. Dipó
lok

.677 Irányított antennák. Ke
ret antennák

. 69 Rádiókészülékek alkatré
szei. L. még 621.318.4; 
621.319.4; 621.396.66 

.694 Rádiócsövek. L. még 
621.385

.7 Adó- és vevőállomások

.8 Vétel erőssége (térerősség).
A jelek jósága. Zavarok 

. 828 Zavarelhárítás 

.9 A rádió alkalmazása. Radar
621.397 Képátvitel. Távolbalátás (tele

vízió)
.2 Átviteli rendszerek
. 3 A kép felbontása és * összete-

vése
.4 Többszörös átvitel
.5 Távolbalátás általában
. 6 Készülékek
.61 Adók 
. 62 V evők
.7 Állomások, berendezések
.8 A vétel jósága
.9 Távolbalátás alkalmazása

621.398 Távjelzés, távvezérlés, távmé
rés. L. még 621.3.083.7

621.4 Hőerőgépek (a gőzgépek kivételé
vel)

. 41 Hőléggépek

.43 Belsőégésű motorok
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6 2 1 .4 3 -4 621.56

621.43—4 Tüzelőanyag bevezetése, ke
verékképzés, porlasztás, 
gázosítás

.01 Belsőégésű motorok elmé
lete. L. még 536.8 

.011 Mechanikai alapelvek 

.013 Beszívás, porlasztás, komp
resszió, expanzió, kipu- 
fogás, lerakódások 

.014 Hőelméleti kérdések. Hő
mérséklet, hőátadás, hő
veszteség termodinami
kai problémák

.018 Hatásfok, teljesítmény 

.019 Kémiai és fizikai-kémiai 
kérdések: Ceténszám, ok- 
tánszám, kopogás stb. 

.03 Keverékképzésre, porlasz
tásra, gázosításra szol
gáló berendezések. Üzem
anyagadagoló szerkezetek 

.04 Gyújtás. Gyújtó berendezé
sek. Gyertyák

.05 Az égés befolyásolása. Töl
tés. Sűrítés

.06 Kipufogók. Hangtompítók. 
Kipufogó gáz hasznosítása

621.431.3 Szerkezet és tartozékok
.7 Belsőégésű motorok fajtái

használat szerint. Jármű
motorok

. 71 Helyhez kötött motorok és 
' lokomobilok

. 72 Belsőégésű motorok sín
járművek részére 

.73 Közúti járműmotorok, 
autómotorok

.74 Belsőégésű motorok vízi
járművek részére 

.75 Repülőgépek belsőégésű 
motorai

.432 Belsőégésű dugattyús motorok 
.3 Négyütemű motorok általá

ban
.4 Kétütemű motorok általá

ban
. 433 Gázmotorok 
.434 Porlasztós motorok, Otto-mo- 

torok
.435 Szilárd tüzelőanyaggal hajtott 

erőgépek. Porszénmotorok, 
robbanóanyaggal hajtott 
motorok

.436 Diesel-rendszerű motorok. Fél- 
Diesel-motor és izzófejes mo
torok

. 12 Négyütemű Diesel-motorok 

.13 Kétütemű Diesel-motorok 

.3/. 5 Előkamrás Diesel-moto
rok

621.437 Belsőégésű forgódugattyús mo
torok

. 438 Gázturbinák. Olajturbinák.
Belsőégésű turbinák 

. 44 Erőgépek, gőz és levegőkeverék
kel

.45 * Hőreakciós gépek. Rakétagé
pek. Léglökéses, gázlökéses 
gépek. Sugárhajtóművek 

. 47 Sugárzóenergia hasznosítása
géphajtásra. Naperőgépek •

. 48 Egyéb hőerőgépek. A föld, a víz
és a levegő melegének hasz
nosítása

.49 Egyéb hőenergia-források hasz
nosítása

.499 Különböző kémiai és fizikai
kémiai energiák hasznosítása

621.5 Légnyomásos gépek. Hűtő
technika. Gázok cseppfolyósí- 
tása. L. még 661.91

621.51/.54 Légnyomásos gépek. Lég
nyomásos energia haszno
sítása

.51 Légsűrítők (kompresszorok) 

.512 Dugattyús légsűrítők

.513 Különleges kivitelű dugattyús
légsűrítők, pl. rezgődugaty- 
tyús légsűrítők

. 514 Körforgódugattyús légsűrítők

.515 Centrifugális légsűrítők. Cent-
rifugál-kompresszorok, tur- 
bokompresszorok

.52 Levegő és gázok ritkítása. Lég- 
szivattyúk. Vákuum szivaty- 
tyúk. L. még 533.5 

. 54 Sűrített vagy ritkított levegő
alkalmazása. Légnyomásos 
motorok '

. 542 Sűrített levegővel működő
szerszámok

.548 Szélenergia hasznosítása. Szél
erőgépek. Szélkerekek. Szél
malom

6 21.56/. 59 Hűtőtechnika

.56 Hűtés. Hűtőközeg. Hűtőberen
dezések

. 564 Hűtőanyagok. Ammónia,.
freon, jég stb.

.565 Hűtőházak. Jégszekrények
. 9 Hűtőberendezések külön

böző iparágak számára. 
Nyílt és zárt hőkicserélők, 
hűtőtornyok
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621.57

621.57 Hűtőgépek
.01 Hűtőgépek elmélete. Sűrítős 

és elnyeletős rendszer 
.04 Hűtőgépek alkatrészei. Pá

rologtató, sűrítő, szabá
lyozó, kondenzátor stb. 

. 573 Hűtőgépek folyékony közeg
nélkül. Léghűtőgépek. Le- 
blanc-féle gépek

.574 Sűrítős (kompressziós) hűtő
gépek

.575 Elnyeletős (abszorpciós) hűtő
gépek

. 576 Különleges hűtőgépek. Sűrítős-
elnyeletős hűtőgépek. 
Audiffren-féle gép. Vákuum- 
hűtőgép. Örvénycsővel mű
ködő hűtőgép 

. 577 Hőszivattyúk

.578 Segédberendezések. Hideg és
erő egyidejű előállítása 

.58 Jéggyártás. L. még 663.67

.59 Igen alacsony hőmérséklet elő
állítása. Gázok cseppfolyósí- 
tása. L. még 533.24; 66.078 

. 592 Nehezen kondenzálható gázok
és gázkeverékek cseppfolyó- 
sítása

.593 Folyósított gázkeverékek szét
választása

. 594 Cseppfolyós és szilárd halmaz-
állapotú gázok, pl. szárazjég 
alkalmazása. L. még 661.91

621.6 Berendezés gáznemű és folyós 
anyagok szállítására. Csőveze
tékek. Fúvók. Szállító-szivat
tyúk

. 01 Elméleti kérdések

.02/.03 A szállított anyag fajtái

.021 Száraz levegő

.022 Nedves levegő

.023 Gőz

.025 Gázok lebegő részecskékkel

.029 Egyéb gázok

.031 Víz

. 032 Gáztartalmú folyadékok: 
sör, ásványvíz stb.

.033 Kevésbé viszkózus folyadé
kok. Olaj

.034 Viszkózus folyadékok: kát
rány, melasz stb.

.035 Lebegő szilárd részecskéket 
tartalmazó folyadékok 

.037 Maró folyadékok 
.61 Fúvók. Fújtatok. Dugattyús 

fúvók. Sugárfúvók. Ránczsá
kos fújtatok

621.646«$

621.63 Szellőzők. Ventillátorok.
Szárnylapátos fúvók. Kör
forgófúvók

621.64 Gázok és folyadékok szállítására
és tárolására szolgáló beren
dezések

.642 Szállító és tároló eszközök 
.1 Hordozható tartályok. Vö

dör, hordó, palack stb. 
.2 Közlekedési eszközökön levő 

tartályok
. 3 Helyhezkötött tartályok 
.37 Föld alatti tartályok 
.39 Nagyméretű tároló tartá

lyok
. 643 Csővezetékek. Csőkötések. 

Megcsapolások
. 006.8 Csővezetékrendszerek. 

Csőhálózatok
. 1 Nyílt vezetékek, csatornák
.2 Zárt csővezetékek 
.21 Ólomcsövek, ólomcsőveze

tékek
. 22 Öntöttvascsövek 
.23 Acélcsövek 
.24 Nemvasfémcsövek 
.25 Kerámiai anyagokból ké

szült csövek. Betoncsö
vek

. 26 Facsövek

.29 Egyéb anyagokból, pl. ke
ménygumiból, műanyag
ból készült csövek 

. 3 Hajlékonycsövek, tömlők

. 4 Csőkötések. Idomdarabok

. 5 Megcsapolások. Hidránsok 
pl. tűzoltási célra. Kutak. 
Itatóhelyek

.646 Szabályozó, elzáró és biztosító 
berendezések. Armatúrák 

.1 Zárószerkezetek általában.
(Vezérlőművek egyes rész
leteit 1. 621— 3-nál)

.2 Szelepek. Egyszerű és ön
működő szelepek. Bizton
sági szelepek^

. 3 Fogyasztásszabályozók.
Rheométerek. Diafragmák 

.4 Nyomáscsökkentő szelepek.
Biztosító szelepek 

.5 Tolózár

.6 Csapok

.7 Keverőszerkezetek. Kevero-
szelepek

.8 Biztosító elzáró szerkezetek,
Biztosító csapok. Önmű
ködő elzárókészülékek

IQfi



621.646.9 621.742

621.694 Sugárszivattyúk. Gőzsugárszi- 
vattyú. Injektor. Gőzsugár- 
fecskendő. Ejektor

. 695 Folyadékemelés sűrített levegő 
keveréssel. Mammutszivaty- 
tyú

621.7/.9 Vas- és fémipar

621.7 Gyárak általános ismertetése. Mű
helyek berendezése. Fémek 
megmunkálása

. 01 Megmunkált anyag

.019 Fémek. Alosztályozás 669 
szerint

.02 Megelőző kezelés, ipari tisz
títás, fémek kémiai mara
tása

.71 Szerkesztési iroda. Rajztermek 
:744 Műszaki rajzolás. Géprajz 

.72 Mintakészítés. Mintaasztalosság 

.73 Kovácsműhely. Kovácsolás. 
Kovácsológépek

. 731 A kovácsolás altalános kérdései 
. 4 A kovácsolás elmélete. Alak- 

változás. Duzzasztás, 
nyújtás

.733 Kovácsoló szerszámok. Ková
csoló gépek. L. még 621.97 

. 3 Kovácstűz 

.4 Üllő. Süllyesztékek. Satu 

.7 Kézi szerszámok. Kalapá
csok. Fogók

.734 A kovácsolás uyers- és segéd
anyagai

. 735 Kovácsolási munkafolyama
tok. Nyújtás, hajlítás, zömí- 
tés stb.

.74 Öntöde. Öntőműhely (vas és 
fém öntése)

.03 Különleges darabok öntése.
Szériaöntés. Csövek ön- 
tése stb.

.04 Öntési eljárások 

. 041 Homokba öntés 

. 042 Centrifugálöntés 

.043 Kokillaöntés. Fröccsöntés 

. 044 Kéregöntés 

.045^ Precíziós öntés. Viaszöntés 
.741 Öntödék fajtái

.1 Vas- és acélöntödék általá
ban

. 5 Rézöntödék 

.6 Ólom-, ón-, horgany öntödék 

. 7 Könnyűfémöntödék 

.8 Egyéb öntödék. Alosztályo
zás 669.2 szerint

.742 Formahomok és formaanyag 
előkészítése az öntéshez

621.646.9 Vezetékek, szelepek, csapok, 
tolattyúk stb. tartozékai. 
Tömítés. Lökéshárítók. 
Fagy ás és dugulás elleni 
védelem

. 647 Permetezőberendezések. Szö
kőkutak. Öblítő berendezé
sek

. 2 Locsolószerkezetek. Öntöző
eszközök, kannák, per
metezőeszközök. Zuhanyo
zók

.3 Fecskendők. Csővégek. Ki- 
folyókúp. Sugárcső. Tűz
oltó fecskendőcsövek 

.4 Forgó permetezők 

. 5 Szökőkút

.7 Öblítő berendezések. Beren
dezések időszakos vízszol
gáltatással

. 9 Csövek, szelepek, csapok
tartozékai 

.92 Úszók
. 649 Folyadék emelése szivattyú 

nélkül
.1 Merőkanál, vödör 
.2 Gémeskút. T^erekeskút 
.4 Végtelen lánccal működő

merítők. Serleges, láncos 
kutak

.5 Csavaros vízemelők. Archi- 
médesi vízemelők 

. 6 Merítőj^crék^^Vízemelőkerék 

. 7 Szivornya. Szívócső

621.65 Szivattyúk általában. Dugattyús 
szivattyúk

.651 Nyomó szivattyúk általában

. 6£>2 Dugattyús szivattyúk tárcsás 
dugattyúval

. 653 Merülő- (búvár-) dugattyús 
szivattyú (plunger)

. 658 Membránszivattyú

.66 Forgódugattyús szivattyúk

.664 Fogaskerékszivattyúk

. 665 Csavarszivattyúk

. 67 Körforgószivattyúk. Centrifu
gális szivattyú. Turboszivaty- 
tyú. Örvény szivattyú. Pro
pellerszivattyú

. 68 Különleges szivattyúk. Mérő
szivattyúk. Folyadékszétvá
lasztó szivattyúk

. 69 Szivattyúk, amelyeknél a hajtó
közeg közvetlenül hat a szál
lítandó közegre. Sugárszivaty- 
tyúk

. 693 Pulzométerek
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621.743 Magkészítés az öntésnél
.744 Öntödei formázás. Formaké

szítés
.3 Szerszámok és berendezések 

a formázáshoz. Forma
szekrények. Kokillák 

.4 Kézi és gépi formázógépek 

.5  ̂ Kézi formázás 
. 745 Öntödei olvasztás

. 3 Olvasztókemencék 

.4 Olvasztáshoz felhasznált 
anyagok

.5 Olvasztás. Kemencék keze
lése. Az olvasztás folya
mata

. 746 Öntés
.2 Öntödei szállítóberendezé

sek. Öntőkocsi, öntődaru 
.3 Öntőszerszámok. Öntőüst. 

Öntőgép
.4 Levegő-j áratok. Öntőfejek. 

Holtfejek
.5 Öntési eljárások 
.51 Öntési hőmérséklet, sebes

ség, idő
. 57 Centrifugálöntés
. 58 Kokillaőntés
. 6 Dermedés. Lehűlés 
.7 Hibás öntések. Okaik és el

hárításuk. Zárványok. 
Fogyási üregek. Lunker 

.747 Öntvénytisztítás. Öntvényjaví
tás

621.75 Szerszámkészítés. Szerelés

.751 Anyag előmuhkálása. Előraj- 
zolás. Jelzés. Pontozás 

.753 Tűrés. Illesztés. Idomszer 
. 1 Tűrés, tolerancia 
.2 Illesztések, illesztési rend

szerek. ISA, Din, MOSZ 
stb.

. 3 Idomszer, mestermérő, ka
liber

.756 Munkapad. Szerszámlakatos 
munkák. Géplakatosság. 
Gyári lakatosipar általában 

.757 Szerelés. Szerelőműhely. Vas
szerkezeti lakatosság 

.758 Cserélhető alkatrészek. Építő
szekrény-elv

621.76 Különíéle gyártási eljárások 

. 762 Porkohászat

621.77 Különleges alakú félgyártmá
nyok és munkadarabok gyár
tása

621.771 Hengerművek. Huzalgyártás.
Dróthúzó műhely. Lemez
gyártás. L. még 621.778;
677.7

.2 Hengerművek. L. még
621.944

.3 Dróthúzás. L. még 621.946 
.772 Kazán- és tartálygyártás 
.774 Csőgyártás

.1 Öntött csövek gyártása 

.2 Hegesztett csövek gyártása 

.3 Varratnélküli csövek gyár
tása

. 775 Golyógyártás. Sörétgyártás.
# Fémporgyártás

.776 Üreges tárgyak készítése nyo
mó esztergapadon (csövek 
kivételével). L. még 621.983 

.778 Drótfeldolgozás. Csévélés. Tüs
késdrót gyártása

621.78 Fémek hőkezelése. Edzés, neme
sítés, nitrálás stb.

. 782 Berendezések elhelyezése

. 783 Kemencék a fémek hőkezelé
sére. L. még 621.365 

.784 Edző és megeresztő fürdők 

. 785 Hőkezelési módok. Nemesítés, 
edzés, megeresztés, lágyítás 
stb.

.5 Felületi edzés. Cementálás, 
Nitrálás 

. 6 Edzés

. 7 Megeresztés

. 8 Lehűtés

.92 Kezelés hideggel^
.787 Edzés mechanikai .úton. Go

lyózó edzés. Sörétes felületi 
keményítős

.788 Edzés elektromos vagy mágne
ses úton

. 789 Szövetszerkezet változtatása 
más módon

621.79 Különböző megmunkálási mó
dok

. 02 Előmunkálatok. Tisztítás, 
Pácolás. Maratás. Rozs- 
dátlanítás

.791 Forrasztás. Hegesztés. Vágás 
. 052 Hegesztés 
.054 Vágás
.056 Hegesztett varratok 
. 2 Szerek oxídálódás és lerakó

dás ellen 
.3 Forrasztás
.33 Forrasztó páka. Forrasztó

berendezések
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621.791.34 Forrasztóaíiyagok 
. 352 Keményforrasztás 
.353 Lágyforrasztás 
.5 Autogénhegesztés és vágás. 

Gázleolvasztásos hegesz
tés. Lánghegesztés 

. 6 Termithegesztés 

.7 Villamos hegesztés 

.75 Ívhegesztés 

. 76 Ellenálláshegesztés 

. 78 Elektrolitikus hegesztés 

.8 Kombinált hegesztés. Védő
gázos hegesztés. Arcatom- 
hegesztés stb.

.9.058 Hegesztési hibák 

.92 Feltöltő hegesztés. Szer
száméi (lapka) felhegesz
tése

,793 Fémbevonatok készítése 
.12 Katódos bevonatolással. 

Katódporlasztás
. 14 Fémgőzös bevonatolással.

Vakuumgőzölés
.5 Olvasztott fémbe való me

rítéssel
.7 Porlasztással. Fémszórás. 

Soppolás
.794 Fémfelület kémiai kezelése.

Pácolás. Színezés. Foszfáto
zás. Bonderizáiás

.795 Fémfelületek utókezelése. Csi
szolás magolás és lakkozás. 
Felülethemesítéá

.796 Raktározás. Raktárak, silók
berendezése.
L. még 657.78 

.797 Javítóműhelyek

.798 Csomagolás. Szétküldés. Cso
magoló és szállító berende
zések

. 1 Göngyölegek, ládák, hordók,
dobozok, kosarak, zsákok 
stb. Szállító tartályok. 
Rakodólapok

.2 Csomagolási segédanyagok.
Lezáró módok

. 3 Töltési módok tartályokba

.4 Csomagolási eljárások. Cso
magológépek

.5 Lezáró eljárások. Lezárógé
pek ládákhoz, dobozok
hoz, zsákokhoz 

. 6 Cimkézés. Címkézőgép

.7 Pecsételés, plombázás, bé
lyegez és. Bélyegző belesü
tés és erre szolgáló beren
dezések

.8 Göngyöleg tisztítása. Zsák-
tisztító gépek

621.8 Gépelemek. Hajtómű. Fogaskere
kek. Erőátvitel. Emelőgép. Fel
vonó. Szállítóberendezések. Kö
tőgépelemek. Gépkenés

. 02 Mozgásátalakítás általában.
Pl. egyenesvonalú mozgás 
átalakítása forgómozgássá 
és viszont

.03 Mechanikai erők és ellenállá
sok előállítására, átvitelére, 
felhalmozására, átalakítá
sára, fokozására szolgáló 
energia fajták. Pl. Hidrauli
kus energia hasznosítása 

.81 Gépelemek általában. (Össze
foglaló művek.) Egyes gépek 
gépelemei 621—1 / —8.

. 821 Tengelycsap 

. 822 Csapágyak. Csapágycsészék 
.2 Támasztó-, fésűs-, nyak- és 

talp'csapágy 
.3 Állítható csapágy 
.5 Sikló csapágy 
. 6 Gördülő csapágyak általá

ban
. 7 Golyóscsapágyak 
.8 Görgős- és tűgörgőscsap- 

ágyak
. 9 Egyéb csapágyak 

.824 Tengelyek. Hajtótengelyek;
hajlékony, üreges tengely 

. 825 Tengelykapcsolók

.827 Dugattyúrúd. Csatlórúd. H aj
tókar. Excenter, körhagyó
tárcsa. L. még 621.837.7 

.828 Csukló. Emeltyű. Csapszeg

621.83 Hajtómű. Mechanikai sebesség- 
váltó. Bütykös tengely. Csú
szóvezeték. Mechanizmusok

. 831 Fogaskerékhajtás és elmélete 

. 833 Fogaskerekek. Fogprofilok 

.834 Fogaskerekes hajtómű előállí
tása. Fogazások és fogaza
tok

. 835 Bütyök. Bütykös tengely. 
Bütykös emeltyű

.836 Kulissza. Vezetősín. Vezetőív

.837 Excenteres hajtómű. Ékhaj
tás. Ferdesíkú hajtómű. 
Forgattyú

.7 Forgattyús hajtómű 
.838 Kilincsmű, zárómű 
.839 Frikciós hajtás. Hajtás súrló

dás útján. Dörzskerekek. 
Elektromágneses dörzshaj- 
tás
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621.85 Erőátvitel hajlítható elemű köz
lőművekkel

.852 Hajtószíjak. Szíjhajtás 

.853 Kötélhajtás 

.854 Kábelhajtás 

.855 Lánehajtás

621.86 Szállítóberendezések. L. még
622.6

. 061 Horog

.063 Markoló. Kanál. Vödör 

.064 Lapát. Görgő. Serleg 

.065 Kötél 
.861 Csigasor
.865 Kézi emelők. Szerszámok.

Emelőrúd. Feszítővas 
.866 Hidraulikus emelő. Eníelőbak. 

Csőrlő
.867 Folyamatosan szállító beren

dezések
.1 Kaparótagos szállítók. Ka

parószalag
.2 Szalagos szállítók
.3 Serleges, vedres szállítók.

Elevátor
. 4 Csigaszállítók
.5 Csúzda. Lengő vályú. Rázó-

esatorna
.6 Görgős szállítók
.7 Szállítás vízáramban
.8 Szállítás légáramban. Cső

posta
. 9 Röpítő (centrifugális) szál

lítók
.869 Rakodó és ürítő berendezések. 

Buktatók

621.87 Emelőgépek. Daruk. Felvonók.
Kotrók. Baggerek

.873 Daruk 

.874 Futódaru, híddaru 

.875 Rakodóhíd. Portáldaru. Bak
daru

.876 Felvonók. Mozgólépcsők 

.877 Mozgó kábeldaru

.879 Kotró és úszókotró. Bagger
. 45 Szívókotró

621.88 Kötőgépelemek

.087 Szerszámok a kötőgépele
mek beszerelésére 

.088 Szerszámok a kötőgépele
mek eltávolítására 

. 881 Befogószerszámok. Feszítő
szerszámok. Satu, sikattyú, 
lapos fogó stb.

621.882 Csavarok, csavaranyák, alátét
tárcsák, csapszegek 

.082 Csavarok és anyák fajtái.
Csavarmenet rendszerek 

.1 Csavarok. Csavarmenetek 

.2 Csavarfajták 

. 3 Csavaranyák

. 4 Alátétek

.5 Csavarbiztosítások 

.6 Csapszeg
.883 Csavarkulcsok. Csavarhúzók
.884 Szegecs. Szegecselés. Szege

cselő szerszámok )
L. még 621.976 Szegecselő 

gépek
.885 Kampó. Horog. Bilincs. Ka

pocs
. 886 Pecek. Szeg. Kampósszeg. Orsó. 

Sasszeg. Ék 
.1 Pecek 
.2 Szeg 
. 3 Kampósszeg 
.4 Orsó 
. 5 Sasszeg 
.6 Ék, biztosító ék 
,7 Kúpos szeg 
. 8 Hajtóék

.887 Gyűrűk. (Központosítok, ál
lító, szorítógyűrű)

.888 Határolt mozgást végző kap
csoló eszközök 

. 2 Sarokpánt 

.4 Rugó mint kapcsolóelem

621.89 Gépkenés., olajozás

. 891 Gépek súrlódása

.892 Kenőanyagok. Kenőolajok. 
Kenőzsírok. L. még
665.582.5

.893 Súrlódást csökkentő anyagok

.894 Súrlódást fokozó anyagok

.896 Kenőkészülékek

.899 Használt kenőanyag vissza
nyerése. Regenerálás

621.9 Szerszámok. Szerszámgépek. Fa- 
és fémmegmunkálási eljárások.
L. még 621.542; 621.7; 621.75

—4 Készítmények, félkészáru és 
megmunkálandó felületek 
külső alakja

—41 Síkfelület. Lemez. Tömb.
Szalag. Pánt 

—413 Vastag lemez 
—415 Vékony lemez 
—42 Szelvény darabok. Profilok.

Idomdarabok
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621.9—43 Különféleképpen alakított 
darabok és felületek. Hen
geres, kúpos, gömb alakú 
felületek

—44 Fazondarabok. Minta után 
készített darabok és felü
letek

—45 Rovátka. Horony. Rovát-
költ és hornyolt tárgyak 

—46 Üreges tárgyak. Üreges felü
letek. Mélyítések. 
Kidomborítások

—47 Lyukak. Furatok. Kerekek. 
Gyűrűk

—48 Különleges alakú tárgyak.
Rugók. Fogazások 

—49 Egyéb formák. Szemcse. 
Por. Rost. Forgács

621.9.01 Szerszámok, szerszámgépek 
elmélete. Megmunkálható- 
ság. Gépek hatásfoka

.015 Felületi tulajdonságok.
L. még 620.179.6 

.016 Felületmegmunkálás 

.018.3 Megmunkálás erózió út
ján, pl. homokfúvatás- 
sal, golyófúvatással 

.5 Szikraforgácsolás 
.02 Különleges szerszámok. Kü

lönleges szerszámgépek 
.025 Forgácj^olá-p.Qíiszámok 
.027.4 ' Keményfeínlapkás forgá

csoló szerszámok 
.03 Megmunkálandó anyag 
.031 Öntött vas, acél
.033 Réz és ötvözetei
. 034 Egyéb fémek
.036 Fa
. 038 Drágakövek. Gyémánt
. 039 Műanyagok
. 059.1 Hidegmegmunkálás

. 2 Melegmegmunkálás
. 082 Durva megmunkálás
.084 Finom megmunkálás
.09 Kombinált szerszámok és 

szerszámgépek. Egyetemes 
(univerzális) különleges 
szerszámgépek

621.91 Gyalúgép. Vésőgépek. Marógép 
pék. Reszelőgépek. Alakhúzó 
(üregelő) gépek és szerszámok

.07 Forgácsoló megmunkálás ál
talában

.014.5 Gyorsforgácsolás 
.911 Kézigyalulás. Kézigyalu 

. 1 Gyalulás általában

.2 Gyaluvas, gyalukés

621.911.5 Lehúzó penge 
.912 Gyalugépek

.023 Gyaluvas, gyalukés 
.913 Függőleges vésőgép. Kombi

nált gyalu és vésőgép 
.914 Marás. Marószerszámok

.1 Marás általában 

. 2 Marószerszámok. Marók 

. 3 Marógépek 
.918 Reszelés. Reszelőgépek
.919 Alakhúzás. Üregelés. Üregelő-

szerszámok. Üregelőgépek
621.92 Csiszoló, köszörülő, őrlő, aprító,

osztályozó, szitáló faj tázó, ke
verő gépek és szerszámok

. 921 Csiszoló és fényező anyagok

. 922 Csiszoló kövek. Csiszoló koron
gok

.923 Köszörülő, csiszoló és fényező
eljárások. Finom megmun
kálás

. 1 Megmunkálás köszörüléssel 
(reszelés, marás stb. he
lyett)

. 12 Csúcsnélküli köszörülés

. 52 Fenőcsiszolás (hónolás)

. 54 Leppolás

.56 Felületnemesítés (szuperfi- 
niselés)

. 6 Szerszámköszörülés 

.7 Fényezés (polírozás)

. 76 Elektrolitikus fényezés 

.8 Háiitolás. Tusírozás. Sévin- 
gelés

. .924 Tisztító, csiszoló és polírozó
gépek

. 925 Köszörülő gépek
.6 Csúcsnélküli köszörülő gép 
. 83 Fogaskerék-köszörülő gép 
.85 Profolköszörülő gép 

.926 Daráló, őrlő és aprító berende
zések kemény anyagok ré
szére

.927 Őrlő- és aprítóberendezések
puha anyagok részére 

.928 Fajtázó és osztályozó gépek. 
Sziták

.3 Röpítőgépek. Centrifugák 

. 8 Mágneses osztályozok 

. 9 Porleválasztók 
.929 Keverőgépek. Száraz anyago

kat egymással és folyadék
kal keverő berendezések

621.93 Fűrészgépek. Vágógépek
.023 Fűrészpengék 
.024 Fogazás. Fűrészfogak éle

sítése
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621.931 Fűrészelés általában 
. 932 Kézifűrészek 
.933 Fűrészgépek. Keretfűrészek
.934 Körfűrészek. Tárcsás fűrészek.

Dobfűrészek 
. 935 Szalagfűrészek 
.937 Daraboló-vágó szerszámok

621.94 Esztergályozás, hengerlés, drót
húzás, csőhúzás. Ezek szer
számai és gépei

621.941 Esztergályozás. Esztergapa
dok. L. még 674.77, 688 

I .014.4 Koleszov-féle esztergá
lyozás

.5 Gyors vágás. Gyorsesz-
I tergályozás

.21 Fej eszterga 

.22 Gsúcseszterga. Yonóorsós 
eszterga

.23 Leszúró-, revolver-, fél
automata esztergák. Esz
tergaautomaták

.25 Yezérorsós esztergák. Me
netvágó esztergák 

. 27 Karusszel-eszterga 
.944 Hengerlés. Hengerművek.

Henger járatok. L. még
621.771.2

.12 Hengerlés általában 

. 122 Meleghengerlés 

.124 Flideghengerlés 

.2 Hengerek hajtása 

. 3 Hengerművek. Henger- 
járatok

.946 Dróthúzás. Dróthúzó gépek.
L. még 621.771

. 947 Gsőhúzó gépek és berendezések. 
L. még 621.774.3

621.95 Fúrás, fúrók, fúrógépek
.951 Fúrás általában. Fúrók. Kana

las fúrók, csigafúrók stb. 
Kézifúró. Furdancs. Dörzsár 

.952 Fúrógépek

.953 Hordozható fúrógépek. Kézi
fúrógépek

.954 Fúró-maró gépek. Fúró-maró
mű. Láncos marógépek 

. 957 Központosító berendezés. Köz
pontlyukasztó (Kimer)

.958 Különleges fúrógépek

621.96 Vágó, hasító, lyukasztó, alak
vágó, csákózó (stancoló), ki
vágó eszközök és gépek

.961 Lyukasztás, lyukasztó szerszá
mok

621.964 Csákózás, csákózó gépek 
.965 Nyírás általában 
.966 Kézi ollók 
.967 Gépollók
.968 Hasítószerszámok. Hasítógé

pek. Fejsze
.969 Forgácstörő. IngottÖrő

621.97 Ütő .kalapácsoló, kovácsoló,
sajtoló, alakító gépek

.07̂  Forgácsnélküli alakítás álta
lában

.972 Kézikalapács, kézipőröly 

.974 Gépkalapácsok 
. 2 Ej tőkalap ácsok
.4 Gőzkalapácsok. Légkalapá

csok
. 8 Ellenütős (sabott nélküli)

kalapácsok. Körkalapá- 
csoló, kovácshengerlő gé
pek

.975 Sajtoló-kovácsoló gépek. Ko
vácsprések

.976 Szegecselő gépek. L. még 
621.884

.979 Sajtoló gépek. Alakító gépek 
.059.1 Hidegsajtolás 

. 2 Melegsajtolás 
.1 Közvetlen működésű sajtoló 

gépek anyagkiszorítás nél
kül. Excenterprés. Frikciós 
prések. Csavarsajtók stb. 

.2 Közvetlen működésű sajtoló 
gépek anyagkiszorítással 

.25 Kisajtoló gépek. Extrude- 
rek

. 27 Csigaprések 

. 3 Közvetlen működésű prések. 
Rázó hatással működő 
prések

.4 Alakító, formázó prések
621.98 Lemezmegmunkáló gépek és el

járások. Hajlító gépek. Meleg- 
zömítés, felsaj tolás

. 981 Hajlító, hullámosító, hajto
gató, kor coló, peremezŐ gé
pek

. 982 Lemezegyengető gépek és szer
számok

. 983 Lemez nyújtása, húzása hideg 
úton. Nyomó eszterga. Mély
húzás. Hidegfolyatás 

.984 Terjedelmes lemez sajtolása
meleg úton. Melegfolyatás 

.986 Hengeres és gömb alakú fém
tárgyak alakítása hideg úton 
hengerléssel, sajtolással és 
kalapácsolással
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621.99 Csavar- és csavaranya-gyártás.
Kjilső és belső csavarmenetek 
vágása

. 992 Csavargyártás. Külső csavar
menetek vágása. Menetmán
gorlás. Örvénylő menetvágás 

.993 Csavaranyagyártás. Belső csa
varmenetek vágása

622 Bányászat
.01 Bányászat elmélete. Bányamű

veléstan. Bányaüzemek ál
talában 

.014 Tervek

.02 Kőzettulajdonságok: laza, szi
lárd, kemény stb. Műre való
ság

.03 Felosztás település szerint
— 116 Vízszintes (lapos dőlésű)
— 117 Meredek
— 118 Függőleges 

.031.2 Vékony
.3 Közepes vastagságú 
.4 Vastag

622.1 Bányamérés. Kutatás. Mintavétel

A bányamérés alosztályozása 
viszonyíJ^ssato3^526 alszakjai- 
hoz', pl. 622.1:526.8 Bánya
térképezés. Telepek geológiai 
felkutatását 1. 550.8 alatt

622.2 Általános bányászati munkála
tok. Feltárás és kitermelés

.22 Feltárás. Elő váj ás 

.23 Jövesztőmunkák. Vágás, fúrás, 
repesztés, robbantás 

.05 Szerszámok és gépek 
.231 Kézi jövesztés. Kézi szerszá

mok
.232 Gépi jövesztés. Jő vesztő

gépek
.2 Bontókalapácsok 
.3 Fejtőkalapácsok 
.4 Réselőgépek. Fűrészgépek 
.*42 Láncos réselőgépek
.43 Tárcsás réselőgépek
.44 Rudas réselőgépek 
.47 Fűrészgépek 
.7 Fejtő-rakodó gépek 
. 72 Réselő-rakodó gépek 
. 73 Tömbréselő gépek 
. 75 Széngyaluk

622.233 Fúrólyukak, robbantólyukak 
fúrása

. 4 \  Ütve működő fúrógépek. 
Fúrókalapácsok. Fúró- 
kocsik

.5 Vésve (ütögetve) működő 
fúrógépek

.6 Forgatva működő fúrógépek 
.234 Egyéb jövesztő eljárások

.5 Jövesztés nyomás alatt álló 
vízzel

.6 Jövesztés sűrített levegővel 

.8 Jövesztés kotrással 
.235 Repesztés. Robbantás. Rob- 

bantóanyagok
.24 Mélyfúrás. Kutatófúrás. L. még

550.82
.05 Szerszámok és gépek 

.243 Különböző mélyfúró eljárások 
.12 Száraz fúrás általában 
. 13 Öblítő fúrás általában 
. 14 Öblítés 
.4 Véső (ütögető) fúrás 
.5 Forgó mélyfúrás. Rotary- 

fúrás
. 92 Öblítéses fúrás fúróorsó 

nélkül. Örvénylő fúrás. 
Turbinafúrás

.245 Befejező munkák a fúrólyukon.
Csövezés, tisztítás stb.

. 248 Mélyfúrások üzemzavarai,
megelőzésük és elhárításuk 

.25 Aknamélyítés. Aknaépítés. Ak
najavítás. Aknabeomlások 
helyreállítása 

.26 Vágatok kihajtása 

. 27 .Fejtési rendszerek és fejtési 
módok

.271 Külszíni fejtés. Leművelés 

.272 Föld alatti fejtés általában

.273 Vízszintes és lapos dőlésű tele
pek fejtése

.1 Széleshomlokú fejtés. Ha
rántfejtés

.2 Fejtési módok tömedékelés
sel

.21 Tömedékelési eljárások 

. 22 Pásztafejtés 

.23 Vastag telepek fejtés
módjai

.26 Pillérfejtés rövid pillé
rekkel, meddőtömedéke
léssel

.3 Fejtés pillérek meghagyásá
val. Kamrafejtés

.274 Meredek és függőleges telepek 
fejtése

.3 Lépcsős fejtés tömedékelés 
nélkül
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622.274.4 Lépcsős fejtés tömedékelés
sel

.5  ̂ Omlasztásos fejtés 
.276 Ásványolaj-kitermelési mód

szerek. Felszálló, gázvissza- 
nyomásos, vízelárasztásos, 
segédgázos stb. termelés 

.277 Csepp folyó sít ás a föld alatt és
jövesztés fúrólyukakon át 

.278 Föld alatti elgázosítás vagy el- 
gőzölögtetés

.28 Bányaterek biztosítása. Ácso
lás, falazás stb.

.281 Vágatok, tárók biztosítása 

.282 Aknák biztosítása 

.284 Biztosítás a fejtésnél. Rablás

.286 Nagyméretű bányaterek bizto
sítása

.29 Vágatok és aknák egyéb tarto
zékai

622.3 Bányászati ágazatok általános is
mertetése

.32 Folyékony és gáznemű ásványi 
anyagok bányászata 

.322 Ásványvízforrások kitermelése

.323 Ásványolaj bányászat. L. még
622.24 és 622.276

.324 Természetes gázok kiterme
lése. Földgáz, széndioxid stb. 

.33 Szerves ásványok bányászata 
általában. Szénbányászat 

. 331 Tőzeg

.332 Barnaszén és lignit

. 333 Kőszén

.335 Antracit

.336 Grafit

.337 Földi szurok, természetes asz
falt, bitumenes pala, ozokerit 

.339 Egyéb szerves ásványok

. 34 Ércbányászat 

.341 Vasérc, mangánérc

.342 Aranyérc, ezüstére

.343 Rézérc

.344 Ölömére, horganyérc
.. 349 Egyéb ércek

. 2 Álumíniumérc 

.5 Rádióaktív anyagok 
.35 Kőbányászat 
.36 Egyéb hasznos szervetlen ásvá

nyok és kőzetek bányászata 
.361 Agyag, kaolin, földpát
.362 Kvarc, kovapala, homok, ka

vics, ko^aliszt
.363 Különféle sók; kősó, kálisó,

karbonátok, nitrátok stb. 
.364 Foszfát, apatit, guanó
. 365 Csiszolóanyagok, korund
.366 Kén, szelén, tellur

622.367 Magnézium-, alumínium- stb.
szilikátok; zsírkő, habkő. 
azbeszt, csillám stb.

.37 Drágakő és féldrágakő

622.4 Bányalevegő. Bányaszellőztetés* 
Bányavilágítás

.41 A bányalevegő összetétele; bá
nyagázok, sújtólég, por 

. 42/. 46 Bányaszellőztetés 

. 42 Természetes légáramlás 

. 43/. 46 Mesterséges szellőztetés.
Szellőztető gépek

.43 Szellőztetés fűtéssel és szivaty- 
tyúkkal

. 44 Szellőztetés ventillátorokkal, 
fúj tat ókkal és légsűrítőkkel 

.45 A légáram vezetése; légaknák, 
légajtók, légvágatok stb.

.46 Egyéb szellőztető berendezések 

.47 Bányavilágítás. Bányalámpák.

. 48 Különféle segédberendezések, 
pl. jelzőberendezés, fűtés stb.

622.5 Bányavíz. Vízmentesítés

.52 Vízbehatolás. Vízmentesítés 

. 53 Vízemelő berendezések

622.6 Szállítás

.61 Földalatti szállítás általában 

.619 Rakodógépek 

. 62 Szállítás vágatokban és sín
pályákon

. 624 Sikló szállít ás 

.625 Bányavasút
. 24 Szállítókocsik, csillék 
. 28 Bányamozdonyok 
.5 Kötélszállítás, láncos szállí

tás vízszintes sínpályán 
. 64 Folyamatos szállítás 
.646 Csúzdák
. 647 Szalagszállítók. Serleges szál

lítók. Görgősorok stb.
.648 Szállítás csővezetékekben víz

vagy légnyomás segítségével 
.67 Aknaszállítás. Aknaszállító be

rendezések. Személyszállító 
berendezések

. 69 Külszíni szállítás. Alosztályozás 
viszonyítással a 
621.86/.87; 625; 628.1 alszak- 
jaihoz

622.7 Érc- és szénelőkészítés. Dúsítás

.05 A nyers bányatermék keze
lése
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622.7.06 Az elválasztó anyagok keze
lése

.72 Válogatás 

.73 Aprítás, zúzás, őrlés

. 74 Osztályozás szitákkal és rosták
kal

. 75/. 76 Elválasztás, dúsítás folya
dékokkal és gázokkal 

.752 Elválasztás lassan folyó víz
árammal

.753 Elválasztás függőleges víz-
árammal

.755 Elválasztás örvénylő vízáram
mal. Hidro ciklonok 

.762 Elválasztás lüktető vízáram
mal. Ülepítés

.763 Elválasztás vízszintes vízáram
mal. Rheo-mosók 

.764 Szérelés. Szérek 

.765 Üsztató eljárás. Flotáció 

.766 Elválasztás nehéz folyadékok
kal, nehéz emulziókkal, 
szúszpenziókkal

.767 Elválasztás sűrített levegővel.
Portalanítás. Száraz szérek 

.771 Mechanikai eljárások

.775 Elválasztás oldóanyagokkal

.776 Foncsorozás 

.777 Elválasztás elektromos úton 

.778 Elválasztás mágneses úton

.78 Hőkezelés: pörkölés, kalcinálás, 
zsugorítja (^zipierelés). Agg- 
lomerálaS j brikettekés. L. inég
662.8

.79 További kezelés. Utókezelés. 
Tárolás

.791 Vegyi kezelés. Mállasztás

.793 Az üzemi víz kezelése

.794 Fölös víz kiküszöbölése. Szá
rítás. Portalanítás szűréssel, 
centrifugális úton

.799 Ércek és hulladékanyagok tá
rolása, mozgatása. Meddő
hányó

622.8 A bányászattal kapcsolatos ve
szélyek, balesetek, károk. 
Egészségvédelmi és biztonsági 
intézkedések

.807 Porleküzdés. Portalanító eljá
rások. Megelőzés'

. 81 Sújtólég- és szénporrobbanások, 
ezek elhárítása

.82 Bányatűz. Tűzvédelem 

. 83 Kőzetnyomás, kőzetmozgások.
bányakárok, biztonsági in
tézkedések 

.84 Vízbetörés

. 86 Bányabalesetek. Bányamentés

622.87 Bányászok foglalkozási beteg
ségei. Egészségvédelmi intéz
kedések

623 Haditechnika (szárazföldi és 
tengeri). Fegyvergyártás.

A 623-2; 623-5; 623-7; 623-8  
alosztások a 621—2; 621—5;
621—7 és 621 —8 szerint használ
hatók. 623—4 alosztályozása 623.4 
szerint. L. még 355/359

623.1 /. 7 Hadmérnöki tudomány

.1 Állandó erődítések 

.2 Tábori erődítések 

.24 Lövészárok. Futó árok 

.25 Ellenaknák

.3 Védelmi módszerek és berendezé
sek. Vár harc, műszaki harc 

.36 Aknamezők. Aknatelepítés. Ak
naszedés. Aknakutatás 

. 38 Akadályok 

.39 Elárasztás, védelmi célból

623.4 Fegyverek. Lőszer

. 03 Tölténytár

. 04 Závárzat

.05 Célzó és irányzó berendezések

.06 Elsütő szerkezetek. Lökésgát
lás. Csőszájfék

.08 Lövedékek részei, töltésük
.41 Lövegek alkalmazás szerint 
.411 Régi típusok. Hajítógépek, ka

lap ulta
.412 Páncélos-elhárító és harckocsi-

lövegek
.2 Páncéltörő ágyúk
. 6 Harckocsi-lövegek

.413 Tábori tüzérségi lövegek 
.2 Könnyű tábori lövegek
.4 Hegyi tüzérség. Hegyi löve

gek
.416 Nehéz tüzérség

.2 Vár ágyúk. Ostromágyúk

.3 Nehéz parti lövegek

.5 Vasúti lövegek

. 6 Messzehordó lövegek
.417 Hajóágyúk
.418 Légvédelmi ágyúk. Repülő

gépbe szerelt ágyúk 
.2 Légvédelmi ágyúk
.4 Repülőgépbe szerelt ágyúk 

.419 Egyéb lövegek. Rakétavetők
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623.42 Löveg szerkezetek. Vetők

.421 Lövegek felosztása fajta és 
szerkezet szerint 

.2 Ágyúk 

. 3 Tarackok

.4 Mozsarak. Gránát- és akna
vetők

.422 Lövegek felosztása a működés 
módja szerint 

.1 Elöltöltő lóveg 

.2 Hátultöltő löveg

.3 Többcsövű löveg

.4/.5 Gépágvúk. L. még
623.442.4

. 423 Lövegcsőszerkezetek 
. 36 Huzagolás

. 428 Lőpor nélkül működő lőfegyve
rek

.1/.2 Hajftógépek, katapulta 

.8 Repülőgépek bombakioldói. 
Rakétavetők

623.43 Lövegtalp. Lövegszállító kocsik

. 431/. 436 Fékek. Helyretolók. Moz
donyok. Lőszerkocsik. 
Lövegtalpák

.438 Páncéljárművek. Harckocsi. 
Páncélvonat 

. 2 Páncélgépkocsik

. 3 Harckocsi

. 5 Páncélvonat

623.44 Kézi fegyverek. Védelmi eszkö~
zök

. 441 Régi fegyverek

.442 Puska. Karabély. Muskétax 
. 1 Elöltöltő puska
.2 Hátultöltő puska 
.3 Ismétlő puska
. 4 Önműködő puska. Géppuska
. 5 Nehézpuska
.6 Vadászpuska

. 443 Pisztoly. Revolver

. 444 Szálfegyverek
.1 Régi fegyverek. Alabárd, 

harci bárd, dárda 
.2 Kard
.3 Szurony
.4 Lándzsa
.6 Tőr. Vadászkés

.445 Oltalmi eszközök. Páncél 
.1 Vértek
. 2 Sisak
.3 Pajzs

.446 Kezdetleges fegyverek. Fúvó
cső. Bumeráng

.447 Játékfegyverek

623.45 Lőszer. Pirotechnikai eszközök. 
Harci-gázok

. 451 Lövedékek. Gránátok. Bóm- 
bák

— 519 Távirányított lövedékek 
.083.2 Atom-, nukleáris-töltés

sel
.1 Golyó alakú lövedékek 
. 2 Srapnelek
. 4 Gránátok
. 7 Bombák, torpedók stb. Légi 

járművekről vetve 
. 8 Rakéta-lövedékek 

.452 Lőpor. Robbanó töltet 

.453 Hüvelytöltény. Tüzérségi töl
tény

.454 Gyújtó, robbantó, égő, ködö
sítő és romboló eszközök 

.2 Gyutacsok. Gyújtók 

. 3 Aknák

.4 Világító és jelző készülékek 

.5 Ködfejlesztők 

. 7 Lángszórók
. .8 Aktív sugarak. Atom, nuk

leáris és termonukleáris 
fegyverek

. 86 Atomfegyverek elleni véde
kezés

.455 Kézifegyverek lőszerei. Kézi
gránát

.456 Gyakorló (vak-) töltény

.458 Mérgek és baktériumok mint
harci eszközök

.459 Harcgázok technikája. Vegyi
harc. Gázoltalom. Gázálarc 

.46 Tüzérségi és egyéb műszerek,
szerszámok. Alosztás kettős
ponttal. Pl. 623.46:535.88 
Tüzérségi fényszórók 

. 47 Tüzérségi eszközök, fegyverek
gyártása

.48 Karbantartás. Átvétel. Kísérlet.
Baleset

623.5 Lövéstan. Lövésről általában

.52/.53 Belső ballisztika. Lövegcsö- 
vek mechanikája

.54 Külső ballisztika. L. még 531.55

.55 Irányzás. Lövés. Lőtáblázat
.02 Előkészületek. Elmélet'
.022 Tüzérségi meteorológia
.023 Tüzérségi bemérés
.024 Megfigyelés. Gyújtóbeállí

tás. Lőelj árások 
.025 Tűzvezetés 

.551 Tűzvezetés

.552 Szárazföldi tűzvezetés. Légvé
delmi tüzelés
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623.554 Tüzelés hajóról 
. 555 Gyalogsági lövés
. 556 Lövés és irányzás repülőgépről
.557 Bombázás
.56 Lövedékhatás. Behatások a lö

vedékekre
. 59 Lőgyakorlóterek berendezése

623.6 Műszaki csapatok felszerelése.
Építkezések. Hidak. Közleke
dési utak. Alosztás viszonyítás
sal a 624/627; 621.39; 654 és 
656 megfelelő alszakjaival

.66 Építmények védelme

.68 Építmények rombolása

.69 Építmények helyreállítása

623.7 Haditechnika egyéb ágai

.71 Katonai térképészet

.74 Katonai repülőgépek. Katonai
repülés. L. még 629.13 

.741/.745 Kötött léggömbök. Sza
bad léggömbök. Légha
jók

. 746 Repülőgépek
— 519 Vezető nélküli repülőgé

pek
.2 Megfigyelő és felderítőgépek 
.3 Vadászgépek 
.4 Csatarep£lŐg§pök- Bombázó

ul épek
.748 Akadályok repülőgépek ellen. 

Léggömbzár
.77 Álcázás és hasonló technika 
.773 Természetes és mesterséges ál

cázás
.775 Ködösítés. Ködfüggöny. Füst-

felhő
. 776 Elsötétítés
.777 Megtévesztő építmények

623.8/. 9 Tengerészmérnöki tudomány

.8 Hadihajók építése 

.81 Arzenálok és a haditengerészet 
egyéb telepei 

. 82 Hadiha ók 

.827 Tengeralattjárók 

.828 Szállítóhajók. Kórházhajók 

. 829 Aknarakók. Aknakutatók.
Páncél csónakok. Folyami 
hadihajók

. 83 Haj ótest és tartozékai

.85 Hadihajók hajtógépei. Füst- 
emésztés. L. még 621.12; 
621 18; 629.12

.9 Hadihajók védelme és fegyver
zete

623.93 Haj ók és kikötők külső védelme.
Torpedóháló. Ködösítés stb. 

.94 Torpedó. Torpedócső 

. 95 Víz alatti védelem. Aknásítás

624/628 Általánosmérnöki szak.
Mélyépítés. Mérnöki 
magasépítés

624 Mélyépítés. Földmunka. Ala
pozás. Alagűtépítés. Híd
építés. Mérnöki magasépítés.

A 621 főosztálynál felsorolt —2/—8 
korlátozottan közös alosztások a 
624 teljes területén alkalmazhatók. 
Pl. 624.8—83 Elektromos meg
hajtású mozgóhíd. A 624.1-ből az 
első három számjegy elhagyása és 
— jel hozzáiktatása után -1-vel 
kezdődő korlátozottan közös al- 
osztást nyerünk, mely a 624 tel
jes területén alkalmazható. Pl.
624.27 — 15 Lemezes gerendahíd 
alapozása

624.01 Építmények beosztása építő
anyag szerint. Csak könyvtári 
belső szolgálatban! L. még 
691

.011 Építmények szerves eredetű 
építőanyagokból 

.1 Faépítmények 

.2 Faszerkezetek más anyagok
ból készült alapokkal 

. 012 Masszív szerkezetek terméskő
ből, kerámiai anyagokból 

. 1 Terméskő

.2 Tégla. Műkő 

.3 Előregyártott betonrészek 

.4 Beton. Vasbeton. Feszített 
beton. L. még 693.5 

.5 Kötőanyagok. Habarcsok 

. 6 Üveg

.8 Föld. Agyag. Kerámiai ké
szítmények

. 013 Fémszerkezetek kő-, tégla-, be
tonalapokkal 

. 1 Öntöttvas

. 2 Acélszerkezetek

.9  ̂ Egyéb fémszerkezetek 
.014 Építmények tisztán fémből 

. 1 Öntött vas

. 2 Acélszerkezetek
24 Szegecselt
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62 4 ,0 1 4 .2 5 624.05

624.014.25 Hegesztett
. 26 Csavarkötésű
. 27 Csőszerkezetek
. 7 Könnyűfémszerkezetek 
.9 Egyéb fémszerkezetek 

.015 Építmények egynemű anya
gokból, homogén építmé- 

 ̂ nyék
.016 Építmények vegyes anyagok

ból
. 5 Betonvázas, vasbetonvázas 

épületek
. 7 Acélvázas épületek

624.02 Épületrészek, építmények szer
kezeti részei

. 022 Falak
. 2 Alapfal
. 3 Felmenőfal
.5 Válaszfal 
. 6 Üreges fal 
.7 Támfal. Bélésfal 
. 99 Falnyílások

.023.6 Boltozatok. Boltívek
.8 Fedélszék. Rácsos szerkeze

tek sztatikája. Sík- és tér
beli tartók

.85 Rácsos szerkezetek sztati
kája. Alosztályozás
624.041 szerint 

. 86 Síkbeli szerkezetek

.87 Térbeli szerkezetek

.88 Merevítő szerkezetek. Szél
rácsok

. 93 Tartók szerkezeti kiképzése

. 94 Alátámasztás. Saru. Csukló.
Lehorgonyzás

624.024 Tetőszerkezetek

.2 Meredek tető. Nyereg-,
konty-, manzárd-, fűrész- 
fedél, shéd-, csarnok-, sá
tor-, toronytető 

. 3 Lapostető

. 4 Kupolatetők. Boltozattetők

.5 Eresz, kiugró tetők

. 7 Födélidomszerkesztés

. 9 Tetőrészletek. Tetőtartozé
kok. Tetőnyílások 

.025 Padló. Födém. Gerendázat 

.026 Lépcsők. Rámpák. Felvonók. 
L. még 621.876

.027 Kémények. Kürtők. Szellőző 
aknák

. 028 Ajtók, kapuk, ablakok és kellé
keik

.8 Kerítés. Rács. Kapu

624.03 Épület elhelyezése és fekvése
. 032 Méretek
. 033 Szétszedhető, hordozható és 

ideiglenes építmények 
. 034 Építmények vízen, vízben és a 

víz alatt
.93 Szigetelés. Víz- és légszige

telés
.035 Építmények a hegyekben.

Föld alatti építmények 
.036 Építmények elrendezése és

alaprajzi, alakja (egyenes, 
ferde, íves stb.)

.6 Többtámaszú szerkezetek
624.04 Szerkezetek mechanikai számí

tása
.041 Szerkezetek mechanikája álta

lában. Általános tervezés 
.1 Külsőleg és belsőleg sztati- 

kailag határozott tartó 
. 2 Sztatikailag határozatlan 

tartó általában
. 3 Belsőleg határozott, külső

leg határozatlan tartó 
.4 Külsőleg határozott, belső

leg határozatlan tartó 
.5 Külsőleg és belsőleg határo

zatlan tartó
.6 Támaszponti reakció, nyíró

erő, nyomaték, hatásábra, 
rugalmas vonal, anyag- 
elosztási vonal

.042 Terhelések és feszültségek
. 1 Teher és feszültség általában 
.12 Belső feszültségek 
.2 Állandó teher, saját súly
.3 Esetleges teher
.4 Szélteher, hóteher
.5 Hőmérséklet hatása 
. 6 Különféle sztatikái hatások.

Alakváltozás és összeépí
tés folytán fellépő feszült
ségek

.7 Földrengés okozta hatások

. 8 Mozgó terhelés dinamikus
hatása. Lengések és re
zonancia

.043 Méretezés. Feszültségállapot 

.044 Alakváltozás meghatározása, 
számítása. L. még 624.058.2 

. 045 Súlyszámítás 

.046 TeherbPás
. 5 Biztonsági tényező. Dinami

kus tényező
624.05 Építmények elrendezése és épí

tési módjainak általános 
szempontja
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624.051 6 24 .131 .7

624.051 Munkahely megválasztása és 
kitűzése. Talajvizsgálat. L. 
még 624.131

.052 Hidakhoz, alagúthoz stb. ve
zető út elrendezése 

.053 A szerkezet rendszerének meg
választása. Főméretek 

.054 Szabad nyílás meghatározása.
Hídnyíláson, alagúton át
folyó víz becslése, duzzasztás 
számítása

.055 Építő munkahelyek berende
zése, gépi és egyéb felszere
lések. Szállítás. Felvonulás 

.056 Szerkezeti részek előkészítése

.057 Építés és szerelés
. 1 Alkatrészek előregyártása 
.2 Ideiglenes összeszerelés a 

munkahelyen. Prdbaszere- 
lés

. 3 Kész szerkezetek betolása,
beemelése, behajózása 

.4 Összeszerelés a helyszínen 

. 5 Zsaluzás *

. 6 Állványozás. Munkaállvá
nyok. Bak. Létra. Öntő- 
torony

.7 Függőleges szállítás, anyag
felvonók

.8 Vízszintes anyagszállítás 
.058 Helyszíni vizsgálat. Próbater

helés
.2 A7 akvá! t as^n^ése
. 4 Ülepedésem érésé '
.5 Feszültségek mérése
.8 Dinamikus hatások mérése 

. 059 Építmények karbantartása,
rongálása, javítása, erősí
tése, áthelyezése, lebontása 

. 1 Karbantartás

.22 Rongálás. Pl.
624.059.22:623.68 Há
borús rongálás 

.25 Javítás. Helyreállítás 

.3 Erősítés

.6 Bontás. Bontási anyag fel- 
használása

624.07 Szerkezeti elemek

. 071 Egyirányú feszültség felvéte
lére szolgáló elemek. Rúd. 
Kötél

.072 Kétirányú feszültség felvéte
lére szolgáló elemek 

.2 Hajlított elemek. Tartók. 
Gerendák

.22 Kéttámaszú gerenda 

.23 Többtámaszú gerenda

624.072.233 Rugalmas alátámasztású 
többtámaszú gerenda 

.5 Rugalmas ágyazású ge
renda. Vasúti sín mé
retezése

.238 Csuklós többtámaszú ge
renda. Gerber-tartó 

. 3 Hajlított és húzott vagy nyo
mott elemek (kihajlás ki
vételével)

. 32 ívtartók

. 33 Keretek. Vierendeel-tartók 

. 4 Görbetengelyű hidak 
. 073 Lemezek
.074 Térbeli tartók. Térbeli rácsos 

tartók
.1 Hidak mint térbeli tartók 
.2 Kupolák 
.3 Ferde boltozatok 
.5 Héjboltozatok 
.6 Pillér. Torony 
.7 Különleges szerkezetek (tar

tály stb.)
.075 Kihajlás. Kibicsaklás. Kihasa- 

sodás
.2 Nyomott rúd. Oszlop 
. 3 Oldalirányú kibicsaklás
.4 Lemezek kihajlása és púpo- 

sodása
.078 Kapcsolatok számítása 

. 1 Szegecskötések

. 2 Csapszegkötések

.3 Hegesztett kapcsolatok 

. 5 Támaszok

. 6 Csuklókapcsolatok

. 8 Erősítések, merevítések

.9 Egyéb kapcsolatok. Szege
zett, ragasztott stb. kap
csolatok

624.1 Mélyépítés általában. Földmunka. 
Alapozás. Alagútépítés

.11 Mérnöki mély- és magasépítés 
általában

.13 Földmunkák 

. 131 Talaj mech anika
.1 Mérnöki geológia. A talaj

megítélésének földtani, 
ásványtani és biológiai 
alapjai

.2 Talaj osztályozás

.3 Talajvizsgálat. Talajkutatás 

.4 Talaj tulajdonságok

.5 Talaj statika/Talaj dinamika

. 6 Talajvíz

.7 Talajmechanika alkalmazása 
a mérnöki építészet kü
lönböző területén. Alosz
tályozás viszonyítással
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624 .131 .8 624.83

624.131.8 Műszaki és gazdasági elő
munkálatok. Helyszíni fel
vételek. Kitűzések. Föld
tömeg számítása és el
osztása

.132 Talajfejtés és szállítás 

.133 Kitűzés. Planírozás és mellék- 
munkák^ ‘ ,

.134 Bevágás. Árkolás 

.135 Töltésépítés 

.136 Gát. Zárógát 

.137 Földmunka biztosítása. Rézsű, 
támfal stb. L. még 627.41 

.138 Talaj tömörítése és javítása 
mechanikai vagy kémiai 
úton. Talaj szilárdítás

624.15 Alapozás
.151 Alapozási módok 
.152 Alapgödör körülzárása és víz

telenítése. Alapgödör kiásása 
.153 Sík alapozás nyitott munka

gödörrel
.154 Cölöpalapozás 
.155 Cölöpverés. Cölöpverő kosok 
. 156 Száraz alapozás különleges for

mái. Pilléralapozás. Rács
alapozás. Pallórács. Beton, 
vasbetonrács. Kútalapozás 

.157 Víz alatti alapozás 
.1 Szekrényes zárógát
. 2 Szekrényes alapozás
.3 Légnyomásos alapozás. Ke-

szon-alapozás
.4 Fagyasztásos alapozás
.5 Légnyomásos alapozás s ü l 

lyesztett szekrény nélkül 
.6 Alapozás süllyesztett kúttal
.7 Süllyesztett vascső alapozás
. 8 Közvetlen alapozás víz alatt

.159 Alapozás egyéb kérdései
. 1 Különleges alapozás, pl. föld̂ *

rengéses területen, bánya- 
területeken stb.

.3 Kimosás elleni védelem

.4 Alapok utólagos megerősí
tése

.16 Hídfő, pillér 

.164 Hídfő 

.166 Pillér

.18 Hóvédőművek. Galériák. Biz
tosító falak

624.19 Alagútépítés

.192 Alagút (hegy alatt)

.193 Föld alatti alagút. Kövezet 
alatti alagút 

.194 Víz alatti alagút

624.196 Egyéb alagutak. Vízvezető 
alagút (szifon), csatorna- 
alagút, haj ózó csatorna alagút

624.2/. 8 Hídépítés
.21 Hidakról általában. Pl.

624.21:623.6 Hadi híd,
624.21:625.1 Vasúti híd,
624.21:626.1 Csatornahíd bel
vízi hajózásra, 624.21:626.9 
Csatornahíd tengeri csatornák 
számára

.01/.07 Hídrészek, számítások 
stb. Alosztályozás 
624.01/.07 szerint 

.037 Völgyhíd. Viadukt 

. 09 Hídrészek 

.093 Tartók. Gerendák

.094 Saruk. Csuklók. Lehor-
gonyzások

. 095 Pályatest helyzete (alsó, 
felső, középső). Pályatest 
szerkezete. Burkolat. 
Gyalogút. Sínleerősítés. 
Pályatest víztelenítése 

. 096 Korlát

.097 Mellékberendezések, jelzők, 
sorompók, lámpák, 
hídőr-ház stb.

.27 Lemezes gerendahíd 

.28 Függesztőműves, feszítőműves 
gerendahíd 

. 3 Rácsoshíd 

.31 Párhuzamos övű hidak

.32 Íves övű hidak. Halhas, szeg
mens, csonka szegmens, sarló 
és csonka sarló alakú hidak

.34 Gsuklótartós hidak. Gerber-tar-
tós hidak

.35 Túlnyúló, konzolos hidak

.4 Csőhíd, vasból vagy vasbetonból

.5 Függőhíd. Lánchíd

. 6 Ív- és kerethíd. Boltozott híd

.61 Boltozott fahíd

.62 Masszív ívhíd

.621 Terméskőből >

.622 Téglából 

. 623 Betonból 

.624 Vasbetonból 

.63/.67 Vas- és acél-ívhíd 

. 68 Csuklós ívhíd

. 69 Egyéb ívhidak. Vonóvasas ívhíd 

.7 Vegyes és különleges szerkezetű 
hidak

.74 Magaspályás és felvonós hidak

.75 Felüljáró gyaloghidak

.8 Mozgatható hidak 

.82 Csapóhíd. Billenő híd

.83 Forgatható híd

210



624.84 625,282

024.84 Emelhető híd
.85 Gördülő, eltolható híd
.86 Komphíd, kikötő-híd, partra-

szálló-híd
.87 Hajóhíd, pontonhíd, tutajhíd

624.9 Mérnöki magasépítés

.91- Tetőszerkezetek, tetőszékek,
nagyfesztávolságú tetoszé- 
kek. L. még 624.023,8 

.92 Masszív magas építmények (kő,
beton, vasbeton)

.93 Yegyesépítésű szerkezetek (kő,
fa, vas)

. 94 Váz-szerkezetek (acél, vasbeton)

.95 Különféle szerkezetek

.951 Szállító berendezések és emelő 
gépek állványai 

. 953 Tartályok 

.97 Oszlopok, árbocok, tornyok

625 Szárazföldi közlekedési teeh~ 
nika. Vasút és közúti vasút. 
Útépítés.
L. meg 629.1; 656

A 621 főosztálynál felsorolt — 1/—3 
és ■— 5/ — 9, #>váM̂ áP*-a*. 629.1-nél 
szereplő ' —4 jelű korlátozottan-kö
zös alosztások az egész 625 terüle
tén alkalmazhatók, amennyiben a 
fogalom részére ónálló ETO szám 
nincs, vagy az áz alább felsorolt . 0 
jelű korlátozottan közös alosztással 
ki nem fejezhető

.02 Útburkolat megerősítésének el-
 ̂mélete

.03 Úttest (pálya) és jármű kölcsön
hatásai (tapadás, súrlódás, 
kopás, törés)

.04 Behatások az út- és pályatestre

.06 Útépítési kötőanyagok és azok
használata

.07 Ásványi építőanyagok

.08 Üt- és pályaépítési és fenntar
tási gépek és szerkezetek. Be
fejező munkák, javítások, 
változtatások 

.09 Közlekedési zaj. Porképződés.
Közlekedési zavarok és a 
közlekedés biztosítása építés 
alatt. Kisiklás és csúszás el
leni védekezés, különleges 
színű utak és útrészek

625.1/.6 Vasútépítés. Közúti vasútépí
tés

.1 Vasútépítés általában 

.11 Nyomozás. Nyomjelzés 

.12 Vasúti alépítmény. L. még
624.19; 624.21 

.14 Vasúti felépítmény 

.141 Vágány ágyazás

.142 Talpfa. Vasalj. Vasbetonalj 

.143 Vasúti sínek. Sínleerősítő szer
kezetek. Sínkapcsolások 

.144 Vágányfektetés 

.145 Vágányfektető gépek és be
rendezések

.15 Vágánvkapcsolások. L. még
656.21

.151 Kitérők. Váltók 

.152 Vágányátszelések. Keresztező
dés

.153 Angolkitérő 

.154 Fordító korong 

.155 Tolópad

.156 Ütközőbak. Felfogó vágány.
Homokvágány. Féksaru 

.16 Pályamenti berendezések. Őr
ház, sorompó, hóvédőművek 
stb.

.17 Pályafenntartás. Pályaőr

.18 Pályatest osztályozása

.183 Vágányok száma szerint 

.184 Irány viszonyok szerint 

.185 Emelkedési viszonyok szerint 

.189 Egyéb szempontok szerint.
Tengelynyomás stb.

625.2 Gördülő anyag. Karbantartás. 
Szállító berendezés

.01 Vasúti járművek részei (az 
erőgép kivételével). Alosz
tályozás 629.11.01 szerint 

.22 Szerkesztési és űrszelvény

.23 Személykocsik. Háló-, étkező-,
betegszállító és különleges 
személykocsik

. 24 Teherkocsik és egyéb különleges
kocsik

^249 Hajtányok, hajtókák 
.26 Járműjavító műhelyek 
. 27 Rakodó, szállító és tisztító be-

rpnH
.28 Vontatás. L. még 621.13; 621.33;

621.431.72; 622.65 
.282 Vontató jármű. Mozdony

— 833.6 Dieselelektromos moz
dony

. 8 Gázturbógenerátor 
meghajtású moz
dony
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625.285

625.285 Motorkocsik. Motorvonat
.286 Sínautóbuszok. Vágánygépko

csik
625.3/.5 Különleges vasutak

.31 Keskeny nyomközű vasút 

.311 1000 — 1435 mm-es nyomközű
vasút

.312 1000 mm-en aluli nyomközű
vasutak

.32 Nagy emelkedésű adhéziós va
sutak

.33 Fogaskerekű vasutak 

.35 Széles nyomközű vasutak 

.36 Mozgó járda. L. még 621.876

.37 Vezetőnélküli vasút, távvezér
lésű vasút

.39 Egyéb különleges vasutak 

.4 Magasvasutak. Föld alatti vas
utak

. 41 Magasvasutak

.42 Földalatti vasutak

. 43 Függő vasutak, drótkötélpályák.
L. még 625.9 

.44 Egysínű vasutak 

. 5 Kötél- vagy láncvontatású vas
utak. Siklópályák

625.6 Villamosvasutak. Közúti vasutak.
L. még 621.335.2

61 Helyiérdekű elővárosi vasutak 
.62 Közúti vasutak

625.7/.8 Útépítés. A 624 főosztálynál 
felsorolt .05 alosztások itt is 
alkalmazhatók

.7 Útépítés, utak általában 

.71 Utak osztályozása fontosság és 
használat szerint

.711 Szárazföldi útpályák a városi 
és vízparti utak kivételével 

.1 Állami fő közlekedési utak. 
Nemzetközi utak. Ország
utak

. 2 Állami közlekedési utak. Be
kötő utak. Mezei utak 

.3 Autóutak, autósztrádák 

.4 Kerékpárutak 

. 5 Gyalogutak. Gyalogösvény. 
Öszvérút

.6 Gyalogjáró. Burkolt gyalog
út

. 7 Lovaglóút

. 8 Egyéb utak. Hegyi, szerpen
tin, erdei stb. utak 

.712 Városi utak 

.714 Vízparti utak 

. 72 Utak nyomozása és nyomjelzése

625.®

625.731 Utak alépítménye
.732 Keresztmetszeti kiképzés
.733 Gyalogjárók külső útszakaszom 

kon. Padka
.734 Járda. Járdasziget. Gyepsáv 
.735 Szegélyárok
.736 Töltések és bevágások rézsűi 
. 738 Korlátok. Kerékvetők
. 739 Elágazások, keresztezések, köz

lekedési csomópontok ki
képzése

625.74 Útépítési rendszerek. Műtárgyak

.741 Utak építése általában

.745 Műtárgyak. Vízelvezetés, át
ereszek, csatornanyílás. Üt-
jelzőtábla. Kilométerkő stb.

. 746 A forgalommal, kapcsolatos 
egyéb melléképítmények. 
Közlekedés szabályozására 
szolgáló berendezések. Köz
lekedési jelzések

.748 A közlekedéssel nem szorosan 
összefüggő melléképítmé
nyek. Pavilonok, nyilvános 
illemhelyek, padok stb.

.75 Útfelületek, útburkolatok fenn
tartása és kezelése. Olajozás, 
kátrányozás

.76 Utak karbantartása és tisztítá
sa. Köztisztaság

.77 Útszegélyek, utak fásítása, gye
pesítése

. 78 Úttest alatti létesítmények. Cső
vezeték, kábel, csatorna 

. 79 Közlekedést és kilátást akadá
lyozó kiugró épületrészek, 
cégtáblák stb.

625.8 Útburkolások. A 625 főosztálynál 
felsorolt .02/.09 alosztások itt 
is használhatók

81 Földutak. Nemesített földutak,
homokolt és kavicsolt utak 

.82 Kőburkolat. Mesterséges kő
burkolat

.83 Faburkolat. Parafaburkolat

. 84 Betonutak

.85 Kátrányos, bitumenes és asz-
faltmakadám utak. Aszfalt- 
utak

.86 Hengerelt zúzottkő, hengerelt
kavics. Vízzel kötött maka
dámút

.87 Különleges útburkolások. Fém,
üveg, gumi stb.

.88 Gyalogjáró-burkolatok. Szegé
lyek
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625.9 627.43

625.9 Egyéb szárazföldi szállítás. Hajó- 
vontató vasút, drótkötélpályák 
stb.

626/627 Vízépítés

626 Általános vízépítés. Mestersé
ges vízi utak. Talaj javítási 
vízi munkálatok

.01 Vízépítés tudományos alapjai

. 02 Víz alatti munkálatok általában.
Búvármunkák és felszerelések 

.1 Hajózó csatornák, csatornázott
folyók

.12 Belvízi csatornák tervezése, vo
nalvezetése, hosszszelvénye 

.13 Csatornaépítés 

. 14 Karbantartás 

.17 Töltés és bevágás rézsűjének
védelme és biztosítása 

.18 Csatornák betemetése 

.2 Hajózó csatornák vízellátása

.3 Hajózó csatornák keresztszel
vénye

.4 Hajózsilipek. L. még 627.45 

.5 Hajóemelők

.7 Vontatás folyókon és csatorná
kon. Úsztat ás

626.8 Mezőgazdasági vízépítés. Öntö
zés. Lecsapolás. Alagcsövezés. 
L. még 631.6

.80 A víz jelentősége a mezőgazda
ságban. Vízgazdálkodás. L. 
még 551.48/.49.004.14; 
627.810

.81/.85 Öntözés. L. még 631.67 

. 81 Vízszükséglet. Vízbeszerzés 

. 82 Öntözőcsatornák és árkok 

.824 Öntözőművek vízelosztó és 
mérő berendezései

. 83 Öntözőművek szivattyúberen
dezései

.84 Öntözési módok 

. 841 Árasztó

. 842 Áztató

. 843 Csörgedeztető

. 845 Permeteztető

. 85 Különféle talajok és termények 
öntözése

.86 Lecsapolás. Alagcsövezés 

.860.4 Befogadó vízfolyás, recipiens 

.861 Talajvízelvezetés nyílt árkok
kal

. 862 Alagcsövezés. Talajvíz-elveze
tés föld alatti vezetékekkel

626.87 Mocsarak, lápok, szikesek stb.
megjavítása vízgazdálkodás
sal

.88 Hallétra. Tógazdasági mű
tárgyak

.9 Tengeri csatornák

627 Természetes álló- és folyóvizek. 
Kikötő. Víztároló

. 1 Természetes vízfolyások. Álló
vizek. L. még 551.48/.49 

.11 Vízfolyások eredete. Vízgyűjtő- 
terület 

.12 Források

.13 Vízfolyások hidrodinamikája.
Mederfelvétel. Vízmennyiség 
és vízsebesség mérése. L. még
532.5

.14 Vízmosások, vadpatakok, tor- 
rensek

.15 Folyókról általában. Potamolo- 
gia

.157 Hordalék. Zátony. Gázló 

.16 Folyótorkolatok és szabályozá
suk

.17 Állóvizek. Tavak, mocsarak

. 18 Folyópart. Rézsű
627.2 Kikötők

.21 Kikötők fekvés és rendeltetés 
szerint

.22 Kikötők tervezésének általános 
feltételei. Hidrológiai és geo
lógiai adottságok

.23 Kikötők főrészei: horgonyzó
hely, bejárat, hullámtörő gát 

.24 Tengeri építkezések végrehaj
tása

.3 Kikötők belső felszerelése 

. 31 Úszó dokk

.32 Kikötői raktárak, tárházak,
dokkok stb.

.33 Partfal. Rakpart

. 34 Kikötő-felszerelések

.35 Kikötővasutak. Daruk stb.

.36 Hajójavító berendezések. L.
még 627.32; 629.128

627.4 Vízszabályozás. Partvédelem.
Gátak

.41 Partvédelem, partburkolás, gye
pesítés, kőszórás, rézsűbizto
sítás

. 42 Folyószabályozás

. 43 Gátak, duzzasztóművek

. 431 Szilárd gátak

.482 Mozgatható gátak
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627.45 628.1

627.45 Folyószabályozás duzzasztó mű
vekkel. L. még 626.4 

. 47 Vízfolyások eltérítése. Vízfolyá
sok elvezetése

. 5 Vízfolyások és partok védelmére 
és javítására szolgáló egyéb 
berendezések. Védgátak. Töl- 
tésezés. Belvízrendezés. Ala
csonyfekvésű tengerpart vé
delme gáttal. Területnyerés 

.51 Árvíz. Árvízvédelem. Gátsza
kadás

.52 Partvédelem. Tengeröblök. Ho
mokdombok megkötése 

. 53 Árvízfenyegette mélyfekvésű 
területek és azok ár- és bel
vízvédelme. Árvízmentesítés 

. 532 Belvízmentesítés 

.533 Feltöltés iszapolással 

. 534 Szivattyútelepek. Belvízi át
emelőművek

.54 Jégtörők és egyéb jég elleni 
berendezések. L. még 627.73 

.6 Mélyvízi kikötők és dagálykikö
tők külső művei

. 7 Vízfolyás, medrek és kikötők kar
bantartása

.73 Jégelleni küzdelem. Jégtörő
szolgálat. L. még 627.54 

.74 Kotrás. Sziklaeltávolítás

. 75 Kikötő karbantartása

627.8 Völgyzáró gátak. Tároló meden
cék. Vízerőművek műtárgyai.
A 624 főosztálynál képezhető 
— 1 álosztások itt is alkalmaz
hatók. Pl. 624.81-154 Völgy
zárók cölöpalapozása

.01 Felosztás építőanyag szerint
Alosztályozás 624.01 sze
rint

.02 Víz alatti munkák

.03 Víz-elpárolgás. Víztisztítás
hordaléktól, jégtől 

.04 Mechanikai számítások. Al
osztályozás 624.04 szerint 

.05 Elrendezés és építési módok.
Alosztályozás 624.05 sze
rint

.09 Vízi energia forrásai és hasz
nosítása

.091 Vízesések és nagyesésű fo
lyók hasznosítása 

.092 Kisesésű folyók és tavak 
hasznosítása

.093 Tenger vizének hasznosítása

627.81 Völgyzárók, víztárolók a rendel
tetés szempontjából (öntözés, 
árvízvédelem, csatornatáplá
lás, energiatermelés)

. 810 Vízgazdálkodás vízerőtárolási 
szempontból. L. még 
551.48/.49.004.14; 626.80 

.82 Völgyzárógát. Duzzasztó gát.
, Duzzasztó fal 

.821 Tervezés, számítás, méretezés 
.2 Tömör duzzasztó falak

(egyenes vagy íves alap
rajzú)

.3 Boltozott gátfalak 

.4 Héj szerkezetű gátfalak 
. 822 Az építés helyének megválasz

tása, kitűzése és előkészítése 
.823 Gátak egyes részletei (dilatá

ciós hézag, gáttest víztelení
tése, szigetelése, koronaki
képzés stb.)

. 824 Duzzasztó gát. Tömör duz
zasztó fal

.1/.5 Duzzasztó gát (föld, 
agyag, kő)

.6/. 7 Tömör duzzasztó fal 
(tégla, beton, zyklop 
falazás)

.825 Boltozott duzzasztó fal 

.826/.828 Héjszerkezetű duzzasztó 
falak

.83 Völgyzáró gátak üzemi berende
zései. Vízkivételi mű. Túlfolyók 

.84/.88 Vízerőművek műtárgyai.
L. még 621.221

.84 Vízerőművek tápláló vezetékei.
Tápláló csatornák, nyomócső- 
vezeték

.85 Folyószabályozási művek erő
mű céljára

.86 Kihasznált víz elvezetése. Al-
vízcsatorna

.88 Az erőmű védelmére szolgáló
berendezések. Jég, úszótár
gyak, iszaplerakódás stb. el
távolítása

.891 Völgyzáró gátszakadás. Hely
reállítás

627.9 Kikötőbejárati berendezések és
szolgálat. Révkalauz. Világí
tás. Jelzőberendezés. Mentő- 
szolgálat

628 Egészségügyi technika. Csator
názás. Fűtés. Világítás.
L. még 614.7

628.1 Ivóvízellátás városokban és fal
vakban. Vízvezetékek
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628.11 6 2 8 .5

628.11 Kutak. Yízbeszerzés. Yízgyűjtés 
.111 Esővíz. Ciszternák
. 112 Források. Talajvíz
.113 Felszíni víz. Folyó- és álló

vizekből, valamint mestersé
ges tárolókból beszerzett víz 

.12 Yízellátás szivattyú által

.13 Yíztartályok. Yíztornyok. Víz
tárolás

.14 Yízvezetés. Csővezetékek. Ak-
vadukt. Alosztályozás 621.64 
szerint

.15 Yízvezetéki hálózat. L. még
621.64; 696.1

.16 Yíztisztítás. Kutak fertőtlení
tése. Szűrőmedencék. L. még
663.6

.17 Yízhasználat (útlocsolás, nyil
vános kutak, víztelenítők öb
lítése, tűzoltási szükséglet, 
ipari és házi használat)

.18 Falvak, telepek vízellátása

.19 Az ivóvíz szennyeződésének
megelőzése

628.2 Csatornázás. Szennyvízelvezetés.
L. még 696.1

. 21 Csatornázási rendszerek

. 22 Hálózat- és csővezeték-számítá
sok. Keresztszelvények mére
tezése

. 23 Csatornaszellőztetés

.24 Csatornavezetékek tervezése és 
építése. L. még 624.04;
624.131.5

. 25 Mellékberendezések. Emésztő
gödör. Ülepítőmedence. Ak
nafedő. Túlfolyó, vészkiömlő

. 26 Vízfolyások keresztezése. Szifon

.27 Csatornadugulás és csatornatö
rés

.28 Csatornatisztítás. Szennyvízve
zetékek tisztítása

.29 Szennyvíz eltávolítása és leve
zetése. Szivattyúművek

628.3^ Szennyvizek és tisztításuk.
L. még 628.54

.31 Szennyvíz összetétele és meny- 
nyisége. Kémiai és fizikai tu
lajdonságaik, vizsgálatuk 

. 32 Szilárd és folyékony részek szag
talanítása és fertőtlenítése 

.33 Fizikai és mechanikai szenny
víztisztítás. Derítőmedencék, 
derítőkutak. Ülepítési eljárás. 
Szűrés

628.34 Kémiai és kémiai-mechanikai
szennyvíztisztítás 

.35 Biológiai szennyvíztisztítás.
Oxidációs eljárás. Rothaszt ás 
és csepegtető eljárás 

.356 Megelevenített iszap-eljárás. 
Activated sludge

.36 Szennyvíztisztítás talaj szűrés
sel. Öntözés csörgedeztető el
járással

.37 Szennyvíz mezőgazdasági érté
kesítése

.38 Szennyvíz hasznosítható részei. 
Csatornatrágya

.39 Szennyvíz levezetése természe
tes vizekbe

628.4 Városegészségügy. L. még 614.78

.41/.43 Illemhelyek. Árnyékszékek.
L. még 628.6

.44 Szilárd hulladék. Szemét. Sze
métgyűjtés. Szemételtávolítás 
stb.

.45 Nyilvános mosdó. Nyilvános il
lemhely. L. még 625.748 

*49 Yárosi szemét és hulladék keze
lése és hasznosítása. Szemét
telepek

628.5 Ipari ártalmak megelőzése. L.
még 613.6

.511 Por. Portalanítás. Védekezés
por ellen

.512 Védekezés mérgező gázok és
gőzök ellen

.513 Védekezés baktériumok ellen

.514 Védekezés vízgőzártalmak el
len

.515 Védekezés ártalmas folyadékok
és vízszennyeződés ellen 

.516 Védekezés talajszennyeződés
ellen

.517 Védekezés zaj és rázkódás
ellen

. 518 Védekezés magas hőmérséklet,
optikai, elektromos és egyéb 
ártalmak ellen

. 52 Ártalmas kigőzölgések és szagok 
elleni védőintézkedések 

.53 Védekezés füst és korom ellen 

. 54 Ipari szennyvizek és szilárd hul
ladékok kezelése. L. még
628.3

. 55 A légkör műszaki befolyásolása. 
Köd elleni harc

.58 Különféle káros hatások elleni 
védekezés
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629.1.027

628.6 Épületek levezető csatornái,
egészségügyi berendezései. 
Közegészségügyi követelmé
nyek. L. még 628.4; 645.68;
696.1

628.8 Klímatechnika. Levegőszabályo
zás. Fűtés. Szellőztetés. L. még
644; 697

.81 Fűtés általában. L. még 697.1 

.82 Hűtés általában. L. még 697.97

.83 Szellőztetés. L. még 697.92;
697.95

. 84 Levegőszabályozás. Páratarta
lom-szabályozás technikája. 
L. még 697.9

628.9 Világítástechnika. L. még 644.3;
683.84/.85 '

.02 Természetes fény 

.021 Napfény 

.025 Holdfény 

.03 Lumineszcencián alapuló
fényforrások

.04 Mesterséges fényforrások 

.041 Villamos lámpák 
.5 Villamos ívfény
. 6 Villamos izzófény
. 7 Kisülési csövek 

.045 Fáklya, gyertyafény 

.047 Folyékony és gáz alakú vilá
gító anyagok (mécs, kő
olaj, gáz, acetilén)

, .06 Világítási módok 
. 061 Közvetlen
. 062 Közvetett
.063 Egyöntetű, félig közvetett 
. 064 Ráirányított fény, vetített

fény, fényszóró fény, ref
lektorfény 

. 066 Átvilágítás
.91 A fény előállításának techni

kája. L. még 621.32; 665.14; 
665.194; 683.8

. 92/ .97 A fény felhasználásának 
technikája

.92 Természetes világítás techni
kája

.93 Mesterséges világítás technikája

.94 Fényirányító eszközök. Fény
szóró stb.

.95 Mesterséges megvilágítás tarto
zékai (lámpaernyő, reflektor 
stb.)

.97 Világítás a megvilágított tárgy
szempontjából

.971 Külső világítás. Közvilágítás 

.972 Belső világítás általában

628.973 Belső világítás fizikai és eszté
tikai szempontból, pl. lakás, 
színház, üzlet, múzeum vilá
gítása

.974 Díszvilágítás. Reklámvilágí
tás. Parkvilágítás 

.975 ; Jelző világít ás 

.976 Munkahely, munkaeszköz meg
világítása

.977 Belső világítás. Munkahely 
megvilágítása 

.1 Gyár, műhely 

.2 Iroda, tanterem, könyvtár 
stb.

. 3 Kórház, gyógyintézet 

. 7 Csarnokok 

.8 Járóművek
.978 Világítás különleges célokra 

.6 Tartalék-világít ás. Bizton
sági Világítás

.7 Légoltalmi, világítás. Tom
pított fény. L. még 355.58

629.1 Közlekedésteehnika. Közlekedési 
eszközök sín jár ómű vek kivé
telével.
Vasúti járóműveket 1. 625.2/.6 
alatt

— 1/ —3 Alosztályozás 621 — 1/—3
szerint

— 4 Járóművek használat szerint 
—42 Vontató járóművek
—43 Vontatott járóművek 
—44 Teherszállító járóművek 
—45 Közforgalmú közlekedésre 

szolgáló járóművek általá
ban

— 46 Személyszállító járóművek
— 47 Járóművek különlegés pl.

rendészeti, mentési stb. 
célokra

—48 Könnyű járóművek pl. ver
seny, sport stb. célokra 

—498 Távirányításos járóművek
— 5/—8 Alosztályozás 621—5/ —8

szerint
.01 Járóművek részei a hajtómű 

és a 629.1.04/.06 alatti be
rendezések kivételével. Al
osztályozást 1. 629.11/.13 
alatt

.02 Kerékmeghajtásos járó
művek

. 026 Hátsótengelymeghajtásos j á- 
róművek. Hátsókerék- 
meghajtásos járóművek 

.027 Elsőtengelymeghajtásos já
róművek. Elsőkerékmeg- 
hajtásos járóművek
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629.1.028 629.124

629.1.028 Többtengelymeghajtásos já
rómű. Többkerékmeghaj- 
tásos járómű

.03 Nem kerékmeghajtásos járó
művek

.035 Lökhajtásos, hőreakciómeg- 
hajtásos, rakétahajtásos 
járómű

.037.1 Hajócsavar

. 038.1 Légcsavar

.04 Belső berendezés. Bútorzat

.05 Mérőműszerek. Sebességmérő.
magasságmérő, mélység
mérő, merülésmérő, szeksz- 
táns stb.

.06 Világítás. Fűtés. Szellőztetés.
Víz-, gáz-, gőz-, légnyomá
sos és villamos vezetékek és 
berendezések

.07 Méretek. Gyorsaság. Mozgé
konyság és egyéb jellemző 
tulajdonságok

629.11 Közúti járóművek. Vasúti járó
műveket 1. 625.2/.6 alatt

.01 Járóművek részei a hajtómű 
kivételével

.011 Alváz, karosszéria. L. még
684.2

.012 Futómű részei. Tengely,
kerék, kerékabroncs, 

rugó
.013 Csatoló és vonó alkat

részek
.014 Irányító és kormányszer

kezetek
. 2 Vezetőülés

.015 Támasztószerkezetek. Tá
masztó állványok 

.018 Figyelő és jelző berendezé
sek

.111 Egyszerű szállító eszközök: ko
sár, puttony, gyaloghintó, 
taliga, targonca, kézikocsi, 
gyermekkocsi, szán stb.

.112 Állati erővel vontatott jármű
vek

.113 Gépjármű. L. még 621.431.73 
. 1 Kezdetleges gépkocsik 
.2 Gőzzel és nem éghető gázzal 

hajtott
.3 Gázmotoros és gázgeneráto- 

ros
.4 Sűrített gázzal hajtott gáz

motoros
.51 Benzin tüzelésű 
.52 Nyersolaj tüzelésű 
.6 Villamos meghajtású 
.7 Vegyes meghajtású

629.114 Gép jár óművek használat sze
rint. Alosztályozás 629.1—4 
szerint. Pl. versenyautó
629.114.8

. 2 Traktorok. Vontatók 

.3 Pótkocsi

.4 Tehergépkocsi. Teherautó 

.5 Autóbusz

. 6 Személygépkocsi. Személy
autó

.115 Felosztás a kerekek száma sze
rint

. 3 Háromkerekű 

.4 Négykerekű 

. 6 Hatkerekű 

.7 Hatnál többkerekű 

. 8 Lánctalpas
.118 Egy- vagy kétkerekű járómű

vek
.1 Kezdetleges járóművek. Ve- 

locipéd
.2 Egykerekű járóművek
.3 Kerékpár. Tendem és más

fajta kerékpárok több 
mint egy személy részére 

.6 Motorkerékpár 

.7 Oldalkocsi, pótkocsi 
.119 Gépkocsiszín és felszerelések 

Garázs. L. még 725.38 
. 5 Benzinkút

629.12 Vízi jár óművek* Hajóépítés.
L. még 621.12; 621.181.1; 
621.431.74; 623.8

.01 Hajórészek a hajtómű kivé
telével

.011 Hajótest. Szerkezeti részei.
Hajótípus. Térbeosztás a 
hajón

.014 Hajóműveleti berendezé
sek. Vitorlázat. Kor
mányberendezés

. 015 Vízi j áróművek kikötési be
rendezései. Horgony 

.018 Figyelő-és jelzőberendezé
sek

.121 Kezdetleges vízijáróművek 

.122 Belvízi hajók 

.123 Tengeri hajók 

.124 Vontatóhajók és egyéb külön
leges hajók

.1 Vontatási technika 

.2 V ontatók

.3 Vontatott hajók 

.6/.9 Különleges célokra szol
gáló hajók. Alosztályo
zás 629.1— 46/ — 49
szerint, pl. mentőhajó,
629.124.7
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'629.125 631

629.125 Szórakozásra szolgáló hajók.
Sporthajók. Kishajók. Csó
nakok

. 1 Vitorlás csónakok, evezős 
csónakok 

.2 Motorcsónak 

.5 Mentőcsónakok. Mentőfel
szerelések

.8 Siklóhajó. Siklócsónak 
.127 Búvárhajó
.128 Hajógyár. Dokk. L. még 626.5
.129 Elsüllyedt hajók kiemelése

629.13 Légi közlekedési eszközök. Szer
kesztésük és gyártásuk. L. 
még 533.6; 621.431.75; 623.74; 
656.7; 797.5

.01 Légi közlekedési eszközök 
alkatrészei

.011 Levegőnél könnyebb légi
közlekedési eszközök ré
szei. Burkolat, váz, gon
dola, léghajókosár stb.

.012 Levegőnél nehezebb légi
közlekedési eszközök (re
pülőgépek) részei. Törzs, 
burkolat stb.

.013 Csatoló és vonó részek 

.014 Szárny. Forgószárny. Irá
nyító és kormányszerke
zet. Kötőszerkezet stb.

. 9 Pilótaképző felszerelés 
.015 Repülőgépek futóművei.

Kerék, csúszótalp, szán
talp, úszótalp

.018 Figyelő és jelző berendezé
sek. Hírközlés a gép bel
sejében és a külvilággal 

. 035 Gázsugármeghajtás

.038 Légcsavarmeghajtás

. 077.2 Sztratoszféra-repülőgép 
.131 Első repülési kísérletek. Első

léggömbök
.132/. 134 Léggömbök. Léghajók 
.135 Repülőgépek általában

.1 Hajtómű nélküli repülőgép 

.12 Sárkány

.15 Vitorlázó repülőgépek (se
gédmotoros is)

. 2 Repülőgép (szárazföldi)

. 4 Forgószárnyas repülőgépek.
Helikopter. Autozsiro 

. 5 Vízi repülőgépek 

. 6 Repülőgépek mozgatható 
szárnyakkal

. 9.035.5 Lökhajtásos repülő- 
gép

. 136 Levegőnél nehezebb szárny
nélküli repülőkészülékek

629.136.1 Ejtőernyő
.3 Rakéták és más gázsugár

hajtású repülő készülékek 
.137 Kétlaki repülőgép

.1 Földi közlekedésre is hasz
nálható kétlaki repülőgép. 
Repülő gépkocsi

.3 Földi és vízi közlekedésre is 
használható repülőgép. 
Szárazföldi és vízi kétlaki 
repülőgép

.138 Repülőgépek felosztása hasz
nálat szerint. Alosztályozás 
629.1—4 szerint; pl. 
629.138.98 Irányított re
pülőgép

. 4 Teherszállító repülőgépek 

. 5 Közforgalmú repülőgépek ál
talában

.6 Egyéb személyszállító repü
lőgépek általában. Magán
repülőgépek

.139 Berendezések repülőgépek tá
rolásához, fel- és leszálláshoz 
szárazföldön, vízen vagy le
vegőben. L. még 656.71 

. 2 Repülőtéri épületek. Han
gárok. L. még 725.39

629.19 Világűrrepülés. Világűrrepülőgé- 
*pek

63 MEZŐGAZDASÁG. ERDŐGAZDA
SÁG. VADÁSZAT. HALÁSZAT.

Az agronómia 63 jelzete minden alszak- 
jához használhatjuk a gépek és készülékek 
jellemzésére a 621 szak — jelű korlátozot
tan közös alosztásait. L. még 323.325; 
323.333; 332.71; 333; 347.243; 368.5; 
373.68; 378.963; 55; 551.5; 58; 59; 614.31; 
614.7; 614.9; 663/664; 674; 675; 677; 678; 
684.2; 685; 712
63:347.751.92 Mezőgazdasági szerződé

ses termeltetés
:54 Mezőgazdasági kémia. L. még

631.4
:57 Mezőgazdasági biológia. L. még

631.46
.001.4 Mezőgazdasági kísérletügy 
.007.1 Főagronómus 

.2 Agronómus

631/635 Növénytermesztés, 
Erdészet. Kertészet

631 A mezőgazdaság általános kér
dései. Agronómia

218



€31.1 €31.36

€31.1 Mezőgazdasági üzemtan.
L. még 333

.113 Jövedelmezőség 

.115 Vállalkozási formák 
. 1 Egyéni gazdálkodás 
.3 Részesbérlet 
.4 Bérlet

.116 Az üzem nagysága 
.1 Nagyüzemek 
. 3 Közép- és kisüzemek. Pa

rasztgazdaságok
.12 A mezőgazdasági üzem felsze

relése általában. A mezőgaz
daság álló alapjai (foiu, épü
let, utak stb.)

.14 Mezőgazdasági üzemek .fajtái 
termelvények szerint. Üzem
ágak. Üzemágtársítás 

:631.153.2 Üzemágak arányosí
tása. Sok üzem
ágú gazdálkodás

.15 A mezőgazdasági üzem beren
dezése és szervezése 

.153 Gazdasági tervek
. 2 Mezőgazdasági tervezés álta

lában. Generáltervezés. 
Komplextervezés. L. még 
330.23; 631.14

.3 Földrendezés üzemi szem
pontból

. 4 A mezQgazd^&ági üzem mun
kaszervezése. Munkameg
osztás. Kézimunka. Foga
tó s munka. Gépi munka 

.16 Mezőgazdasági könyvvitel. L.
még 634.928.4 

.164 Földbecslés
.23 Beruházási költségek. Ter

melési költségek 
.25 Talajérték. Talajár 
. 28 Kárbecslés 

.165 Termésbecslés

631.2 Mezőgazdasági épületek, helyisé
gek. További részletezés: kap
csolati alosztással a 728 megfe
lelő alszakjaival

:728.6 Lakóház 
:728.94 Istálló 
:728.95 Csűr 

.27 Kerítés, sövény stb.

631.3 Mezőgazdasági gépek, eszközök,
szerszámok. Felszerelés

.004 Mezőgazdasági gépállomás

631.31 Talajművelő gépek, eszközök, 
szerszámok

.311 Ásók. Lapátok. Diggerek.
Árokásó gépek stb.

.312 Ekék
.083.2 Traktoros ekék. Vonta

to tt ekék 
.313 Boronák, fogasok 
.314 Hengerek és hasonló talajtö

mörítők
. 315 Kertészeti eszközök 
. 316 Kultivátorok, grubberek 
.319 Egyéb talajművelő eszközök 
.33 Vetőgépek, ültetőgépek, trá

gyaszóró- és teregetőgépek 
.331 Vetőgépek 
.332 Ültetőgépek 
.333 Trágyaszórógépek, teregetőgé

pek, trágyázógépek 
.334 Kombinált műtrágyaszóró- és 

vetőgépek
. 335 Dugványozó-gépek 
.336 Átültetőgépek

.6 Fákat átültető gépek 
.34 Növényápoló, növényvédő esz

közök, szerszámok, karók, tá
masztok, vágóeszközök, vi- 

. rágcserepek, öntözőfelszere
lés stb.

.342 Vágószerszámok 

.344 Eszközök a növények befedé- 
désére és védelmére 

.3 Melegágyak. Korai ágyak.
Ablakkeretek 

.4 N ö vényházak

.5 Hajtatóházak
.345 Növénymegtámasztó es^Özök 
. 346 Virágcserepek. Virágládák. 

Növénycserepek
. 347 Öntözőberendezések. Esőztető

berendezések
.35 Aratógépek és eszközök 
.351 Kéziaratás eszközei. Kaszálás^ 

sarlózás gépei 
.352 Fűkaszálógépek 
.353 Egyéb szénabetakarító gépek, 

szénapréselő-, bálázógépek 
. 354 Gabonaaratógépek, kévekötő

gépek, arató-cséplő gépek 
.1 Kévekötő aratógépek 
.2 Arató-cséplő gépek. Kom

bájnok
.358 Egyéb aratógépek

.4 Burgonya- és répaszedőgé
pek

.36 Mezőgazdasági termények tisz
títására, szárítására és elő
készítésére szolgáló eszközök 
és gépek
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631.361 631.542

631.361 Gabonacséplőgépek és eszkö
zök, cséphadarók stb.

.362 Magtisztító, osztályozó, ros
tázó, mosó, szárító, csávázó 
berendezések, gépek és esz
közök

.363 Takarmányok előkészítésére
szolgáló berendezések és gé
pek

. 1 Takarmánysilók 
.364 Nyaláboló-, kévekötő- és pré

selőgépek
.37 A mezőgazdaság energiaforrá

sai. Az energia felhasználása 
és átvitele

. 371 Mezőgazdasági energiatermelés

.372 Gépesített szállító eszközök
:629.114.2 Traktorok

.373 Motorizálatlan szállító eszkö
zök, szállító uszályok

631.4 Talajtan, talajvizsgálat. L. még
626.8

:55 . Mezőgazdasági geológia, pl. 
631.4:551.311.22.053 Eró
zió talajtani szempontból 

.41 A talaj kémiai és fizikai-kémiai 
tulajdonságai 

.411 Talajnemek
.1 Homoktalajok
.2 Meszestalajok. Vályogtala-

jok
.3 Agyag talaj ok
.4 Humusztalajok. Láp- és tő

zegtalajok
.415 Talajreakció. Talajsavanyú

ság, pH-érték
.416 Szervetlen talajkémia 
.417 Szerves talajkémia '
.42 Talajvizsgálat, talaj elemzés, ta 

lajkémiai kutatómunka 
.43 A  talaj fizikai tulajdonságai.

Szerkezettan 
. 004.4 Talajvédelem

:.631.31 Talaj védő gépek
.432 A talaj vízgazdálkodása
.434 A talaj szerkezete. Homogeni

tás. Talajmorzsa 
.002.237 Talaj kondicionálás 

.44 Talaj féleségek. A talaj osztályo
zása. Klimatikus talaj zónák 

„712.8 Tarló
.443 Talaj féleségek a mezőgazda-

sági felhasználás szerint. Al
osztályozás 63 szerint, pl.
631.443.5 Kertészeti talaj
féleség

.445 Klimatikus talajzónák
.1 Láptalajok

631.445.2 Podzolos talajok
.4 Fekete mezőségi talajok.

Csernozjomok*
.52/.54 Szikes talajok 

.45 A talaj termőképessége. Talaj
hibák. A talaj mérgezettsége 

. 002.237 Talaj j avítás
.46 Talajbakteriológia. Talajbioló

gia. Mikroflóra. Mikrofauna. 
A talaj mikrobiológiája 

.47 Talajleírás, talajmetszet, a mű
velhető terület szemrevétele
zése, talajtérképek 

.48 Talajképződés (genetika)
631.5 Mezőgazdasági munkálatok

.51 Előzetes talajkezelés, talajmű
velés

.512 Talajművelés ekével. Altalaj- 
lazítás

:631.312.52 Mélyszántás 
. 68 Tarlóhántás

.52 Növénynemesítés. A növények 
kiválogatása. Ivaros és ivar
talan keresztezés. Üj fajok 
meghonosítása

. 521.3(087.3) Növényfajtaelismerés 
(certificationj

. 5 Magvizsgálat. Termesztési 
kísérletek. Gsíráztatási kí
sérletek

.6 Ellenálló, resistens fajták 
.522 Növények szaporítása. Meg

termékenyítés 
. 2 Beporzás

.523 Keresztezés. Fajtafelújítás.
_ Hibridizálás

. 524 Üj fajták bevezetése 

.525 Meghonosítás. Akklimatizálás 

.53 Növények szaporítása. Vegeta
tív szaporítás. Ivaros szapo
rítás mag útján. Élő részek 
lemetszése. Növények tőosz
tása. Döntés. Bújtás. Dug
ványozás. Részek átültetése 

. 531 Vetőmag. Vetés
.1 Magvak. Spórák. Vetőmag 
.12 Vetőmagtermesztés 
.17 Vetőmagkezelés. Jarovizá- 

lás. Csávázás
.2 Vetés. Vetés technikája 
.24 Négyzetes vetés 

.537 Faiskola
631.54 Az élőnövény gondozása

. 541 Kiválogatás. Ivartalan hibri
dizáció. Oltás. Szemzés 

.542 A fák metszése, nyírása, nye
sése
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631.543 631.9

631.543* Ültetés
. 544 Termesztés különböző védő

takarók alatt. A növényzet 
betakarása. Melegágyi, üveg
házi termesztés. Palántane
velés

.7 Takarónövények (kulissza
növények). L. még 631.548 

. 546 Természetes és mesterséges nö
vényalakok

. 547 A növények fejlődési szakaszai 
-1 Csírázás 
.2 Növekedés 
. 4 Virágzás 
.5 Termésképződés 
. 6 Érés 
. 66 Utóérés
.67 Művi, mesterséges érlelés 

:631.55.03 Kémiai lombta- 
lanítás (az aratás meg
könnyítésére)

.548 Árnyékolás, védekezés szél el
len

.3 Öntözés. L. még 626.81/.85; 
631.67

631.55 Aratás- és betakarításmódok
. 03 Különleges aratásmódok 

. 56 A mezőgazdasági termények ke
zelése 

. 561 Cséplés

.562 Tisztítás. Hántolás. Erjesztés 

.563 Rákját ozás
.5 Silózás. L. még 636.085.52 

. 564 Csomagolás

. 565 Szállítás
.57 A mezőgazdaság mellék- és fél

termékei: vágott fák, gyöke
rek, lombok, kérgek, virágok 

.58 Különleges termesztési módok.
Szárazgazdálkodás. Mély ne
velés. Elektro-kultiváció, köz
tes-, kettőstermesztés stb.

. 582 Vetésforgó
:633.2/.3 Takarmány vetés

forgó
.9 Füves vetésforgó. Szántó- 

füves mezőgazdasági rend
szer

.584.2 Kettőstermesztés 
. 4 Köztestermesztés

631.6 A telkesítés mérnöki feladatai.
A területnek alkalmassá tétele 
gazdasági művelésre. L. még
338.984.2; 626.8

.61 Telkesítés, Vad területek meg
munkálása. Amelioráció.
L. még 626.87

631.611 Pusztaságok, szteppék, rétek, 
stb. megművelése 

.62 Lecsapolás. Víztelenítés 

.67 Öntözés. Elárasztás. L. még
626.81/.85;-631.548,3

631.8 Trágyázás. Trágyafélék

.81 Általános kérdések. Trágyák
előállítása és alkalmazása

. 095.337/. 338 Elemnyomok. L. 
még 577.17.049

.811 Növények táplálása. Növényi 
tápanyagok

.98 A növekedés mesterséges 
fokozására szolgáló sti
muláló szerek

.982 Plormonok
.812 Trágyák előállítása, szemcsé- 

zése, konzerválása 
.816 Trágyák alkalmazása 
. 82 Műtrágyák általában: mész, 

vas, szulfát stb.
— 498.3 Permettrágyák >

. 83 Káliumtartalmú műtrágyák 

. 84 Nitrogéntartalmú műtrágyák 

.847.2 Baktérium-talaj oltás. Bak
tériumtrágyák

.85 Foszfortartalmú műtrágyák 

.86 Állati eredetű trágyák. Istálló
trágyák

— 498.3 Folyékony trágyázás 
. 87 Egyéb szerves trágyák
.871 Növénvi eredetű trágyák álta

lában
. 874 Zöldtrágyák 
.878 Tőzeg. Tőzegkocka. Tőzegcse- 

tepek
.879 Egyéb hulladékok. Szennyvi

zek
.4 Komposzt 

.89 Kevert trágyák

631.9 Vegyes kérdések

.92 A növénytermesztés hatása a
klímára, talajra, vízgazdálko
dásra stb.

.95 A növények életmódja mező-
gazdasági szempontból (öko
lógia). L. még 581.5 

.96 Termelési, ültetési rendszerek,
' ültetvények rendszerei 

. 961 Tájtermelés 

.963 Növényfajták eredete, beha
tolása, meghonosodása, el
tűnése. Vadontermők álta
lában. Mesterséges ültetvé
nyek általában
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632 633.1

632 Növénybetegségek. Növényvé
delem. Kártevők elleni küz
delem általában.

L. még 025.§5; 368.51; 581.2; 
614.4; 614.9; 615.777/.779

.03 Kármegállapítás 

.093/. 097 Technika, morfológia, fi
ziológia. Alosztályozás 
576.8.093/.097 szerint 

.1 Időjárási ártalmak, élettani el
változások, megbetegedések . 

.11 Hőmérséklet okozta károk 

.111 Fagykár
.3 Fagykár elleni védekezés 

:551.578.4 Hóvisszatartás 
.112 Hőség, szárazság. Aszálykár 
.13 Jégkár. Jégkár elleni véde

kezés
.14 Villám okozta károk. Villám 

elleni védekezés. Elektromos 
áramok kártételei 

.16 Különböző élettani elválto
zások

.18 Egyéb károk. Víz, földrengés, 
szél, fényhiány, fénytúlten- 
gés okozta károk

.187 Tűzkárok. Tűz elleni véde
lem

. 19 Vegyszerek, gázok és ipari anya
gok okozta károk

.2 Gubacsképző szervezetek okozta 
ártalmak. Gubacsmegbetege- 
dések

.3 Baktérium- és vírusbetegségek 

.388 Vírusbetegségek 

. 4 Gombabetegségek. Mikológia. Al
osztályozás 582.28 szerint 

.5 Káros növények 

. 51 Gyomnövények 

.53/.59 Káros, élősködő növények.
Paraziták. Alosztályozás 
582.3/.9 szerint

. 6 Állati kártevők (a rovarok kivé
telével)

.64 Lágytestűek

.65 ízeltlábúak (a rovarok kivéte
lével)

.651 Férgek 

. 653 Atkák 

. 654 Pókok 

. 66 Gerinces állatok 

. 682 Madarak 

.69 Emlősök

.7 Káros rovarok. Alosztályozás
595.7 szerint

.8 Egyéb károk növényeken. Va
dászat, háború okozta, is
meretlen eredetű károk

632.9 Küzdelem a növények betegségei 
ellen. Növényvédelem

.91 A növényvédelem tudományos 
kérdései. A növényvédelmi 
szolgálat megszervezése. Elő
rejelzés

.92 A károk és betegségek betörése 
és elterjedése

.93 Kezelési módok. Növényegész
ségügy. Megelőzés. Gyógyítás. 
Egyidejűleg megelőző és gyó
gyító módszerek

.94 Kártevők elleni küzdelem poro
zással, permetezéssel, vagy a 
kártevők összefogdo sásával, 
erőművi elpusztításával 

.941 Permetezés
.3 Permetező szerek
.5 Permetező módok és készü

lékek
. 943 Porozás

. 3 Porozó szerek

.5 Porozó módok és eszközök
.95 Növényvédő szerek 
.951 Rovarirtó szerek
.952 Gombaölő szerek
.953 Baktériumölő szerek. Anti-

szeptikumok. Fertőtlenítő 
szerek

.954 Gyomirtó szerek

.955 Féregirtó szerek

. 96 Kártevők természetes ellenségei.
Biológiai védekezési mód
szerek

.97 Közvetett védekezésmódok a 
növénybetegségek és kárte
vők ellen. Növénybehozatali 
tilalom, vesztegzár

633 Növénytermesztés
: 631.12 Szántóföld

633.1 Gabonafélék termesztése

.11 Búza. Triticum vulgare Will. 

.12 Hajdina. Pohánka. Fagopyrum 
Tourn spp.

.13 Zab. Avena sativa L.

.14 Rozs. Secale cereale L.

.15 Kukorica. Zea Mays L.

.16 Árpa. Hordeum vulgare L.

.17 Kölesfélék

.18 Rizs. Oryza sativa L.

.183 Öntözéses rizstermesztés 

.185 Rizstermesztés száraz talajon 
*.19 Más gabonafélék és szemester

mények
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633.2 633.93

633.2 Takarmányfüvek. Rétifüvek

.03 Rétek. Legelők 
.21 Perje. Poa 
. 22 Ebir. Dactylis 
.23 Tippan. Agrostis 
.24 Komócsin. Phleum
.25 Gabonafélék mint zöldtakar

mányok
.26/.29 Egyéb takarmányfüvek

633.3 Egyéb takarmánynövények
. 31/. 37 Pillangósok. Hüvelyesek
. 31 Lucerna. Medicago 
.32 Lóhere. Trifolium 
. 33 Takarmányborsó. Yigna 
.34 Szójabab. Glycinia 
.35 Bükköny. Lóbab. Borsó. Lencse 
.36/.38 Egyéb pillangósvirágúak
.39 Egyéb kétszikűek

633.4 Gyökgumósok, kapás növények.
Ide csak a szántóföldi termesz
tésük kerül. Főbeosztási hely 
635.1/.6

.41/.44 Répa. Murok. Pasztinák 

.41 Vörös- és sárgarépa. Beta vul
garis L.

.412 Vörösrépa. Beta vulgaris L. 
var. rubra

.416 Takarmányrépa 

. 42 Káposzta, ]felafM>3*~ *

.43 Murok. Sárgarépa. Karolta.* 
Daucus carota

. 44 Pasztinák. Peucedanum salivum 

.49 Burgonya. Batata. Csicsóka 

. 491 Burgonya. Solanum tuberosum 
L. L. még 635.21

633.5 Textil- és rostnövények
.51 Gyapot és egyéb rostnövények 
.511 Gyapot. Gossypium L. spp. 
.52 Len és hasonló rostnövények 
.521 Len. Linum usitatissimum L. 
.522 Kender. Cannabis sativa L. 
.523 Juta. Corchorus L. spp.
. 58 Kosárfonáshoz, szitakötéshez 

stb. alkalmas rostok, háncsok 
stb.

633.6 Cukor és ' keményítő tartalmú
növények

.61 Cukornád. Saccharum officina
rum L.

.63 Cukorrépa. Beta vulgaris L.

.64 Cukorjuhar. Acer saccharum 
Marsh.

633.65 Cukorpálmák. Arenga sacchar - 
fera Labill.

.68 Keményítő tartalmú növények
általában

633.7 Élvezeti növények

.71 Dohány. Nicotiana L. spp.
L. még 663.97

.72 Tea. Thea sinensis. L. még
663.95

. 73 Kávé. Coffea arabica L. L. még
663.93

.74 Kakaó. Theobroma cacao L.
L. még 663.91

.75 Mák. Papaver somniferum L.

.76 Kóla. Cola acuminata Schott et
Endl.

.77 Máté. Ilex paraguayensis D.
Don.

.78 Cikória. Zichorium Intybus L.

633.8 Aromás, olaj-, gyógynövények

.81 Illóolaj tartalmú növények

.82 Aromás fűszerek: vanília, gyöm
bér, ménta, babér stb.

. 83 Fűszernövények

. 832 Szegfűszeg. Eugénia aromatica 
Berg.

.833 Fahéj. Cinnamomum ceylani- 
cum Nees.

.834 Szerecsendió. Myristica frag
rans Hutt.

.84 Csípős ízű fűszerek

.841 Bors. Piper nigrum Beyr.

. 842 Paprika. Capsicum annuum L.

.844 Mustár. Brassica

.85 Olajtartalmú növények. Alosz
tályozás 665.3 szerint 

.852.73 Olajfák. Olea europea L. 

.854.78 Napraforgó. Helianthus 
annuus L.

.855.36 Kókuszpálma. Cocos nuci- 
fera L.

.86 Festéktartalmú növények

. 87 Csersav (tannin) tartalmú növé
nyek

. 88 jGyógy növények, gyógyszernö
vények. Alosztályozás 615.7 
szerint

.885.1 Kínafa. Cinchona L. spp.
. 888.31 Ópiumtartalmú növények

633.9 Egyéb ipari növények

.91 Kaucsuktartalmú növények

.93 Gumi- és gyantatartalmú növé
nyek
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€33.94

633.94 Gyantát és terpentint tartal
mazó növények

.946.1 Kopál. Agathis Salisb. 
Gopaifera L.

.95 Egyéb értékes nedveket szol
gáltató növények

634 Gyümölcstermesztés. Erdőmű
velés. Erdőgazdaság

634.1/. 7 Gyümölcstermesztés

— 18-1.4 Törpegyümölcsfák

634.1 Lágymagvuak

.11 Alma. Pyrus malus L.

.13 Körte. Pyrus communis L.

.14 Birs. Cydonia vulgaris Pers.

.15 Naspolya. Mespilus germanica
L.

634.2 Csonthéjasok

.21 Kajszi. Prunus armeniaca L.

.22 Szilva. Prunus L. spp.

. 23 Cseresznye és meggy. Prunus L.
_ spp. és Prunus cerasus L. 

.25 Őszibarack. Prunus persica Sto-
kes

634.3 Citromfélék. Citrus spp. Moraceae

.31 Narancs. Citrus sinensis 
Galle sio

.322 Mandarin. Citrus nobilis 

.323.5 Grape fruit. Cffrus paradiso 

.33 Citrom. Citrus medica L,

. 36 Eperfafélék általában. Moraceae

.37 Füge. Ficus carica L.

.38 Eperfa. Morus L. spp.

634.4 Különböző húsos- és hüvelyes
gyümölcsök

.462 Szentjánoskenyér. Ceratonia 
siliqua L.

634.5 Diófélék. Héjastermésűek

.511 Közönséges dió. Juglans regia 
L.

.52 Amerikai dió. Hicoria. Carya

. 53 Gesztenye. Castanea

.54 Mogyoró. Corylus avellana L.

.55 Mandula. Prunus communis
Arcangeli

.57 Egyéb, dióhoz hasonló gyümöl
csök vagy héjastermésűek

634.92.1

634.58 Föídidió, amerikai mogyoró
Arachis hypogaea L.

634.6 Különböző trópusi és szubtrópusi
gyümölcsfák, pálmák gyümöl
csei

.61 Pálmák gyümölcsei. Palmaceae

.63 Olajfák. Olajbogyók. Olea
europea L.

.64 Gránátalma. Punica granatum

634.7 Bogyósgyümölcsök

.71 Málna, földiszeder stb. Rubus

.711 Málna. Rubus idaeus L.

.713 Földiszeder. Rubus nigro-, 
baccus

.72 Ribizke, egres. Ribes 

.73 Vörös és fekete áfonya. Vacci
nium

.74 Egyéb bogyótermésű cserjék 

.75 Szamóca. Fragaria

.77 Egyszikűek gyümölcsei. Ana
nász, banán. Ananas. Musa

634.8 Szőlőfajták. Szőlészet.
Ide csak a szőlőtermesztés kér
dései kerülnek. A szüret és a 
szőlő további feldogozása borrá
663.2 alá tartozik

. 83 Általános kérdések

.835 Nemesítés. Keresztezés 

. 836 Különböző fajták. Érésidő, 
klíma, talaj, a szőlőfürt 
alakja, színe, a szőlő ellen- 
állóképessége szerint 

.84 Szőlőfajták növénytani felosz
tás szerint

.85 Szőlészet földrajzi beosztás sze
rint. Földrajzi közös alosztás- 
sal, pl. 634.85(439) Magyar- 
ország szőlészete

634.9 Erdőgazdaság. Erdészet

: 58.006 Arborétum 
: 632 Erdővédelem növényvédel

mi szempontból. Áz erdő
védelmet a természetvéde
lem keretében 1.
502.75 : 634.9 alatt 

. 92 Általános erdőgazdaságtan

.925 Az erdőgazdaság népgazda
sági alapjai

.11 Erdő fenntartása 

.12 Kísérletek. Kísérleti állo
mások .
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634.928 035.6

634.928 Erdészeti földmérés. Erdő
rendezés. Erdészeti gazda
ságtan

.3 Üzemrendezés 
*.33 Gazdasági tervek. Üzem

tervek
.4 Számvitel. A gazdaságos

ság kérdései. Értékelés. 
Becslés. L. még 631.16

.5 Növedék. Hozadék 

.52 Fatömegmeghatározás 

.53 Növedéktáblák. Fatermési 
táblák

.54 Állótörzsek mérése 

. 55 Fekvőtörzsek felmérése 
. 93 Erdészeti műszaki munkák. Er

dei utak és vasutak építése. 
L. még 634.982.5

.94 Erdészeti növénytan. Erdőala
kok. Dendrológia

.948 Az erdő mint életközösség 
.2 Az erdő termőhelyi igénye 
. 22 Állományalakok. Elegyet- 

len, elegyes, egykorú, 
végyeskorú állományok 

.95 Szűkebb értelemben vett erdő
művelés

.952 Természetes felújuláson ala
puló gazdálkodás

.953 Tisztítás. Gyérítés. Áterdőlés 

.956 Erdőművelési eljárások. Mes
terséges felújítás 

.2 Magvak^-Mágtermesztés.
Maggyűjtés 

.3 Yetésmódok 

.4 Csemetenevelés. Faiskolai 
üzem

.43 Talaj megmunkálás, trágyá
zás

.5 Csemeteszállítás. Ültetés 

. 53 Ültetési módok 

.584 Szélvédő erdősávok 

.6 Alát elépítés. Pótlás
.957 Erdőtelepítés. Erdősítés. Fásí

tás
.97 Egyes fafajok az erdőgazdaság

ban
. 973 Kétszikűek
. 974 Egyszikűek
.975 Tűlevelűek
.98 Erdei termékek termelése és 

felhasználása
.982 Fakitermelés. Favágás 

.5 Faszállítás. Közelítés 
.983 Nyersfa és szerfa fajtái 
.984 Felhasználás szerinti egyéb

faféleségek: donga, furnír, 
faszén stb.

.985 Kérgek. Cserzésre alkalmas 
kérgek

634.986 Fanedvek: terpentin, gyanta 
stb.

.987 Termések, termésrészek 

.989 Egyéb erdei melléktermékek 

. 99 Egyéb mellékhaszonvételek. Ta
laj, lombok, erdei legelő 

.999 , Erdőművelés mezőgazdasági 
üzemben. Erdőpaszta. Kap
csolatok a mezőgazdaság és 
erdészet között

635 Kertészet. Konyhakert. 
Díszkert.

L. még 712.3

. 1 /. 6 Zöldségtermesztés

.1 Gyökgumósok. Kapásnövények 
általában.
Ide csak kertészeti kérdések 
kerülnek. L. még 633.4 

.11 Répa. Cékla. Takarmányrépa 
stb. Beta vulgaris L.

.12 Kalarábé. Brassica oleracea L.

.13 Sárgarépa. Murok. Daucus
carota L.

.14 Pasztinák. Pastinaca L.

.15 Retek. Raphanus sativus L.

. 16 Különböző gyökérfajták: torma, 
feketegyökér stb.

.2 Gumók és ehető hagymák 

.21 Burgonya. Solanum tuberosum 
L. L. még 633.491 

.25 Vöröshagyma. Allium cepa L. 

.26 Egyéb ehető hagymafélék, fok
hagyma. Allium sativum L. 

.3 Ehetőszárú, -levelű, -virágú nö
vények

.31 Spárga. Asparagus officinalis L. 

.34 Káposztafélék, vörös, fehér ká
poszta, fodros kelkáposzta. 
Brassica oleracea L.

. 35 Kelvirág. Brassica campestris 
L. var. Botrytis

.36 Kelbimbó. Brassica campestris 
L. var. gemifera

.4 Zöldfőzelékek, leveles főzelékek 

.41 Spenót. Paraj. Spinacia oleracea 
L.

.45 Sóska. Rumex L. spp.

.48 Rebarbara. Rheum spp.

. 5 Salátafélék

.52 Fejes saláta. Lactuca sativa L. 

.55 Endivia saláta. Cichorium en- 
divia L.

635.6 Kobakós, bogyós, hüvelyes növé
nyek
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635.61 Dinnye. Cucumis, Citrullus
.62 Tök. Cucurbita L. spp.
.63 Uborka. Cucumis sativus L.
.64 Paradicsom és hasonló termé

nyek. Lycopersicum esculen
tum Mill.

.65 Hüvelyesek: bab, borsó, lencse,
szója stb.

.652 Zöldbab. Bokorbab. Phaseolus 
vulgaris L.

.653 Limabab. Phaseolus lunatus L. 

.655 Szójabab. Glycine hispida 

.656 Zöldborsó. Velőborsó. Cukor
borsó. Pisum sativum 

.658 Lencse. Lens esculenta 

. 67 Csemegekukorica

.677 Pattogatott kukorica

635.7 Aromás és fűszernövények.
Menta, petrezselyem, tárkony, 
ánizs, kömény, koriander stb.

635.8 Gomba. Szarvasgomba stb.

635.9 Virágkertészet. Díszvirágok.
Dísznövények

.93 Dísznövények felosztása élet
tartamuk szerint. Egyéves, 
évelő stb.

.933/.939 A dísznövények növény
rendszertani felosztása. 
Alosztályozás 582.3/.9 
szerint

.94 Dísznövények felosztása szapo
rításmódjuk szerint 

.942 Mag 

.944 Hagyma, gumó 

.948 Dugvány

. 95 Dísznövények felosztása a kör
nyezőt feltételei: éghajlat, év
szak stb. szerint

. 96 Dísznövények felosztása felhasz
nálásuk, alkalmazásmódjuk 
szerint

. 964 Gyep. Pázsit 

. 965.2 Szobanövények
.28 Gumós, hagymás szoba

növények 
.281.1 Tulipán 

.5 Jácint 
.282.1 Nárcisz 

.2 Amarillisz 
. 283 Liliom
. 284 Krókusz
.286 Dália, begónia, ciklámen, 

gloxinia
. 287.2 Boglárkafélék, szélrózsa 

. 5 Orchidea 
.966 Vágott virág

635.97 Különböző dísznövények, dísz
cserjék, díszfák, divatvirá

gok
.976.861 Rózsa
.98 Melegházi növények. Növény- 

termesztés üvegházban, téli
kertben

636/639 Állattenyésztés. Állati ter
mékek. Vadászat. Halászat

636 Állattenyésztés általában. Em
lősök és madarak tenyész
tése.
L. még 619

636.08 Az állattenyésztés általános kér
dései

.081 Tenyésztési módszerek, eljárá
sok, tenyészállatok megjelö
lése, kiválasztása 

.1 Állatbírálat. Állatminősítés 
.082 Az állomány alakítása

.11 Fajok, fajták, öröklés, ge
netika, ivadékvizsgálat 

. 2 Törzskönyvezés 

.3 Az állomány összetétele.
Hím, nőstény, növendék 

.4 Szaporodás. Mesterséges 
megtermékenyítés

.083 Állatgondozás. Az egész állo
mány gondozása. Almozás. 
Szerszámozás

. 1 Istálló. Istállóberendezések
(256) Kifutó. Állatok mozga

tása
. 3 Állatok gondozása
. 4 Patkolás
.5 Állatok őrzése a szabadban

(pásztorokkal, kutyákkal). 
Állatok ridegnevelése, sza
badban tartása. Termé
szetszerű állattartás 

. 6 Akklimatizálás, meghonosí
tás

. 7 Szerszám. Hám

636.084 Állatok takarmányozása, táp
lálása

.1 Fiatal állatok táplálása

.2 Takarmányozás helyek sze
rint

.21 Istái!ótakarmá^mzás 

.22 Legeltetés
”5” Szakaszos legeltetés
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636.084.4 686.33

636.084.4 Egyes takarmányozási kér
dések ,

.41 Takarmány . mennyisége.
A takarmány összeállí
tása

. 42 Takarmányozási módok. 
Etetés ideje

.421 Száraztakarmány 

.422 Nedves takarmány 

.423 Racionalizált takarmá
nyozás. Takarmánynor
mák

.424 Nem racionalizált takar
mányozás 

.429 Etetési idők 

. 45 Póttakarmány. Takar
mányváltoztatás 

.5 A takarmányozás célja 

. 51 Takarmányozás a szaporo
dás idején 

. 52 Hizlalás

. 7 Etető-itatóberendezések 
. 085 Takarmány általában

: 591.133.2 Takarmányértéke- 
sítés, takarmány
felhasználás (az 
állat által)

: 631.153.2 Takarmánybázis
.1 Takarmány összetétele 
.2 Tápérték. Emészthetőség.

Keményítőtartalom 
.3 Takarn^ápy^ási kísérletek 
. 5 Tákarmányfajtákv általában 
.51 Zöldtakarmány 
. 52 Silótakármány. L. még

631.563.5
.55 Keveréktakarmány 
.6 \A takarmány elkészítése 

.086 Növényi eredetű takarmányok 
általában

.1/.4 Alosztályozás 633.1/.4 
szerint, pl.: 636.086.32 
Lóhere

.5 Csíráztatott gabona 

.6/.7 Szalma és egyéb növényi 
abrak

.087 Egyéb takarmányok. Állati, 
ásványi és ipari eredetű 
takarmány félék 

.1 Olajpogácsa 

.2 Egyéb ipari termékek fel- 
használása takarmány
ként

.22 Keményítőipari termékek 

.24 Élesztő- és szeszipari ter
mékek

.3 Bizonyos anyagokban gaz
dag takarmányok 

.36 Magas cukortartalmú ta 
karmányok

636.088 Az álatok alkalmazása, fel- 
használása, gyakorlása, ido- 
mítása

.1 Állatok felhasználása te
nyésztésre. Tenyészálla
tok

.2 Állatok felhasználása mun
kára. Igásállatok 

[531.781] Állatok vonóerő
próbája

. 3 Állatok felhasználása hús,
tojás nyerésére

. 4 Állatok felhasználása ipari
anyagok nyerésére 

. 5 Állatok felhasználása tej
nyerésére

.6 'Állatok felhasználása idomí-
tásra

. 089 Háziállatok ellenségei, para
zitái, kórokozói 

. 21 Állatkínzás

.3 Rovarok elleni védelem

636.1 Lovak és más egypatások általá
ban

.11 Keleti lovak. Arab, turkmén, 
perzsa, tatár, berber ló 

. 12 Melegvérű lovak általában. Ver
senyló

.122 Angol telivér 

. 13 Hátasló

. 14 Parádés-, hintó-, hajtó-, kocsiló

.15 Hidegvérű lovak. Igásló

.152 Angol fajták 

.153 Német és holland fajták 

.154 Francia és belga fajták 

.16 Póni

.18 Szamár, öszvér, zebra stb.

636.2 Nagykérődzők. Szarvasmarha

.22 Angol fajták 

. 222 Angol húsfajták 

.224 Angol tejelőfajták 

.23 Német, holland, dán és svájci 
fajták

.27 Egyéb európai fajták 

.271 Szovjet fajták 

.28 Európán kívüli fajták 

.29 Egyéb nagy kérődzők, bölény, 
yak, szarvas, antilop, teve, 
láma stb.

636.3 Kiskérődzők. Juh. Kecske

.32/. 38 Juh

.32 Angol fajták

.33 Holland és német fajták
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636.34 637.24

636.34 Francia és flamand fajták 
.35 Olasz fajták 
.36 Spanyol fajták, merinói stb.
. 367.37 Magyar merinó 
. 37 Egyéb európai fajták. Részlete

zés földrajzi közös alosztással, 
pl. 636.37(47) Szovjet fajták 

.38 Európán kívüli fajták. Részle
tezés földrajzi közös alosztás
sal, pl. 636.38(5) Ázsiai faj
ták. Karakül 

. 39 Kecske

.393 Német, osztrák, svájci fajták

.397 Egyéb európai fajták
- .398 Európán kívüli fajták

636.4 Sertés

.42 Angol fajták 

.421 Kis színes fajták

.422 Kis fehér fajták

.423 Nagy színes fajták 

.424 *Nagy fehér fajták 
.1 Yorkshire 

.426 Közepes színes fajták

.427 Közepes fehér fajták

.43 Német és holland fajták 

.432 Magyar fajták

.47 Egyéb európai fajták 

.475 Szovjet fajták

.48 Európán kívüli fajták

636.5 Szárnyas, baromfi

.52/. 58 Tyúkfajták

. 52 Angol fajták

. 524 Orpington

.53 Német és holland fajták

. 54 Francia és belga fajták

.55 Olasz és földközitengeri fajták

. 551 Leghorn

.57 Egyéb európai fajták

.572 Szibériai fajták

. 58 Európán kívüli fajták ^

.581 Amerikai fajták

. 584 Rhode Islands red

.59 Egyéb szárnyasfajok: pulyka, 
fácán, fúrj, kacsa, lúd, ga
lamb, gyöngy tyúk stb.

. 592 Pulyka

.594 Fácán

. 597 Kacsa
.2 Angol fajták 
.8 Egyéb fajták 

.598 Lúd

. 6 Egyéb madarak. Díszmadarak

636.7 Kutya

636.8 Macska

636.9 Egyéb háziállatok

.91 Tengeri malac 

.92 Házinyúl 

.93 Prémes állatok

637 Háziállatok termékei
637.1 Tej, Tej gazdálkodás általában

.002 A tejtermékek tulajdonsá
gai, alkotórészei, minőségi 
ellenőrzése 

.003 Tej értékesítés
.11 Általános kérdések 
.12 Fejés. A tej alkotórészei 
.121 Tejelő tehenek kiválasztása 
.122 Takarmányozási kérdések 
.124 Fejés 
.125 Fejőgépek 
.127 A tej alkotórészei 

. 1 Tejzsír 

.6 Tejvizsgálat 
.13 Tejfeldolgozás 
.131 Tehenészet. Fejőüzem 
.132 Tejgazdasági edények, eszkö

zök és gépek
.133 Tejgazdasági eljárások, tej

tartósítás, pasztőrözés, steri- 
lezés

.135 Tej szállítás, tejesüvegek, tejes
kannák, tejeskocsik 

.14 Tejfajták

.141 Édestejfajták. Teljes tej 

.142 Besűrített, kondenzált, dobo
zolt tej

.143 Tejpor 

.145 Tejcukor. Laktóz 

.146 Erjesztett tej. Savanyú tej- 
félék általában 

.147 Soványtej. Fölözött tej 

.148 Tejföl. Tejszín 

.16 Tejhibák. Tejhamisítás. Tej
szennyeződés

.17 Egyéb tej félék tehéntejen kívül 

. 173 Juhtej 

.174 Kecsketej

.18 Tejpótlószerek, mesterséges tej

637.2 Vaj

.22 A vaj tulajdonságai, alkotóré
szei, összetétele. Vajvizsgálat 

.23 Vaj készítés

.231 Vajüzem

.232 Vajkészítő eszközök, gépek

.235 Vaj csomagolása, szállítása

.24 Vaj gyártási melléktermékek, 
fró
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637.25 638.27

637.25 Vajfajták
.26 Vajhibák, vajhamisítás 
.28 Vajpótlószerek általában. Mar

garin. L. még 664.3

637.3 Sajt
v .32 Összetétele, tulajdonságai, vizs

gálata
.33 Sajtkészítés 
. 331 Sajtgyártó üzem
.332 Sajtkészítő eszközök, gépek
.335 Sajt csomagolása, raktározása 
.34 A sajtgyártás melléktermékei. 

Savó
,35 Sajtfajták
.351 Tehéntejből készült sajtok ál

talában
.352 Friss lágy sajt. Túró

, .353 Érett lágy sajt
.354 Kemény sajt 
.355 Nem tehéntejből készített sajt 
.36 Sajthibák. Sajthamisítás. Sajt

szennyeződés

637.4 / Tojás

.42 Tulajdonságai, összetétele 

.43 Kezelése

.433 Kezelési eljárások. Tartósítási
módszerek

.435 A tojás ^orpagqjása és raktá
roz ás a* ' '

.44 Tojásfajták. Tojásfehérje, -sár
gája. Tojáskészítmények. To
jáspor

.45 Tojás osztályozása madárfajok 
szerint. Alosztályozás 636.5 
szerint

63x7.5 Hús. Zsír. L. még 664.9

. 51 Vágóhíd. Húsfajták. Húspótló 
szerek

.512.7 Hús összetétele. Húsvizs
gálat

.513.16 Kényszervágás 

.516 Húshibák. Húshamisítás. Hús
szennyeződés

.517 Különböző állatok húsa 
.211 Marhahús 
.213 Borjúhús 
. 31 Birkahús 
. 4 Sertéshús 

.518 Húspótlószerek 

.52 Húsáruk előállítása 

. 523 Kolbászfélék előállítása 

. 525.2 Sonka. Szalonna 

. 53 Elhullott állatok értékesítése. 
Pecértelep

637.54 Vágott szárnyas
.55 .Vadhús, vadpecsenye 
.56 Hal, rák

637.6 Az állattenyésztés egyéb termé
kei : gyapjú, szőr, toll, pehely, 
bőr, irha, pata, köröm, vágó
hídi hulladékok stb.

.61 Bőr

.62 Szőr, sörte, gyapjú

638 Rovarok és kétéltűek 
tenyésztése

638.1 Méhészet. L. még 595.799

.11 A méhészet általános kérdései.
Méhészeti berendezés 

.12 Méhek, méhfajták 

.124.227 Telelés
. 25 Méhcsaládok szaporítása. 

Rajzás
.13 Mézelő növények 
.14 Tulajdonképpeni méhészet 
.141.44 Méhcsaládok vándorolta

tása
. 142 Kaptár, kas 
.144.2 Lép 

. 5 Etetés
.145 Tenyésztés. Nemesítés 

. 5 Anyanevelés
.15 Méhek betegségei. Méhkárte- 

vők. Védekezés
.16 Méz. A méz összetétele, tulaj

donságai, hibái. Méznyerés. 
Mézfajták 

.17 Méhviasz

.19 A méhek mint virágbeporzók és 
felhasználásuk beporzási célra

638.2 Selyemhernyótenyésztés
.21 A selyemhernyótenyésztés álta

lános kérdései
.22 Selyemhernyó. Fejlődése, át

alakulása. Pete, hernyó, lep
ke. Fajták

. 23 A selyemhernyó etetése. Eperfa
levél és más táplálékok 

.24 Tulajdonképpeni selyemhernyó
tenyésztés, tenyészeszközök, 
tenyészhelyek. Etetés 

. 25 Selyemhernyó betegségei és kár
tevői

.27 A selyemhernyó gubója. Össze
tétele, tulajdonságai, feldol
gozása, fajtái, hibái. L. még
677.41
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638.28 639 . 3 . 05*

638.28 Selyemhernyótenyésztés egyéb 
termékei

638.4/.8 Egyéb rovarok és kétéltűek

. 4 Egyéb rovarok tenyésztése. Han
gya, szentjánosbogár, sáska, 
malombogár, bolha, tücsök 

. 5 Pók tenyésztése 

. 7 Kétéltűek, teknős, kígyó tenyész
tése

. 8 Rovarok és kétéltűek tenyésztése 
nem ipari célra

639 Vadászat. Halászat. Haltenyész
tés. Díszállatok

639.1 Vadászat. L. még 502.74; 799.2

.02 Egyes vadfajták. Prémes és 
tollas vadak

.03 A vadállomány alakítása. Fa
jok. Tenyésztés. Kereszte
zés

.04 A vadállomány gondozása 

.05 Általános vadászati kérdések 

.055 Vadászidények és egyéb 
tilalmak, megszorítások. 
Védett területek

.06 A vadállomány gondozását 
szolgáló berendezések 

.081 Vadászati és fogási eljárá
sok. Vermek, hálók, csapó
vas, csalétkek stb.

. 09 A vadállomány ellenségei, be
tegségei, kártevői 

.11/. 16 A vadállomány fajai 

.11 Emlősök

.111 Nagyvad 

.112 Kis prémvad. Nyúl 

.113 Kisebb ragadozó állatok. Róka 

. 12 Tollas vad

.13 Fóka. Rozmár

.14 Krokodílus. Alligátor 

.15 Egyéb kétéltűek. Teknős

.16 Egyéb állatok

. 18 Különböző vadászati termékek.
Szőrme, szarv, agancs, bőr 
stb.

639.2 Halászat. L. még 799.1

.03 Halállomány szaporításának 
módja. Keresztezés. Hal
ivadék. Ikra

.04 Haltenyésztési eljárások. Ki
kelés. Keltetés. Etetés. 
Meghonosítás

.05 Általános halászati kérdések

639.2.055 Tilalmak, halászati idények 
.057 Halászok
.06 Halászati járművek. L. még

629.12
.081 Halászati eljárások

.1 Halfogási módok, eszkö
zök

.11 Halászat hálóval, varsá
val, csapdával 

.2 Halfogás fegyverrel

.3 Halfogás állatokkal

.4 Horgászat. Csalétkek 

. 5 Halászat szigonnyal

.7 Halászat a víz villamosí
tásával

. 8 Halászat robbantással 
.09 A halak ellenségei, betegsé

gei, kártevői
.21 Édesvízi halászat. Belvízi halá

szat
.211 Lazacfélék (Salmonidae). 

Pisztráng; kárász
.212 Tokfélék (Ácipenseridae). Ke-

csege
.213 Angolnafélék (Anguillidae) 
.214 Csukafélék (Esocidae)
.215 Pontyfélék (Cyprinidae)
.216 Sügérfélék (Percidae). Fogas, 

süllő
. 217 Harcsafélék (Siluridae)
.219 Egyéb édesvízi halak 
.22/.23 Tengeri halászat. Mélyten

geri és parti halászat 
.24 Tengeri emlősök vadászata 
.27/.29 Kagylók, puhatestűek, rák,

szivacs ~és egyéb tengeri 
állatok fogása, gyűjtése, 
halászata. Alosztályozás 
Ö39.4/.6 szerint

639.3 Haltenyésztés

.03 Halszaporító eljárások 

. 032 Keresztezés 

.034 Termékenyítés. Peterakás. 
Halikra. Ikrázás 

.1 Természetes úton 

. 2 Mesterségesen 
.04 Haltenyésztő eljárások 
.041 Kelés. Keltetés

.1 Természetes kelés 

.2 Mesterséges keltetés. Kel
tető készülékek 

. 043 Etetés
. 13 Okszerű etetés 
.14 Hizlalás 
. 2 Tápanyagok 

. 045 Halak akklimatizálása 

. 05 A haltenyésztés általános kér
dései
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639 .3 .06 643.4

639.3.06 Haltenyésztés eszközei és be
rendezése

. 07 Haltenyésztő telepek benépe
sítése és vezetése

.09 A halállomány ellenségei és 
betegségei

.091 Betegségek és azok kezelése 
. 31 Haltenyésztés édesvízben
. 32 Haltenyésztés tengervízben
.33 Élőhalak tárolása és szállítása 
. 34 Díszhaltenyésztés 
.38 Halak és más tengeri állatok 

termékei. Ikra, kaviár, stb.
. 4 Puhatestűek és kagylók tenyész

tése. Osztrigatenyésztés 
.5 Rák, tengeri sün, pióca tenyész

tése
. 6 Egyéb tengeri állatok tenyész

tése. Szivacs, korall 
. 9 Díszállatok tenyésztése és tartása
.92 Terrárium 
. 93 Akvárium

64 HÁZIGAZDASÁG. HÁZTARTÁS

64.011 Racionalizálás 
.012 Tervezés. Szervezés 
.015 Gépesítés
.02 Háztartás különböző fajtái 
.021 Magánháztartás. Családi ház

tartás
. 022 Közétkeztetés 
.023 Közösségi háztartás társas

házakban
. 024 Szállodai és vendéglátóipari 

üzemvezetés 
.1 Szálloda
. 2 Panzió. Boarding-house. Fi

zetővendéglátás 
.3 Vendéglő. Kávéház 
.4 Cukrászda. Eszpresszó. Bár. 

 ̂ Tej csarnok
. 5 Ételgyár. Központi konyhák
.6 Klub. Kaszinó stb.
.8 Szanatórium. Kórház 

.027 Falusi, tanyai háztartás 

.028 Időszakos háztartás. Táboro
zás stb.

.08 Költözködés 

.09 Étrend, étlap stb.

641 Élelmiszerek és elkészítésük.
L. még 613.2

.1 Élelmiszerek minőségi tulajdon
ságai. Összetételük. Tápértékük 

*.3 Élelmiszerek eredetük szerint

641.4 Élelmiszerek tartósítása. Házi
konzerválás. L. még 664.8/.9

. 5 Élelmiszerek elkészítése. Szakács
művészet

.5(083.1) Szakácskönyvek. Kony
hai receptek

.56 Gyermekkonyha. Diétás kony
ha. Vegetáriánus konyha. Ri
tuális elkészítési módok

.6 Egyes élelmiszerek elkészítése

.7 Sütés. Párolás. Rántás. Főzés
stb.

.8 Kész ételek. Előételek. Köríté
sek. Desszertek. Sütemények. 
Fagylaltok stb.

. 87 Italok

642 Étkezések. Asztali készlet
.1 Főétkezések: reggeli, ebéd, va

csora
. 2 Tízórai. Uzsonna
. 3 Kirándulási és úti étkezések. Pik

nikek
.4 Díszebéd. Közebéd. Bankett
. 5 Menürendszer. Table d'hote.

Büfé
.6 Asztalterítés. Felszolgálás. Kí

nálás
.7 Étkészlet. Üvegnemű stb.
. 8 Asztaldíszítés

643/645 Lakás. Lakásberendezés 

643 Lakás. Otthon
.1 Fekvés. Elhelyezés 
.2 Alaprajz
.3 Konyha. Konyhaberendezés 
. 31 Általános szempontok. A kony

ha elhelyezése stb.
. 32 Szellőztetés. Füstelvezetés 
.33 Konyhai tüzelés. Tűzhelyek. 

Kemencék
.333 Petróleum- és spirituszfőzők 
. 334 Gáztűzhelyek 
.336 Villanytűzhelyek. Főzőlapok 
.34 Konyhaeszközök. Konyhagépek 
.35 Konyhaedények 
.36 Vendéglői, kórházi, vagy egyéb 

nagyüzemi konyhák 
.37 Konyha mellékhelyiségei. Élés

kamra, Hűtőkamra 
. 38 Konyhai üzem 
.39 Lakókonyhák. Főzőfülkék. Tea

konyhák
.4 Ebédlő. Étterem. Tálaló stb.
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643.5 648.52

643.5 Hálószoba, fürdőszoba, nappali 
szoba

. 51 Hálószoba. Hálófülke 

.52 Fürdőszoba. Öltöző. Toilette 

.53 Nappali szoba. Szalon. Fogadó. 
Dohányzó

.54 Gyermekszoba. Vendégszoba.
Személyzeti szobák 

.55 Dolgozószoba 

. 56 Előszoba. Hall. Folyosó. Lépcső

.57 Erkély. Terasz. Veranda

. 58 Mosókonyha. Szárító

.6 Csengő. Házitelefon. Felvonó. 
Szemétakna

. 7 Lakóhelyiségek gondozása, kar
bantartása 

. 8 Pince

. 9 Padlás

644 Fűtés. Világítás. Szellőztetés. 
Vízellátás

.1 Fűtés. L. még 697 

.12 Szobai és konyhai tüzelési esz
közök

.19 Hőpalackok. Ágymelegítő. Hő
párna

.3 Világítás. L. még 628.9 

.5 Szellőztetés. L. még 628.84; 697.9 

.6 Vízellátás 

. 61 Ivóvíz

.62 Melegvízszolgáltatás. L. még
696.4

645 Bútorzat, Lakásberendezés. 
Kárpitozás

.1 Padlóburkolás. Linóleum. Sző
nyeg

. .2 Falburkolat. Fali szőnyeg 
.3 Ablak- és ajtófelszerelések 
.31 Függönyök. Redőnyök
.33 Függönyrudak és tartozékok
.4 Bútorzat
.41 Ülőbútorok. Szék. Karosszék
.42 Fekvőbútorok. Ágy. Pamlag.

Pad
.43 Asztal. Polc. Állvány
. 44 Íróasztal
.45 Szekrény. Fiókosszekrény.

Láda. Kredenc. Pohárszék 
.46 Bútortartozékok. Guruló bú

torzat
. 47 Párna. Matrac
.48 Ágynemű. Takaró. Paplan. Asz

talnemű. Konyharuha 
.49 Tükrök. Virágállványok. Lét

rák. Levélszekrények. Kály

haellenzők. Kép akasztók. Ha
mutartók és egyéb berende
zési tárgyak

645.5 Fali órák, díszórák, képek, fest
mények és egyéb dísztárgyak 

.6 Teljes szobaberendezések. Vi
szonylati alosztással, pl. 
645.6:643.51. Hálószobaberen
dezés

. 68 Egészségügyi berendezések 

.681 Bútorzat, mosdó állványok stb.

. 683 Fürdőszoba-berendezések

. 685 Toilette-berendezések

646 Ruházat* Fehérnemű
. 1 Ruhaanyagok
.2 Varrás. Kötés. Horgolás. Javítás.

Foltozás
.3 Férfi-, női és gyermekruhák
. 4 Fehérnemű. Alsóruha. Felsőruha.

Cipő és egyéb lábbeli 
.5 Kalap. Sapka. Főkötő stb.
. 6 Ruházat tisztántartása és gondo

zása
.7 Kozmetika. Szépségápolás. Für

dés
.8 Ruhaakasztó. Sámfa stb.

647 Háztartásvezetés
.1 Háztartási könyvelés és költség- 

vetés
.2 Háztartási alkalmazottak. Belső 

személyzet
.3 Külső személyzet
.6 Bérek. Munkaidő. Kötelességek 

stb.
.7 Vendégek fogadása. Látogatások

648 Mosás. Tisztogatás
.1 Mosás és fehérítés általában.

Mosószerek. Tisztítószerek 
.2 Mosókonyhák 
.21 Beáztat ás
.22 Kézimosás. Mosóeszközök 
. 23 Mosógépek
. 25 Keményítős
.27 Kékítés 
.28 Vegytisztít ás
.3 Facsarás. Szárítás. Szárítóhelyi

ség
.4 Vasalás. Mángorlás 
.5 Ház- és lakástakarítás 
.52 Bútor-, padló- és faltisztítás 
.525 Porszívógépek
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648.53 651.54

648.53 Ablaktisztítás 
. 54 Edénytisztítás 
.55 Fémtárgyak tisztítása 
. 56 Üvegnemű tisztítása 
.6 Víztelenítés. Fertőtlenítés. L. 

még 628
.7 Féregirtás. Csapdák. Mérgek

649 " Gyermekgondozás. Betegápolás. 
Vendégellátás.
L. még 613

. 1 Gyermekgondozás általában

.2 Gyermekszoba

. 3 Gyermekek táplálása

.4 Gyermekek testi gondozása

.5 Gyermekjátékok. Gyermektorna

. 6 Gyermekek otthoni magatartása
és szokásaik

.8 Otthoni betegápolás. Betegszoba

.9 Szállóvendégek otthoni ellátása

65 IPAR, KERESKEDELEM ÉS
KÖZLEKEDÉS SZERVEZÉSE 
ÉS ÜZEME.
L. még 001; 007; 061.5; 33; 35; 
38; 66/69

65.01 A szervezés v&ltáTám*s velmélete. 
L. még 001; 007

.011 Általános alaprelvek. Gazdasá
gosság. Racionalizálás. Rej
tett tartalékok feltárása. Ter- 
melékenvség. L. még 330.131; 
331.87:338.011; 338.011; 
338.4.011* 338.91; 658.561.011 

.012 Igazgatás. Ügyvitel elmélete 
. 1 Igazgatási, ügyviteli kérdések

általában
.2 Tervezés. Generáltervezés.

Komplextervezés. L. még 
330.173.34; 338.984; 658.51 

.22 Adott tényezők vizsgálata. 
Mérés

.224 Bizonylat 

. 225 Elemzés

.25 Program

. 3 Szervezés. Generálorganizá
ció. L. még 330.23 

. 32 Szervezési tervek

.33 Üjjászervezés. Üjjáépítés 

.4 Vezetés

.41 Vezetők joga és kötelessége. 
Felelősség

. 42 Utasítások, rendelkezések. 
Szolgálati fegyelem

65.012.427 Jelentés, beszámoló 
.43 Vezetés módja 
. 431 Egyszemélyi vezetés 
. 432 Kollektív vezetés
.464 Szolgálati út
.465 Fellebbezés. Panasz 
.467 Képviseleti jog. A megbí

zott jogai és kötelezett
ségei

.5 Végrehajtás

.6 Együttműködés. Összműkö- 
dés

. 61 Vállalaton belüli kapcsolatok 
általában. Közösségi és 
egyéni érdek

.62 Bizottságok a vállalaton be- 
, lül

. 63 Értekezletek. Konferenciák.

. 65 Összeköttetések más vállala
tokkal. Több vállalat 
együttes munkája 

. 7 Ellenőrzés. Felügyelet. L. még 
658.562

651 Irodaszervezés. Irodatechnika.
L. még 681.14

.1 Irodaépületek. % Irodahelyiségek

.2 Irodaberendezések és felszerelé
sek. Kapcsolati alosztással, pl. 
651.2:645 Irodabútor 

.3 Irodaszervezet 

.32 Irodaszervezés. Alosztályozás 
. 07 korlátozott közös alosz
tással 35.07 szerint 

.37 Irodaszemélyzet. L. még 658.3 

.4/. 7 Irodai tevékenység 

.4 Irodai ügyvitel 

. 41 Munkaidő

.45 Teljesítményt növelő módsze
rek. Teljesítmény 

. 452 Időmegtakarító módszerek 

.455 Irodai személyzet betanítása

.456 Belső ügyirat- és közlés-továb
bítás

.457 Postakezelés. Iktatás 

. 46 Irodaszerek 

.47 Leltározás. Leltár 

.5 Iratok. Irattárak. Levéltárak.
L. még 930.25 

.51 Iratok alak szerint 

.52 Iratok előállítási mód szerint 
(kézírás, gépírás, nyomtat- 
vány)

.53 Rendezés, osztályozás az irat- 
megőrzésnél. L. még 025.4 

.54 Elhelyezési módok az iratmeg
őrzésnél
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651.55 655.53

651.55 Iratrendezési kellékek, tartozé
kok (címke, lovasok, vezér
karton stb.)

.6 Az iratmegőrzés eszközei. Fede
lek. Tömbök. Levélrendezők. 
Dobozok stb.

.7 Levelezés. Jelentés. Űrlapok. Ke
reskedelmi levelezés stílusa, 
formája stb.

652 Irodai írásmódok. Sokszorosí
tás. Fordítások

. 1 Kézírás

. 3 Gépírás. Sokszorosítás

.5 Leíró és sokszorosító irodák

.6 Fordítások. Fordítási irodák

.8 Rejtjel. Távirati rejtjel. Titkos
írás

654.17 Távolbalátás. Képtávíró
.19 Rádió- és televíziós-közvetítés

654.9 Jelzés. Távközlés és távvezérlés

.91 Optikai jelzések

.92 Akusztikai (hang-) jelzések.
Riasztó-berendezések 

. 93 Távvezérlés 

.94 Távjelzés. Távmérés

655 Könyvnyomtatás. Nyomdászat.
Könyvkiadás. Könyvkeres
kedelem.
L. még 093; 094; 667.5; 681.62; 
686; 774/777

655.1/. 3 Nyomdászat

653 Rövidítések. Gyorsírás
.1 A gyorsírás elméleti és gyakorlati 

kérdései
. 2 A közönséges írás rövidítési mód

szerei. L. még 411.8 
.3 Gépgyorsírás. L. még 681.613.3
. 4 Gyorsírásrendszerek nyelvek sze

rint. Nyelvi alosztással

654 Híradásügy. Szervezés és 
üzem.
L. még 621.39

.01 Általános szervezési kérdések

.02 Flírközlés útja. Hírközlési lehe
tőségek

.03 Tarifa. Díjszabás 

.04 Zavar. Késés. Panasz. Szavatos
ság

. 048 Zavarelhárítás 

.05 Jelzés. Hívás 

. 06 Kisegítő szolgálatok és berende
zéseik. Pl. pontos időszolgá
lat

.07 Igazgatás, ügyvitel 

.091 Szabadalmak. Jogosítványok, 
Egyéb okmányok

654.1 Távíró. Távbeszélő. Rádió.
Távolbalátás

.14 Vezetékes távíró. Kábel 

.15 Távbeszélő

. 16 Drótnélküli távíró és távbeszélő. 
Szikratávíró. Rádiótelefon

. 1 Nyomdászat általában

.2 Nyomóformák. Betűk. Szedés

. 21 Betűöntés

. 22 Nyomóforma-előállltás

.24 Betűfajták 

.25 Kézi szedés 

.27 Kizárás. Formazárás 

.28 Gépi szedés. L. még 681.616 

.281 Sorszedő (linotype) gépek 

.282 Egyes betűket szedő (mono- 
type) gépek

.289 Egyéb gépszedés. Fényszedő
gép stb.

.3 Nyomtatási eljárások. L. még 
774/777

.32 Magasnyomás. Könyvnyomás 

.34 Síknyomás. Litográfia 

.341 Fénynyomás 

. 342 Kőnyomás 

.344 Offsétnyomás 

.35 Mélynyomás. Rasztermélynyo- 
Tnás

655.4/.5 Könyvkiadás. Könyvkereske
delem

. 41 Könyvkiadás

. 42 Könyvkereskedelem

. 425 Antikváriumok 

.5 Könyvkiadás és könyvkereskede
lem különleges kérdései 

. 51 Kézirat

.52 Szerző és kiadó közti viszony, 
szerzői honorárium 

. 53 Könyv- és folyóiratkiadás mű
szaki kérdései (papír, for
mátum, kötés, a könyv részei, 
címlap stb.)
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€55 • ö4; 656.52

655.54 Könyvárazás és kalkuláció. El
adási árak 

. 55 Könyvreklám 

.56 Könyveladás és terjesztés meg
szervezése

.58 Sajátos könyvkiadói és keres
kedői tevékenység. (Pl. 
Könyvbarátok)

.59 Hivatalos szervek és közérdekű 
testületek kiadói tevékeny
sége

656 Közlekedésügy. Postaügy. 
Szervezés és üzem.
L. még 38; 625; 629.1

.01 Általános szervezési kérdések. 
Állomások. Megállóhelyek. 
Garázsok

.02 Közlekedési hálózat szervezete.
Útvonal. Menetrend. For
galmi lehetőségek. L. még
656.222 

.03 Díjszabás 

.031 Díjszabási alapelvek 

.032 Személy- és poggyászdíjszabás 

.033 Árudíjszabás 

.034 Élőállatszállítási díjszabás. 
Kutyajegy

.035 Díj beszedési *7hóTh)k 

.036 Leszámolási helyek 

.037 Vámügyek 

.04 Zavar. Késés. Panasz 

.05 Forgalom szabályozása. Jelzé
sek. L. még 654.9 

.052 Járművezetés 

.053 Forgalmi korlátozások

.054 Forgalmi jelzések

. 06 _ Üzemellátó szolgálat. Mellék
üzemek

.07 Közlekedési vállalatok igazga
tása és szervezete 

. 08 Baleset. Segélyszolgálat

. 09 Különféle kérdések. Menetlevél.
Hajó okmány stb.

656.1 /. 5 Szárazföldi közlekedés

.1 Közúti közlekedés 

.11 Közutak. Utak forgalma általá
ban

.12 Fogatos jármű-közlekedés

.13 Gépjármű-közlekedés

.131 Bérkocsi-közlekedés. Taxi 

.132 Autóbusz-közlekedés 

. 135 Teherautó-közlekedés

. 138 Személygépkocsi-közlekedés.
Magánhasználatú autó

656.14 Gyalogos közlekedés. Szállítás
emberi és állati erővel 

.18 Kerékpár- és motorkerékpár
közlekedés

.19 Egyéb közlekedési eszközök. 
Szán, sí stb.

.2 Vasúti közlekedés. L. még 385; 
625.1/.6

.21 Vasúti üzem. Vonalak. Épüle
tek. Állomások 

.211 Személypályaudvarok 

.212 Teherpályaudvarok
. 5 Rendező-pályaudvarok. Gu

rítódomb
.213 Különleges pályaudvarok. Ki

kötő-pályaudvar
.214 Vállalatok közös pályaudvara.

Üzemi költségek elosztása 
.216 Pályamenti berendezések. Út

átjárók a pályaszintben. 
Sorompók. Megállóhelyek. 
L. még 625.17

. 22 Vonatszolgálat. Menetrendek 

.221 Vontatási ellenállások. Levegő
ellenállása

.222 Sebesség. Terhelés. Vonatössze
állítás. Menetrend. Menet
rendábra. Menetrend-függe
lék

.223 A forgalmi eszközök felosztása
és használata. Kocsitípusok 

.224 Személyvonati szolgálat. Jegy-
ellenőrzés. Mozgóposta 

.225 Tehervonati szolgálat. Rako
dási módok

. 226 Poggyász és darabáru szolgálat

.228 Utazási propaganda. Közön
ségszolgálat. L. még 659.1.02 

.23 Vasúti díjszabás

. 25 Biztonsági intézkedések. Táv
közlő, jelző és biztosító szol
gálat

.26 Melléküzemek. Étterem, ruha
tár, háztól házig szállítás 

stb.
.27 Vasúti üzem egyszerűsítése kis

forgalmú fővonalakon és mel
lékvonalakon

. 3 Különleges vasutak üzenni szolgá
lata. Iparvasutak üzeme 

.33/.35 Alosztályozás 625.3/.5 sze
rint. PL: 656.333 Fogas
kerekű vasutak üzeme 

.4 Elővárosi, helyiérdekű vasutak. 
Közúti vasutak. Alosztályozás
656.2 szerint

.5 Egyéb szárazföldi szállító beren
dezések

. 52 Áruk és személyek szállítása 
épületekben, üzemekben
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656.56 657.372

656.56 Szállítás csővezetékekben
áramló folyadékokkal és gá
zokkal. Gsőposta. L. még
621.867.8

656.6 Vízi közlekedés. L. még 629.12

.61 Tengeri hajózás 

.62 Folyamhajózás 

. 627.3 Zsilipszolgálat 

.628 Vontatási üzem 

.65 Tavi hajózás 

. 66 Kompközlekedés

656.7 Légi közlekedés

.71 Repülőtér. Légi kikötő. L. még 
347.81; 626.139

656.8 Postaügy. L. még 383; 654

.81 Postaigazgatás 

.815 Postahivatalok 

.82 Ügyvitel

. 83 Levélforgalom. Csomagforga
lom

. 835 Bérmentesítés. Levélbélyeg. 
Bélyeggyűjtés

. 84 Postai küldemények gyűjtése 

.85 Irányítás

.86 Postai küldemények szállítása 

. 87 Kézbesítés

.88 Küldeményfajták. Postai üzlet
ágak

. 881 Levélküldemények

. 882 Csomagküldemények

. 883 Postai utalvány, utánvét. Pos
tai megbízás 

. 884 Csekkforgalom

. 885 Postatakarék

. 886 Hírlapszállítás

656.9 Egyéb közlekedésnlódok

. 96 Szállítmányozás. Szállítmá
nyozó vállalatok. Alosztályo
zás 656 szerint

.97 Folytonmozgó szállító eszközök 
épületen belül (mozgólépcső, 
mozgójárda)

657 Könyvvitel
; 01 A könyvvitel elmélete 
. 012.3 Lozinszkij -könyvelés
.05 Könyvvitel különböző szem

pontok szerint (titkosság, 
adóügyi szempont)

. 1 Könyvelési rendszerek

657.11 Egyszerű könyvvitel 
.12 Kettős könyvvitel 
.15 Kamerális könyvvitel 
.2 Számlák, kontók vezetése általá

ban
.21 Számlák fogalma, célja. Meg

terhelés, jóváírás, rávezetés, 
kivezetés. Tartozik; követel 
általában

.22 Könyvek nyitása, vezetése, zá
rása, újranyitása

.227 Könyvvitel különleges esetek
ben (likvidáció, alapítás, át
szervezés, alaptőkeemelés, 
fúzió, szanálás)

.23 Yisszakönyvelés. Storno. He
lyesbítés

. 24 Könyvviteli okmányok, bizony
latok. Bizonylati * elv; pl. 
657.24: 657.33 Naplóbizony- 
latos könyvelés

.26 A könyvvitel technikája 
.022 Kézírásos könyvelés 
.023 Gépi könyvelés 
.024 Átíró eljárások általában 

.261 A könyvelés mechanizálása. 
Gépkönyvelés. Pl.
657.261 [681.177] Lyuk
kártya rendszerű könyvvitel 

.262 Könyvelés szabad lapokon

.263 Táblázatos könyvelési módszer

.27 Könyvelés szervezeti szempont
ból

. 272 Központosított könyvelés

.273 Decentralizált könyvelés

.276 Egységesített könyvvitel

.28 Fizetési módozatok. Pénztári 
szolgálat. Átutalások

657.3 Könyvelési műveletek. Költség- 
vetés. Üzleti könyvek. Leltár. 
Mérleg

. 31 Költségvetés. Előirányzat 

.32/.35 Üzleti könyvek 

. 32 Pénztárkönyv 

.33 Napló. Előjegyzés 

. 34 Főkönyvek

. 35 Segédkönyvek. Megrendelések, 
bevásárlások, eladások 
könyve stb.

.356 Raktárkönyvek. L. még 
657.422.6/.7

.36 Próbamérleg. Nyersmérleg. Fő
könyvi kivonat 

.37 Leltár és mérleg 

.371 Leltár. Leltárkönyvek (kész- 
letnvilvántartás). L. még 
657.422.6/.7 

.372 Mérleg
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6 5 7 .3 7 2 .2 657.635

657.372.2
.3
.4
.5

.375

.377

Értékelés
Leírás. Értékcsökkenési le

írás
Felértékelés 
Üzletérték (goodwill) 

Mérlegfajták. Évvégi, időközi, 
rendkívüli stb. mérleg 

Elszámolás. Vagyonértékesí
tés. Realizálás és likvidá

lás

657.4 Számlák. Könyvelések. Költség- 
számítások

.01 A könyvelési műveletek sor
rendje. Számlakeret. Szám
larend

.011 Könyvvitel egyszerűsítése 
.41 Alapok számlái. Tőkeszámlák.

Tartalékszámlák 
.412 Idegen tőkék

.4 Hosszú-és rövidlejáratú köl
csönök. Célhitel könyve
lése

.42 Eszközök számlái. Cselekvő- 
vágyon számlái

. 421 Állóeszközök számlái (ingó, in
gatlan, eszmei vagyon)

„ 422 Forgótőke számlái
. 6 Nyersanyagkészlet. Köz

benső^., t^m^kek. Fél- 
gyártmányok. ' Anyag
könyvelés. Befejezetlen 
termelés könyvvitele 

. 7 Árukészlet. Árukönyvelés.
L. még 657.371; 658.787 

.43 Személyi számlák. Folyószám
lák. Adósok. Hitelezők stb. 

:658.561.011 Egyéni megtakarí
tási számla 

. 01 Egyszámlarend 
.439 Igazgatói alap 
.44 Zárszámadás. Mérleg- és ered

ményszámlák
. 0 i2 .427 Mérlegbeszámolók 

. 444 Eladási számlák 
.445 Készletek értékváltozása 
.446 Adókönyvelés. Biztosítási té

telek könyvelése
.447 Forgalom kiszámítása és köny

velése. L. még 657.473 
.45 Egyéb számlák

657.47 Önköltségszámítás. Kalkuláció.
Költségszámítási módok. 
Üzemi könyvelés

[3K] Önálló elszámolás. Hoz-' 
raszcso^

657.471 Általános fogalmak. Költség
nemek. Költséghelyek. Költ
ségviselők. Önköltség 

.1 Közvetlen költségek

.2 Közvetett költségek

. 3 Munkabérköltség. Béralap 

.4 Üzemi költség. Kezelési és 
karbantartási költség 

.472 Termelési költség. Előállítási, 
gyártási költségek 

.1 Közvetlen termelési költség

.2 Közvetett termelési költség
.473 Eladási költség. Értékesítési

költség. Áruforgalmi költ
ség. L. még §58.8.031 

.476 Hulladékok, maradékok, mel
lék- (kapcsolt) termékek 
értékelése. L. még 658.562.6 

.478 Önköltségszámítási eljárások 
. 2 Elő-, közbenső- és utókalku

láció
.3 Osztókalkuláció. Pótlékoló 

kalkuláció
.5 Egységes önköltségszámí

tási eljárások
.6 Standard költségszámítás 
. 8 A költségszámítás eredmé

nyeinek kiértékelése. Költ
ségösszehasonlítás. Költ
ségelemzés. Önköltség
elemzés

657.5 A könyvvitel az alkalmazás célja 
szerint. L. még 631.16

. 51 Magánkönyvvitel. Nem-kereske
dők könyvvitele .

.52 Vállalati könyvvitel. Üzleti 
könyvvitel

.521 Bankók és biztosító intézetek 
könyvvitele

. 522 Kereskedelmi és közlekedési 
vállalatok könyvvitele 

.524 Iparvállalatok könyvvitele 

. 53 Egyesületek és testületek
könyvvitele

.56 Közjogi testületek és közületek 
könyvvitele. Közületi köny
velés

.58 Vállalatok egyes osztályainak
könyvvitele. Alosztályozás .
657.4 szerint

[3K] Operatív számvitel 
.59 A könyvelés egyéb fajtái 
. 6 Könyvvizsgálat. Szakvélemény. 

Revizori társaság. Dokuníen- 
tális revízió 

. 62 Mérlegelemzés 

.63 Könyvvizsgálat 

. 635 Revizori szakvélemény
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657.92 658.5

657.92 Becslés. A becslés és értékelés 
technikája. L. még 657.372.2

658 Kereskedelem és ipar szerve
zete. Üzemgazdaság

. 01 Elmélet

.012.2 Tervezés
(094.58) Vállalati tervutasí

tások. Az egyes ter
vekre vonatkozó uta
sítások a megfelelő 
szakszám alá osztá- 
lyozandók. Pl. 658.154 
(094.58) Vállalati 
pénzügyi tervre vo
natkozó utasítás 

“ 313” Távlati tervezés. L.
még 330.173.34“ 313” 

“ 45” Éves tervek 
.22 Teljesítmény mérése 
.225 Teljesítmény elemzése 
. 3 Szervezés
.32 Szervezési tervek. L. még 

658.5.012.32
.013 Ipari lélektan. L. még 159.98;

658.3
. 1 Általános kérdések 
.11 Alapítás. Vállalati formák álta

lában
.115 Vállalkozási módok 

. 1 Magánvállalkozás 

.3 Nemzeti vállalat. Közületi 
vállalat. Helyi tanács 
alá tartozó vállalat. L. 
még 347.727; 35.078.4 

.14 Finanszírozás. Tőkeképzés. Tő
késítés

. 147 Saját tőke. Részvénytőke. Vál
lalati álló- és forgóalap jut
tatás

. 148 Idegen tőke. Kölcsöntőke. Vál
lalatok hitelellátása 

.15 Vállalati tőkegazdálkodás.
Pénzügyi gazdálkodás 

. 152 Tőkebefektetés. Beruházás. Ál
lóeszközök és forgási sebes
ségük. Alosztályozás 657.42 
szerint. L. még 330.142 

.153 Üzemi tőke. Forgóeszközök 
.2 Forgóeszközök fajtái. Al

osztályozás 657.422 sze
rint. Pl. 658.153.26 Vál
lalatok anyag- és félgyárt
mánykészlete, befejezet
len termelése

. 8 Forgóeszközök forgási sebes
sége

658.154 Költségvetési rendszer. Vál
lalati pénzügyi terv 

.155 Rentabilitás. Veszteség. Nye
reség. L. még 338.933 

.156 Osztalék, nyereségfelosztás

.157 Felesleg. Tartalék. Fel nem
osztott nyereség. Önfinan
szírozás. L. még 338.94 

.16 Szervezés. Átszervezés. Szaná
lás

.163 Leányvállalatok

.167 Vagyonértékesítés. Likvidálás

.168 Űjjászervezés. Szanálás. Fúzió

.17 Kiadások

.18 Szüneteltetés. Felszámolás 

.2 Telepek, műhelyek, gyárak. L.
még 621.7/. 9:72 

.21 Telepfekvés. Telephely 

.219.3 Üzemek centralizálása, de
centralizálása

.22 Berendezés. Felszerelés 

.23 A telek kihasználása. Épületek 
elhelyezése

.24 Világítás. L. még 628.9 

.25 Fűtés. Szellőztetés. Akusztikai 
berendezések

.26 Üzemi hajtóerő, pl.
658.26:658.516 Energianorma 

. 27 Termelőeszközök
. 002.3 Anyagellátás az üzem

ben
.28 A termelést közvetve szolgáló 

eszközök. Üzemi felszerelés. 
(Csak a munkaegyszerűsítő 
eszközökkel és a biztonsággal 
foglalkozó általános anyag.) 
L. még 614.8; 621.8 

.004.7 Gépállás
.281 Futószalag. Tömeggyártás cél

ját szolgáló eszközök. L. még 
331.875

.011 Folyamatos gyártás 
.29 Egyéb kérdések. Foglalkozta

tottsági fok. Üzemkapacitás. 
Teljesítőképesség. L. még 
338.961

.3 Személyzet. Munka. Alosztályo
zás. 331 szerint pl. 658.324.21 
Béralap üzemgazdasági szem
pontból. L. még 657.471.3 

.012.431 Egyszemélyi felelős ve
zetés

. 432 Kollektív vezetés az 
üzemben

. 321.1 Bérelszámolás 

.387.044.5 Ciklusos művelés 
. 52 Folyamatos termelés

658.5 Belső szervezés. A termelés meg
szervezése
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658.5.01 658.786

658.5.012.3 Operatív szervezés. Mű
szaki fejlesztési terv 

.32 , Műszintterv. Műszaki 
szervezési intézkedé
sek tervezése 

. 6 Termelési értekezlet 
.018.2 Élüzem 

. 51 Termelési terv
:658.3 Munkaerőterv az üzem

ben
.009 Tervfegyelem üzemi szem

pontból. L. még
338.984.009

.012.7 Tervellenőrzés. L. még 
658.562

.018.2 A termelés minőségi ter
vezése. L. még 
338.002.237

. 511 Az elvégzendő munka elemzése. 
Részlettervek 

.5 Beruházási terv 
.512 Műveletterv. Gyártástervezés 

.012.421 Technológiai fegye
lem

.513 Gyártási előírások. Ütemezés. 
Ellenőrzési terv 

. 009.4 Tervtelj esítés 

.1 Grafikon a termelésben 

. 2 Anyagrészlettervek.
Anyagellátási terv 

.4 Grafikon szerinti terme
lés. A^term^ljfe opera
tív tervezése 

. 6 Tervfelbontás 
.514 Munkairányító szolgálat.

Diszpécser-rendszer 
.515 Összeállítás, szerelés. L. 

még 658.562
.516 Házi szabványok. Normák.

Anyagnorma. Normatíva. 
L. még 389.6; 658.54 

. 1 Gyártmányok szabványosí
tása

. 2 Felszerelés szabványosítása. 
Gyártóeszközök fogyasz
tási normái

. 3 Munkamódok szabványosí
tása. Technológiai előírás 

. 54 Munkaidő és mozdulattanul
mányok. Teljesítményi szak
normák. Műszaki normák. 
Átfutási idő

. 542 Munkaműveletek tanulmányo
zása

. 1 Időtanulmány. Önfény
képezés

. 3 Mozdulattanulmány 
. 543 Előírt idő
.56 Az üzemek belső megszerve

zése

658.56.002.71 Belső anyagmozgatás 
. 561 Általános kérdések

. 011 Önköltségcsökkentés.
Üzemi takarékosság 

.562 Üzemellenőrzés. Minőségi el
lenőrzés. L. még 65.012.7;
658.51.012.7 

.2 Anyagellenőrzés 

.3 Munkafolyamat ellenőrzése 

. 5 Munkaeszköz ellenőrzése

. 6 Termékek, késztermékek.
Termék végleges formája 
Befejezett és befejezetlen 
termelés ellenőrzése 

.563 Szerszámraktár. Szerszámki
adás

.564 Mechanizálás. Az ember he
lyettesítése géppel. L. még 
331.875

. 565 Munkaelosztás. Utasítások

.567 Hulladék. Selejt. Hulladék
csökkentés. Selejtcsökken- 
tés. L. még 62.004.8 

. 1 Hulladékfelhasználás.
L. még '62.004.8

. 57 Kutatómunkák és kísérletezések 
megszervezése

.58 Karbantartási munkálatok.
TMK. Tervszerű megelőző 
karbantartás 

.589 Felújítás

658.6/.8 Kereskedelmi vállalatok szer
vezése

. 012.225 Belkereskedelmi vál
lalatok gazdasági 
tevékenységének 
elemzése

.6 Kereskedelem technikája.
L. még 381/382

.7 Beszerzés. Átvétel. Raktározás. 
Expedíció

.71 A beszerzés megszervezése. Áru
ellátási terv

.716 Központosított beszerzés. Ter
mékfelvásárlás. Terményfel- 
vásárlás. L. még 381.731.6 

.72 Beszerzési módok 

.73 Ár. Vételár. L. még 658.8.03

. 74 Rendelés

.75 Beszerzés nyilvántartása. Ha
táridő ellenőrzése 

. 77 Áruátvétel

.772 A ^vásárolt áru vizsgálata.
Áruk minősége. Az egyes 
árukat: viszonylati alosztás- 
sal fejezzük ki 

. 78 Raktározás 

.786 Raktározott áruk kezelése
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658.787 Raktárellenőrzés. Leltározás.
L. még 651.47; 657.371;
657.422.7

.788 Elküldés. Expedíció
.4 Csomagolás. L. még 621.798 
.45 Csomagolóanyag

[657] Göngyölegelszámolás

658.8 Eladás. Árusítás

(085) Egységes árulista, egységes 
termék- és árjegyzék 

.013 Az eladás lélektana 

.02 Eladási szerződések. Szerző
déskötések. Szállítási fel
tételek. L. még 347.751 

.03 Eladási ár. L. még '658.73 

.031 Árkalkuláció. Ármegállapí
tás. Áruforgalmi költsé
gek. L. még 657.47 

.032 Eladási árak nagyban és 
kicsinyben

. 035 Eladási árszabás 

.036 A szállított áru mennyiségé
től független, más ténye
zőktől függő árszabás 

.07 Eladók kiképzése 

.08 Eladáselemzés. L. még 
657.444

.81 Az eladási tevékenység szerve
zése

. 82 Az eladás előmozdítása. Árjegy
zék

.83 Az áru piacra vitele 

.831 Közvetlen eladás

.832 Bizományi eladás

.833 Eladás ügynökök vagy más 
képviselő útján 

,84 • Eladási módok 
,841 Szállításra kész áruk eladása
.845 Eladás minta szerint .*
.846 Eladás utazó útján
.86 Nagykereskedelem. Közvetítő 

kereskedelem
.87 Kiskereskedelem. L. még 381.5 
.879.42 Árusítás automata útján 

. 44 Árusítás önkiszolgálás út
ján

.88 Fizetési módok. Követelés be
hajtása

. 883 Részletfizetés. Részletügylet
4358.9 Egyéb kereskedelmi ügyletek

.91 Bérbeadás. Bérbevétel 

.92 Egyéb ügyletek. Közvetítői
ügylet. Szabadalmak. Jogo
sítványok stb.

.93 Pénz- és biztosító intézetek stb. 
üzemgazdasága

659.932 Pénzintézetek, bankók üzem
gazdasága. Alosztályozás 
332 szerint

. 938 Biztosító intézetek üzemgazda
sága. Alosztályozás 368 sze
rint

.97 Előfizetési ügyletek. Folyama
tos ügyletek

659 Hírverés. Hirdetésügy. Kereske
delmi felvilágosítás

.1 Hírverés, reklám. Üzletszerzés 
.01 A hírverés fogalma, jelentő

sége. A hírverés lélektana 
.02 Hírverési élj árások-általában
.03 Költségek. Eredményesség.

Hirdetési díjszabás 
.04 A hirdetés kulturális értéke.

Humora. Hibái
.07 A hirdetésben érdekelt sze

mélyek
.072 Hírveréssel foglalkozó sze

mélyek 
.073 Közönség

.11 A hírverés, toborzás általános 
szervezete

.112 Hírverési és hirdetési vállala
tok

.113 A hírverés előkészítése. Hirde
tési kampány 

. 2 Piackutatás 

.3 Hírverési tervek 

.5 Várható eredmény 

.6 Megvalósítás 

.7 _ Eredmény
.115 Üzletszerzés közvetlen érintke

zés útján. Látogatás
659.13/.19 Hírverési eszközök

.13 Látható hirdetések

.131 Hirdetés újságban, folyóirat-
bán és könyvben

.132 Önálló hirdetések, röplapok,
körlevelek, mellékletek stb. 
útján '

.133 Hirdetés falragaszokon, táblá
kon

.134 Mozgó hirdetések

.135 Világító hirdetések. Fényrek
lám

.136 Egyéb látható hirdetések
.1 Hirdetések használati tár

gyakon
. 137 Film és más vetített hirdetések 

(csak némafilm). L. még 
659.148

.138 Egyéb közfigyelmet felkeltő
hirdetés. Hirdetés repülőgép 
útján



659.14 66.062

659.14 Hallható hirdetések
.145 Hirdetések rádió és gramofon 

út j án
. 148 Egyidejűleg látható és hallható 

(hangosfilm, televízió)
.15 Hirdetések előadásokon, kiállí

tásokon és bemutatókon 
.154 Hírverés az áru díszítésével, 

csomagolásával és megjelölé
sével

.157 Az áruk bemutatása. Kirakat
reklám

.16 Toborzás ajándékozással, ár
engedménnyel. Kiárusítás 

.18 Hirdetés a hírvevők szerint 

.181 Kollektív hírverés 

.182/. 187 Egyéni hírverés 

.19 A toborzás, hirdetés egyéb esz
közei. Jelvény, virág, zászló 
stb.

659.2 • Felvilágosítás. Tudakozódás. Ta
nácsadás. L. még 002; 025.5;
028.8

. %1 A felvilágosítás közlésének tech
nikája. Felelősség a közölt 
adatokért

.22 A tanácsadás technikája. Szak
értői vélemény általában 

.23 Kereskedelmi, szakmai felvilá
gosítás. 1^1 világait ás a hitel- 
képességről. Gazdasági infor
máció

.24 Műszaki felvilágosítás és ta 
nácsadás

.25 Tudományos felvilágosítás és
tanácsadás

.27 Felvilágosítás személyekről

.28 Felvilágosítás kérése. Alosztá
lyozás 659.2 szerint

66 VEGYIPAR. KÉMIAI 
TECHNOLÓGIA

66.01 Kémiai technológiai kérdések ál
talában

. 012 * Anyagfelhasználás. Kitermelés. 
Kihasználás

.1 Mérés. Ellenőrzés. Szabályo
zás

.2 Nyers- és segédanyagfogyasz
tás, pl. tüzelőanyagfelhasz
nálás

.3 Hő- és energiagazdálkodás 

.4 Kapacitás. Teljesítmény 

. 5 Hozam 

.7 Gazdaságosság

66.013.1 Vegyiparok általában
.5 Vegyipari gyárak, gyártele

pek
.017 Anyagismeret. Anyagvizsgálat
.019 Anyaghibák. Alosztályozás

620.19 szerint

66.02 Vegyipari eljárások és berendezé
sek

.022 Anyagelőkészítés általában, pl.
66.022:621.926 Aprítás 

.023 Tartályok, edények, tornyok 

.024 Tartályok felszerelése. Állvá
nyok stb.

.026 Csövek, csővezetékek, tömítő
anyagok

. 028 Adagolás. Adagoló berendezések

66.04 Hőkezelési eljárások és berende
zések

.041 Kemencék

.042 Kemence tartozékai. Töltő- és 
kiürítő-berendezések stb.

. 043 Kemence építőanyagai

.044 Kemence javítása

.046 Hőkezelési eljárások
.1 Hőkezelés általában. Hősza

bályozás
.32 Hűtés általában 
. 4 Pörkölés
. 5 Olvasztás
. 8 Autoklávok

. 047 Szárítás
.2 Vakuumszárítás 
.354 Nagyfrekvenciás szárítás 
.355 Infravörös szárítás 

.048 Lepárlás. Desztilláció
. 2 Kondenzáció

- .3 Frakcionált desztilláció
.5 Lepárlás légritkított térben.

Vákuum desztilláció 
. 6 Lepárlás segédanyagokkal.

Vízgőzdesztilláció 
.63 Azeotropos desztilláció
. 65 Extrakciós desztilláció

.049 Fáziselválasztás hevítéssel.
Koncentrálás lepárlással 

. 6 Szublimálás

66.05 Vegyipari gépek, készülékek

66.06 Folyadékok kezelése és finomí
tása

.061 Oldás és extrahálás
. 3 Extrakció általában

. 062 Oldószerek
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66.063 661.18

66.063 Folyadékok keverése, hígítása.
Homogénizálás. Emulgálás. 
Diszpergálás

.064 Dialízis. Dializátorok 

.065 Dermedés. Kiesapás. Kristályo
sítás. Besűrítés

.066 Derítés. Dekantálás, folyadékok 
mechanikai elválasztása. 
Habzásgátlás 

.067 Szűrés, finomítás 
.1 Szűrők 
.44 Szűrősajtó 
. 5 Centrifugák 
.7 Színtelenítés, szagtalanítás 

.068 Kisajtolás

.069 Egyéb eljárások folyadékok ke
zelésére 

.1 Mosás

. 8 Folyadékok kezelése gázokkal 

.82 Buborékoltatás. Levegőzte
tés

.83 Porlasztás 

. 84 Gázmentesítés 

.85 Habképzés

66.07 Műveletek gázokkal

.071 Gázok előállítása

.073 Gázok gyűjtése és áttöltése

.074 Gázok mosása; oldása, szárítása
és tisztítása

.075 Karburálás, karburáló szerek

.076 Gázok tárolása. Gáztartányok

. 077 Gázok hígítása

.078 Gázok sűrítése és cseppfolyósí-
tása. L. még 533.24; 621.59

66.08 Egyéb fizikai és fizikai-kémiai
eljárások

66.093 Reakciók vízzel történő keze
léssel. Yízhozzáadás és víz
elvonás. Nedvesítés. Hidro
lízis

.4 Yízfelvétel (hidrálás)

.6 Vízlehasítás (dehidrálás)

. 8 Hidrolízis
.094 Kezelés egyéb anyagokkal

.1 Redukálás általában. Hidro- 
génezés 

. 3 Oxidálás

.4 Halogénezés. Halogénelvonás 

. 5 Kénezés. Kéntelenítés 

. 56 Szulfonálás 

.6 Savanyítás 

.7 Lúgosítás 

.8 Semlegesítés 
.095 Különböző szerveskémiai eljá

rások
.1 Acilálás, acetilezés 
. 21 Izomerizáció 
.252 Gyűrűzáródás. Ciklizáció 
. 253 Alkilezés 
. 26 Polimerizáció 
.3 Kondenzáció 
.5 Addició. Telítési eljárások 
. 7 Grignard-reakció 
. 81 Nitrálás
. 83 Diazotálás

.096.1 Kezelés közömbös gázokkal 
. 2 Karbonizálás
. 5 Fluldizáció

.097 Katalitikus folyamatok általá
ban

. 3 Katalizátorok 

.8 Negatív katalízis. Gátlóanya
gok. Reakció-stabilizátorok 

.098 Biológiai eljárások

.099 Befejező folyamatok. Granulá-
lás. Tablettázás

661 Vegyipari készítmények, 
.Nehézvegyipar

.1 Különleges vegyiparok

.13 Yegyi termékek előállítása, az 
elektrokémiai és elektrotech
nikai ipar részére. L. még
621.35

.14 Fotokémiai készítmények elő
állítása (fényképészeti leme
zek, filmek és másolópapírok 
kivételével). Yilágító és fosz- 
foreszkáló anyagok előállí
tása. L. még 77

.17 Yegyipari keverékek előállítása

.18 Kolloid anyagok. Adszorbensek.
Szemikolloid és kapilláraktív 
anyagok

.081 Fizikai és fizikai-kémiai stabili
zációs eljárások

.082 A koncentrációra vonatkozó el
járások

.083 A nyomásra vonatkozó eljárá
sok. Nyomásszabályozás

.084 Anyagrezgéses eljárások. Ultra
hang alkalmazása

.085 Eljárások sugarakkal. Fotoké
miai eljárások

.087 Elektrokémiai eljárások

.089 Elektrokapilláris eljárások

66.09 Vegyi folyamatok

.091 Szintézisek általában

.092 Lebontás, hőbontás, krakkolás
.4 Katalizátorokkal történő le

bontás
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661.182 Kolloid anyagok előállítása. Al
osztályozás 541.182 szerint 

.183 Adszorbeáló anyagok előállí
tása

. 1 Ioncserélő adszorbeáló
anyagok. Ioncserélő gyan
ták

.2 Aktív szén. Adszorbeáló és 
abszorbeáló szén

.4 Természetes szilikátok. Ak
tív földek általában. Zeo- 
litek

. 7 Szilikagél 
..184 Szemikolloidális anyagok elő

állítása. Fúróiszap
.185 Felületaktív anyagok előállí

tása. Kapilláraktív anyagok. 
Mosószerek. Emulgáló sze
rek. Detergensek stb.

661.2 Kén és származékainak előállí
tása

.21 Kén

. 22 SzéndiszulficL Szénkéneg 

.23 Kén halogén vegyületei 

.24 Kénes sav. Szulfitok 

. 247 Hiposzulfitok. Hidroszulfítok

.249 Kénhidrogén. Szulfidok

.25 Kénsav
661.3 Alkáliák előállítása. Szóda- és

hamuzsír-i^ál*.’fc  íáég 661.83

. 31 Káliumvegyületek 

.311 Káliumkarbonát 

. 312 Káliumszuperoxid. Marókáli 

.32 Nátriumvegyületek 

. 321 Nátriumkarbonát. Szóda 

.322 Nátriumszuperoxid. Maró
szóda ■

661.4 Halogének előállítása 
.41 Klór. Sósav
.42 Kloridok. Konyhasó. L. még

664.41
. 43 Hipokloritok. Folttisztító szerek 
. 44 Kiorátok 
.46 Bróm és bromidok 
.47 Jód és jodidok 
.48 Fluor és fluoridok 
.49 Szervetlen pervegyületek. Per- 

klorátok. Perkarbonátok. 
Perszulfátok. Perborátok

661.5 Nitrogénvegyületek előállítása
.51 Ammóniák (nem-szintetikus)
. 52 Iparilag hasznosított ammó- 

nium sók

661.53 Ammóniák szintézis 
. 54 Ciánamidok
. 55 Nitridek
.56 Salétromós sav. Salétromsav

661.6 Különböző nemfémek és azok 
vegyületeinek előállítása

.63 Foszfor. Foszforsav. Foszfátok.
Foszforműtrágyák 

.631 Foszfor

.632 Természetes foszfátok és szu
perfoszfátok 

.634 Foszforsav

.635 Különféle foszfortartalmú sók.
Méta- és pirofoszfátok. Trisó 

. 64 Arzén. Arzenátok. Arzénoxidok. 
Arzénsók*

. 65 Bórvegyületek 

. 652 Bórax

.66 Szén és szervetlen vegyületei 

. 664 Giánhidrogén. Kéksav 

.665 Karbidok
.2 Fémkarbidok készítése. Ke- 

ményfémlapkák. L. még
621.9.027.4

.666 Tiszta szén. Korom. Grafit.
Lámpakorom 

.668 Fémkarbonilok 

.67 Ultramarin és ebből származta
to tt mesterséges festék. L. 
még 667; 668.8

.68 Szilicium és máshol nem emlí
te tt szilíciumvegy'ületek. Víz
üveg

. 69 Egyéb nemfémek és vegyüle- 
teik. Szelén- és tellurvegyüle- 
tek

661.7 Szerves anyagok előállítása. L.
még 665.581

. 715 Szénhidrogének 

.717 Szerves nitrogénvegyületek. 
Karbamid

.718 Szerves nemfémes vegyületek

.719 Szerves kén-, szelén- és tellur-
vegyületek

.72 Alkoholok és származékaik 

. 721 Metilalkohol 

.722 Etilalkohol. Denaturált szesz  ̂

.723 Szénhidrogének halogénszár
mazékai

.724 Etiléter. Tioéter 

.725 Különböző alkoholok metil- és 
etilalkohol kivételével.Több- 
értékű alkoholok

.726 Éterek etiléter kivételével. 
Észterek
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661.727 Aldehidek és ketonok. Formal
dehid. Acetaldehid. Aceton 

.728 Cellulóz és származékai
. 8 Cellulózészterek. Viszkóza.

Cellulózéterek. Metilcellu- 
lóz

.729 Szerves peroxidok 

.73 Szerves savak, azok sói és ész
terei peroxidok kivételével 

.731 Ecetsav. Ecet 

.732 Hangyasav. Vajsav. Valerián- 
sav. Gyümölcs-aromák 

.733 Oxálsav (sóskasav). Tejsav. 
Borkősav

.734 Citromsav. Tannin. Csersav 

.78 Szerves fémvegyületek

661.8 Szervetlen fémvegyületek elő
állítása általában. Ásványi 
színezékek

661.83 Alkáli fémek vegvületei. L. még
661.3

661.862 Alumíniumvegyületek. Timsók
.865 Ritka földfémek vegyületei ál

talában

661.87 Mangán, vasesoport és a hatodik
csoport féméinek vegyületpi

.871 Mangánvegyületek. Barnakő. 
Permanganátok

.872 Vasvegyületek. Hematit. Ok
ker. Sárga és vörös vérlúgsó. 
Berlini kék

. 873 Kobaltvegyületek 

.874 Nikkelvegyületek 

.876 Krómvegyületek. Ginóber. 
Krómsárga

.877 . Molibdénvegyületek. Molib- 
d énkék

.878 Wolframvegyületek 

. 879 Uránvegyületek. Rádióaktív 
készítmények általában. Rá
diumve gy ület ek

661.88 A negyedik és ötödik csoport
féméinek vegyületei. Ón- és 
vanádium-csoport

. 881 Ónvegyületek 

. 882 Titánvegyületek. Titánfehér 

. 883 Cirkonvegyületek. Hafnium- 
vegyületek

. 884 Tórium vegyületek

. 886 Antimonvegyületek 
-887 Bizmutvegyületek 
.888 Vanádium-, nióbium- (ko-

lumbium) és tantálvegyüle- 
tek

661.89 Platina- és ruténium-csoport fé
méinek vegyületei

. 892 Platinavegyületek

. 893 Iridiumvegyületek

.894 Ozmiumvegyületek 

. 896 Ruteniumvegvületek 

.897 Ródiumvegyületek 

. 898 Palládiumvegyületek

661.9 Gázok technológiája

,91 Sűrített és cseppfolyósított gá
zok általában. L. még 621.59 

.92 Atmoszférikus levegő 

.93 Oxigén, nitrogén, nemes gázok 
előállítása

.937 Tiszta oxigén 

.938 Nitrogén

.939 Nemes gázok. Alosztályozás
546.29 szerint 

. 94 Ózon

.831 Alkáli fémvegyületek általá
ban

.832 Káliumvegyületek. Káli-ipar 

.833 Nátrium vegyületek

. 834 Litiumvegyületek

. 835 Rubidiumvegyületek

. 836 Céziumvegyületek

661.84 A második csoport féméinek
vegyületei. Alkáli földfémek 
elemeinek vegyületei

. 842 Kalciumvegyületek. Kalcium-
karbid

. 843 Stronciumvegyületek

.844 Báriumvegyületek. Sulypát 

. 845 Berilliumvegyületek

. 846 Magnéziumvegyületek

. 847 Horganyvegyületek. Horgany-
fehér. Litopon 

. 848 Kádmiumvegyületek

. 849 Higanyvegyületek. Szublimát

661.85 Ólom-, réz-, ezüst- és aranv-
vegyületek

. 851 Ólomvegyületek. Mínium.
Ólomfehér

.856 Rézvegyületek. Vitriol. Mala
chit. Schweinfurti zöld 

. 857 Ezüstvegyületek. Ezüstnitrát
(pokolkő)

. 859 Aranyvegvületek

661.86 Alumínium és a ritka földfémek
vegyületei
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661.95 662.67

661.95 Hidrogén-hiperoxid 
.96 Hidrogén. Hidridek
.97 Szénsav. Széndioxid
.98 Nitrogénoxidok 
.99 Egyéb gázok 
.992 Foszgén 
. 993 Szénmonoxid

662 Pirotechnika. Robbanóanya
gok. Tüzelőanyagok. Tüze
léstechnika

. 1 Pirotechnika 

.11 Tűzijáték

.12 Jelző világító testek. Jelző vilá- 
* gítóberendezések 

.13 Mentő és biztonsági világító- 
berendezések

.15 Robbanó gyújtóanyagok 

.16 Fojtógázanyagok. Harcgázok 
előállítása 

.164.1 Szervetlen harcgázanyagok 
.2 Szerves harcgázanyagok 

.17 Füst- és ködfejlesztőanyagok 

.18 Terem- és színház-tűzijáték 

.19 Egyéb tűzijátékok

662.2 Robbanóanyagok általában
.21 Robbanó anyagok hatásmódja 

és tulajdonsága
. 22 Lőporszerű ̂ pbfe&nóanyagok 
. 23 Robbahóanyagok szerves 

anyagból
.231 Nitrált szénhidrátok. Nitro- 

cellulóz. Lőgyapot
.232 Nitrált alkohol és éter. Nitro- 

glicerin vegyületek. Dinamit 
.233 Robbanó zselatinok 
.234 Egyéb alifás nitrovegyületek
. 235 Nitrált aromás fenolok és alko

holok. Pikrinsav. Pikrátok 
. 236 Egyéb aromás nitrovegyületek
. 237 Nitrált aromás szénhidrogének,

i Trinitrotoluol
. 24 Biztonsági robbantóanyagok 

bányászati célokra. Alacsony 
hőfokon robbanó anyagok 

.25 Használat során képződő rob
banóanyagok. Különleges 
robbanóanyagok gáznemű és 
folyékony alkatrészekkel 

.251 Folyékony robbanóanyagok 

. 252 Gázalakú robbanóanyagok

662.3 Lőpor
.32 Különféle régi lőporok 
.33 Fekete lőpor

661.34 Különféle szervetlen alkatrésze
ket tartalmazó lőpor 

.35 Füstnélküli lőpor 

. 39 Egyéb lőporok

662.4 Iniciál robbanóanyagok

.41 Dörzsölés vagy ütés útján vagy 
láng hatására gyúló anyagok 

. 42 Gyutacs

.43 Robbanógyutacs brizáns rob
banóanyagokhoz

.45 Gyújtózsinór. Lassan égő gyúj
tózsinór

.46 Robbanó gyújtózsinór 

. 47 Lövedékgyújtó 

.48 Gyújtó eszközök 

.5 Gyufa. Öngyújtó. Pirofor-fémek

662.6/. 9 Hőgazdálkodás. Hőtechnika.
Fűtés. Tüzelőanyagok. L.
még 536; 644.1; 697

662.6 Hőgazdálkodás. Tüzelőanyagok.
Égps. Tüzelőanyagok kémiája 
és technológiája

.61 ■ Égés. Égési maradékok 

.611 Az égés elmélete. Az égés 
statikája. Oxigénszükséglet, 
levegőszükséglet. Füstmen
tes elégés

.612 Az égés dinamikája
.12 Gyújtás. Gyulladási hőmér

séklet
.13 Lassú oxidáció. Öngyulla

dás
.2 Az égés kémiája
.3 Az égés fizikája. Diffúzió.

Konvekció. Anyag- és hő
kicserélődés. Égési idő. 
Égési sebesség 

.5  ̂ Égési hőmérséklet 
.613 Égéstermékek 

.11 Hamu, pernye 

.12 Salak

.13 Korom. Szálló hamu, szálló 
por

.5 Füst 
. 614 Hőegyenleg 
.62 Szilárd tüzelőanyagok általában
.63 Fa és egyéb növényi tüzelő

anyagok. Szalma, nad, fűrész
por stb.

. 641 Tőzeg

. 642 Barnaszén. Lignit

.65 Alacsonyértékű tüzelőanyagok.
Hulladékanyagok. Szemét 

. 66 Kőszén. Antracit. L. még 553.94 

.67 Pala, mint tüzelőanyag
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662.68 Nyers ásványi olajok 
.69 Földgáz. Mocsárgáz

662.7 Hőhatással és vegyileg előállí
tott tüzelőanyagok

. 71 Fa és faszén technológiája. Szén
égetés. Falepárlás 

.73 Tőzeg, barnaszén, hulladék
anyagok technológiája 

.74 Kőszén technológiája. Szénle
párlás. Frakcionálás. Kigázo
sítás. Kokszosítás. Elgázosí- 
tás

.741 Kokszosítás magas hőfokon 

.742 Kokszosítás közepes és ala
csony hőfokon. Svélolás 

. 749 A kokszolás termékei általában 
. 2 Koksz általában 
. 4 Kátrány általában 

.75 Folyékony tüzelőanyagok. Ás
ványolajok technológiája. 
Szintétikus olajok 

.753 Ásványolajok
.1 Könnyűolajok. Benzin 
.2 Középnehéz olajok. Benzol 
.3 Nehézolajok. Fűtőolaj. 

Mazut
. 754 Alkoholok mint tüzelőanyagok 
. 757 Kolloid tüzelőanyagok *
.758 Összetett (kevert) tüzelőanya

gok. Motalkó
.76 Mesterségesen előállított gáz- 

tüzelőanyagok. Teljes elgázo- 
sítás. Gázgyárak'

(1—201) Városi gázellátás 
. 032 Gázgenerátorok általában 
.075 Karburálás 

.761 Generátorgáz. Léggáz 

.762 Keverékgáz 

.763 Vízgáz

.764 Világítógáz. Városi gáz 

.765 Fagáz. Tőzeggáz. Barnaszén
gáz. Olajgáz 

.766 Acetilén 

.767 Metán. Propán. Bután

. 769 Egyéb gázok. Biogáz. Torok
gáz

662.8 Mechanikai úton nyert mestersé
ges tüzelőanyagok. Szénbrikett 
gyártása. L. még 622.788

.05 Eljárás és berendezések 
.81 Brikettek általában 
. 82 Barnaszénbrikett
. 83 Kőszénbrikett
.85 Faszénbrikett 
.86 Tőzegbrikett 
. 87 Porított tüzelőanyagok. Szénpor

662.88 Szilárdított folyékony tüzelő
anyagok. Szilárd alkohol és 
kőolaj

. 89 Egyéb brikettszerű tüzelőanya
gok

. 892 Füstemésztő anyagok

662.9 Tüzeléstechnika. L. még 697

.91 Házi tüzelés általában. Jármű
vek fűtése. Tüzelés a szabad
ban. Lábmelegítők 

.92 Ipari tüzelés általában 

.922 Huzat általában. Természetes 
huzat. Kémény. Kéményt 
seprés

.923 Mesterséges huzat. Huzatsza
bályozás

.925 Levegőelőmelegítés. Hőtárolás.
* Regenerátorok. Rekuperá- 
torok

.927 Hőszabályozás. Termosztát 

.93 Tüzelés szilárd tüzelőanyagok
kal. Rostélyok 

. 933 Szénportüzelés 

.936 Tüzelés darabos (nem por
alakú) szilárd tüzelőanya
gokkal

.94 Tüzelés folyékony tüzelőanya
gokkal

. 95 Gáztüzelés

.96 Füstemésztés. Koromlerakódás

.98 Készülékek és használati tár
gyak fűtése. Forralok, mele
gítők stb.

.981 Fűtőkészülékek szilárd tüzelő
anyagokkal. Főzőlapok. For
ralok

.982 Fűtőkészülékek folyékony tü- 
zelőanyagokkal. Spiritusz- 
főzők

. 983 Fűtőkészülékek gázalakú tü
zelőanyagokkal. Bunzen- 
égők

.987 Közvetett fűtés olajjal, vízzel 
és egyebekkel

.99 Hővisszanyerés. Természetes 
hőforrások hasznosítása 

.995 Hőtárolók általában. Hőátvivő 
közegek

.997 Természetes hőforrások hasz
nosítása. Vulkáni meleg, hő
források, a Nap melegének 
hasznosítása

.998 Ipari hőszigetelés. Védekezés 
meleg és hideg ellen. Hő
szigetelő anyagok alosztá
lyozása viszonyítással a 
66/67 szakszámaihoz. L. 
még 536.2; 662.614
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663/664 Élelmiszeripar

663 Technikai mikrobiológia. Er- 
jesztési iparok. Italok ipara. 
Élvezeti cikkek ipara

. 1 Mikrobiológiai iparok

.12 Élesztők általában 

.15 Különböző ipari erjesztéses el
járások. L. még 577.15

663.2 Bor. Borászat
.22 Borfajták. Fehér- és vörös

borok. Pezsgő 
.233 Műbor 
.236 Must
. 241 Borpárlat. Konyak 
. 242 Borecet
.25 Borkészítés. Szüretelés. Elő

készítő uiűveletek. Erjesztés. 
Törköly feldolgozása 

.255 Pincészet. Szőlőprés. Szűrők

.256 Bor tartósítása és tárolása.
Boroshordók. Üvegek 

.257 Bornemesítés. Szűrés. Derítés.
Kénezés. Mesterséges öregí- 
tés \

.258 Borhibák. Borhamisítás 

. 26 Borászati melléktermékek. Bor
kő. Törköly pálinka 

.3 Almabor. J3;yűmölcsborok

663.4 Sör. Sörgyártás
. 42 A sör nyersanyagai. Sörárpa.

Komló
. 43 Malátakészítés 
.44 Sörfőzés. Lékészítés. Cefrézés.

Komlózás
.45 Erjedés. Tárolás 
.46 Konzerválás. Pasztörizálás 
.47 Különböző sörfajták. Angol sö

rök. Német sörök stb.
.48 A söripar melléktermékei és hul

ladékanyagai

663.5 Szeszgyártás. Pálinkafőzés
.52 Szeszfőzdék, szeszgyárak 
. 53 Keményítőtartalmú anyagok el- 

cukrosítása pl. gabona, bur
gonya

.534 Facukrosítás. Hidrolízisipar 

. 54 Szeszesitalok gyártása cukor- 
tartalmú anyagokból pl. cu
korrépából, melaszból 

.55 Desztillálás. Rektifikálás. Fino- 
mítás. Tömény szeszesitalok. 
Gyümölcspálinkák

663.6 Víz. Ivóvíz. Ipari víz. Ásvány
vizek. L. még 628.1

.61 Forrásvíz. Folyóvíz. Összetétel.
L. még 543.3 

. 63 Víztisztítás

.631 Tisztítás fizikai úton. L. még
628.16

.632 Tisztítás kémiai úton. Víz- 
lágyítás. Sómentesítés. Fer
tőtlenítés

.633 Biológiai tisztító eljárások. 
Homokszűrés

.634 Vízdesztilláció. Desztillált víz 

.64 Ásványvizek. L. még 553.7;
615.79

.67 Háztartási jég. Jeges italok.
Fagylalt. L. még 621.57;
621.58

663.8 Italkeverékek alapanyagai. Gyü
mölcslevek. Likőrök. Limonádé

. 81 Gyümölcslevek. Gyümölcsszirup 

. 83 Likőrök

.85 Eszenciák és alapanyagok. L.
még 668.56

. 87 Alkoholtartalmú italkeverékek.
Groggok, koktélok stb.

.88 Gyógyító italkeverékek

663.9 Élvezeti cikkek

.91 Kakaó. Csokoládé. L. még
633.74

.92 Kakaópótlék. Kóla stb.

.93 Kávé. L. még 633.73

.94 Pótkávé. Kávépótló. Maláta
kávé

.95 Tea. L. még 633.72

.96 Teapótlók

.97 Dohány, cigaretta, szivar. L.
még 633.71

.971 Burnót. Tubák 

.972 Bagó, rágódohány 

. 973 Pipadohány 

.974 Cigaretta, szivarka 

.975 Szivar

.99 Kábítószerek. Ópium. Hasis

664 Szilárd élelmiszerek előállí
tása és tartósítása. 
Konzerválás

664.1 Cukor. Melasz. Keményítőszörp. 
Glukóz

.03 Lényerés és létisztítás
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664.1.05 Lé szűrése és besűrítése (fő
zéssel). Finomítás. Kristá
lyosítás

.11 Nádcukor 

.12 Répacukor

.13 Egyéb cukorféleségek. Tej
cukor. Malátacukor 

.14 Cukor feldolgozása. Cukorka
áruk. Édesipar. Kockacu
kor. Porcukor. Marcipán. 
Karamella. Drazsé 

.15 Melasz. Szirup 

.16 Dextrinek. Monózok. Szőlő
cukor 

.161 Dextrin 

.162 Glukóz. Szőlőcukor 

.165 Különböző hexózok. Tej
cukor. Gyümölcscukor

664; 2 Keményítőtartalmú anyagok.
Keményítő

.22 Burgonyakeményítő 

.23 Gabonakeményítő általában.
Sikér

. 24 Rizskeményítő

. 25 Kukoricakeményítő

.27 Egyéb keményítőfajták 

.29 Egyéb keményítőszerű termé
kek. Pektin.L.még 547.458.88

664.3 Étolajok, étzsírok, margarinok.
L. még 665.2/.3

.31 Étzsírok és étolajok általában 

.314 Étolajok általában

.315 Étzsírok általában
. 6 Margarin általában 

.32 Állati étzsírok és étolajok

.33 Növényi étzsírok

.336 Növényi margarinok 

. 34 Nö vényi, étolaj ok

. 36 Étzsírkeverékek pl. vaj és mar
garin

664.4 Ásványi tápanyagok

. 41 Konyhasó

.48 Egyéb ásványi tápanyagok

664.5 Fűszerek

.51 Bors, feketebors

. 52 Paprika

. 53 Mustár

. 54 Muskátdió

.55 Gyömbér

.56 Fahéj

.57 Yanííia. Vanilin. L. még 547.576

664.58 Ecetben eltett gyümölcsök. Sá- 
vanyúságok 

. 59 Egyéb fűszerek

664.6 Sütőipar

.62 Kenyérfajták. Rozskenyér stb. 

.622 Péksütemény. Zsemlye. Kifli
stb.

. 628 Kétszersült 

.63 Kovásztalan kenyér. Biszkvit 

.64 A kenyérkészítés nyersanyagai 

. 641 Éiszt

.642 Kény ér élesztő. Kovász

. 643 Sütőpor

. 644 A sütés segédanyagai. Zsír.
Lecithin. Tej. Szójaliszt. 
Maláta stb.

. 65 Kenyérkészítés 

.653 Dagásztás. Gyúrás. Dagasztó-, 
gyúró-, sodrógépek 

.654 Kelesztés.

.655 , Sütés. Sütőkemencék 

. 67 Mézeskalács 

.68 Cukrászat. Kalácsok. Torták

.69 Tésztaáruk. Száraz tésztaáruk.
Makaróni

664.7 Malomipar

.722 Gabonatisztító eljárások és 
gépek

. 73 Örlőberendezések 

.74 Szitáló, osztályozó és egyéb 
malomipari berendezések 

.744 Zsákoló, szállító és egyéb 
segédberendezések 

. 77 Malmok

.78 Hántoló, daráló és pelyhesítő 
malmok

664.8/.9 Konzervipar
664.8 Szerves anyagok tartósítása. Nö

vényi anyagok tartósítása

.03 Tartósítási eljárások 

.034 Füstölés 

.035 Tartósítás vegyi úton 

.036 Tartósítás hővel
.5 Tartósítás fémdobozban
. 6 Tartósítás üvegben

. 037 Tartósítás fagyasztással. 
Mélyhűtés

.038 Tartósítás csomagolással 

.039 Egyéb tartósító eljárások.
Tartósítás besugárzással. 
Tartósítás elektromos 
úton
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664 .8 .04 665.081

1 664.8.047 Tartósítás szárítással. Al
osztályozás 66.047 szerint 

. 82 Gabonaneműek tartósítása és 
tá olása. Liszttárolás 

.83 Burgonya, répa stb. tartósítása 
és tárolása

.84 Főzelékfélék tartósítása. Szárí
to tt gomba

.85 Gyümölcsfélék tartósítása. Szá
rított gyümölcs

.86 Egyéb növényi anyagok tartó
sítása, pl. növényi fűszereké 

.87 Élelmiszer sűrítmények. Leves
kockák

664..9 Állati eredetű élelmiserek tartó
sítása

.91 Húskonzervek általában 

.92 Tartósítás szárítással, sózással és 
füstöléssel

.93 Dobozolt húskonzervek és hen
tesáruk

.94 Egyéb húskonzervek. Fagyasz
to tt hús

. 95 Halkonzervek

.951 Sózott, fűszerezett halak. He
ring. Szardínia. Tonhal 

.02 Friss hal feldolgozása 
. 955 Kaviár
.956 Szárított hal 
.957 Halliszt 
.958.2 Halsalátqju 
.959 Egyéb halkészítmények. Hal

feldolgozási hulladék. L. még
631.867.4

.97 Egyéb állati eredetű termékek 
tartósítása. Alosztályozás 637 
szerint

665 Olajok. Zsírok. Viaszok
.03 Extrahálás. Tisztítás 
.09 Egyéb eljárások olajok és zsírok 

kezelésére. ■ Alosztályozás
66.09 szerint

665.1 Olajok, zsírok, viaszok és azok
ból előállított készítmények ál
talában

.11 Zsír és olajtermékek általában 

.112 Sajátos tulajdonságok. Vita
mintartalom. Tápérték. 
Avasság

.117 Olajpogácsa 

. 12 Zsírsavak. Sztearingyártás 

.122 Zsírsavgyártás. A zsírsavak és 
glicerin elválasztása

665.123 Szintetikus zsírsavgyártás 
.126 Szilárd és folyékony zsírsavak 

szétválasztása 
. 128 Zsírkeményítés
.13 Viaszok általában 
.135 Műviasz 
. 14 Gyertyagyártás 
.16 Sztearingyertyák 
. 18 Viaszgyertyák 
.194 Fáklyák

665.2 Állati olajok, zsírok, viaszok

.21 Állati olajok 

.213 Halolaj 

.214 Csukamájolaj 

.215.1 Bálnaolaj 

.218 Szaruolaj, pataolaj 

.22 Állati zsírok 

. 221 Marhafaggyú

. 222 Disznózsír

.223 Egyéb emlősállati zsírok 

.224 Szárnyasok zsírja, libazsír 
stb.

. 228 Dögzsírok, csontzsírok, cserző
olajok. Degras-olaj 

. 23 Állati viaszok

.231 Méhviasz 

.238 Gyapjúzsír, lanolin

665.3 Növényi olajok* Zsírok és viaszok

665.32 Nem-száradó olajok 
. 322 Fenyőolaj
.325.2 F öldidió-olaj
. 327 Olívaolaj 
.33 Félig száradó olajok 
.334.9 Repceolaj
.335.2 Szójaolaj

. 5 Ricinusolaj

. 9 Pamutmagolaj
. 337.8 Tökmagolaj
.34 Száradó olajok. Szikkativok 
. 344.7 Avocado olaj
.345.4 Lenolaj

.6 Kínai faolaj. Tungolaj 
.347.8 Napraforgó-olaj 
.35 Növényi zsiradékok. Magas-

olvadáspontú olajok 
. 351 Baktériumzsír. Penészgomba- 

zsír
.353.4 Pálmaolaj

. 6 Kókuszzsír. Kopra 
.355.97 Kakaóvaj 
.36 Növényi viaszok 
.37 Növényi foszfatidák. Növényi

lecithin
. 38 Különleges készítmények 
.381 Szintetikus olajok
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«65.382 666.29

665.382 Szulfonált olajok. Törökvörös 
olaj

.383 Módosított olajok 
.2 Főzött olajok 
.3 Polimerizált olajok 
.4 Oxidált olajok. Fúvatott 

olajok
.8 Kénnel kezelt olajok

«65.4 Ásványi olajok, zsírok és viaszok 
általában

.41 Parafin és parafintartalmú ola
jok. Vazelin

.43 Ozokerit. Földviasz. Cerezin 

.44 Tőzeg. Barnaszén és lignit le
párlási termékei. Montan- 
viasz. L. még 668.75; 668.77 

.45 Aszfalt, bitumenes palák. Bitu
men-feldolgozás. ‘Palaolaj

665.5 Ásványolaj. Ásványi olajok fel
dolgozása

.51 Nyersolaj. L. még 622.323

.52 Ásványolaj lep áriás és frakcio-
nálás általában 

. 048 Desztillálás 

. 061.5 Extrahálás 
.521 Ásványolaj lep áriás és frakcio-

náláS termékei 
. 1 Gáznemű termékek 
. 2 Benzin
.3 Könnyűolaj párlatok. Kero

zin
.4 Nehézolaj párlatok. Gázolaj 
.5 Kenőolajok 
.6 Parafin. Vazelin ,
.7 Maradékolajok. Parafin és 

atefalttartalmú olajok 
. 8 Aszfaltbitumen 
. 9  ̂ Koksz

- 53 Ásványolajbontás. Krakkolás 
.54 Ásványolajok és származékai

nak finomítása
.58 Szénhidrogének szintézise. Mes

terséges olajok
.581 Szénhidrogén szintézis 
.582 Mesterséges olajok. Alosztá

lyozás 665.521 szerint 
.1 Szintézisgáz. Fischer — 

Tropsch-eljárás 
. 2 Műbenzin
.5 Mesterséges kenőolajok. L. 

még 621.892
.59 Egyéb ásványolajokból nyer

hető termékek, valamint 
ezek kinyerésére szolgáló el
járások

666 Üveg-és kerámiaipar. Szilikát- 
ipar. Zománc. Műkő. Cement. 
Szilikátalapanyagú készítmé
nyek általában

. 1 Üveggyártás. Nyersüveggyártás 
.022.1 _ Előkészítő műveletek 
. 031 Üvegolvasztás. Olvasztóke

mencék
. 032 Üvegfúvás
.033 Üvegfúvás sűrített levegő-

vei
. 034 Üvegöntés
. 035 Üvegpréselés és hengerlés
.036 Egyéb módszerek az olvasz

to tt üveg első megmunká
lására

.037 Befejező formálási művele
tek

.038 Hűtés. Melegítés. Lágyítás

.039 Vágás. Fúrás stb.

.056.5 Fémbevonatok készítése 
. l l / .1 8 v Különféle üvegtárgyak és 

előállításuk
.11 Üvegtárgyak általában 
.115 Üvegvizsgálat 
.12 Az üveggyártás és feldolgozás 

nyersanyagai 
.15 Táblaüveg 
.16 Tükörüveg. Üvegcsiszolás
.17 Üreges üvegek. Palackok. Csö

vek. Ballonok. Retorták. Vá
zák. Csészék. Konzervüvegek 

.18 Egyéb üvegtárgyak
: 691.6 Építőanyagok üvegből 

. 181 Keményüveg

.182 Óraüveg 

.184 Fémbetétes üveg 

.187 Ornamensüveg 

.189.2 Üvegfonás. Üveggyapot 

.19 Ömlesztett kovasav. Olvasztott
bazalt. Kőüvegek

666.2 Különleges üvegfajták. Ólom
üveg. Kristályüveg. Optikai 
üveg stb.

. 21 Kristályüveg. Ólomkristály ’

.22 Optikái üveg

. 23 Strassz. Mesterséges drágakövek

.24 Átlátszó színes üvegek

.25 Réteges üveg. Felületén festett
üveg

.26 Homályos üvegek. Tejüveg. Or-
># namensüveg. Opálüveg 

.27 Üveggyöngyök stb. Kisáruk

.28 Vésett, csiszolt és maratott üveg

.29 Email. Zománc. Szilikátfesté-
kek. Angóbák (Kőagyagmáz)
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666.291 666.9

666.291 Zománcozás nyersanyagai 
.293 Fémek zománcozása
.295 Kerámiai bevonatok
. 297 Angóbák (Kőagyagmáz)

666.3/.7 Kerámia. L. még 738

.3 Kerámiagyártmányok általában.
Agyag

.022 Előkészítés és formázás.
Ezek gépei, berendezései 

. 1 Előkészítés 

.2 Aprítás. Malmok. Aprító
berendezések 

.4 Keverés 

. 5 Osztályozás 

.8 Formázás 
. 041 Kemencék 

.9 Égetés
. 042 Kemencetartozékok
. 047 Szárítás
.056.5 Fémbevonatok készítése 

.5 Finomkerámia. Porcelán

.6 Kőagyagáruk. Kőedények. Fa-
jánsz. Agyagáru

666.7/.9  Különböző építőanyagok elő
állítása. L. még 691

. 7 Durvakerámia 

. 71 Tégla. Tömörtégla 

.72 Üregestégla 

.73 Csövek 

.74 Cserép 

.75 Csempe 

.76 Tűzálló anyagok 

.763 Közönséges tűzálló kövek 
.2 Samott 
.3 Dinasz
.4 Dolomit és magnezit 
.5 Mullit és szillimanit 

.764 Nagy tűzállóképességű anya
gok

.1 Magnézium- és hasonló oxi- 
dok

.2 Cirkon- és hasonló oxidok 

.4 Grafit 

. 5 Karbidok

. 6 Spinell
.765 Természetes tűzálló építőanya

gok. Homokkő
. 767 Tűzálló habarcsok, bevonatok 
.77 Saválló, lúgálló kőedények 
.78 Tégelyek. Tokos kemencék 

(mufli)
. 79 Csiszoló korongok. Kerámiai for

gácsoló lapkák
666.8 Gipsz. Műkő

666.81 Gipsz és gipsztermékek
.82 Gipsz keményedése
.83 Gipsz felületi kezelése
. 84 Gipsztartalmú cementek 
.85 Magnézia tartalmú műkövek 
.858 Azbeszt tartalmú műkövek.

Azbesztcement. Eternit 
. 86 Kova-, mésztartalmú anyagok.

Mészhomokkövek 
. 87 Műkőmasszák. Terrazzó
. 88 Műkövek salakból. Lávakövek 
. 89 Egyéb műkövek
.892 Műkövek vegyipari hulladék- 

anyagokból
894 Műkövek szerves anyagokból 

(aszfalt, bitumen, masztix)

666.9 Mész. Habarcs. Cement. Beton

.015 Kémiai folyamatok a gyár
tás és a felhasználás során 

. 2 Égetésnél

. 4 Kötésnél

. 5 Kötési módok

. 7 Szilárdulás
.022 Előkészítés és formázás.

Ezek gépei, berendezései. 
Alosztályozás 666.3.022 
szerint

.92 Mész és magnézium általában

. 94 Cement. Portlandcement

. 95 Puzzolántartalmú anyagok. 
Trasszcement

.96 Egyéb kötőanyagok. Ragasztó- 
anyagok. Kittek 

.97 Habarcs. Beton 
.031 Betonkészítés 
.033 Betonbedolgozás és keze

lés
.05 Betonkészítés gépei és be

rendezései
.051 Keverőgépek 
.053 Szállítógépek 
.055 Bedolgozógépek 

.971 Habarcs 

.972 Beton
. 12 Adalékanyagok. Kavics, 

homok stb.
.16 Betonjavító anyagok. 

(Plastiment stb.)
.973 Könnyű beton 
. 974 Különleges betonok 
.977 Betongyártmányok általában

.2 Épületelemek általában. Al
osztályozás 69.02 szerint 

.98 Merevített cement és beton 

.982 Vasbeton
.4 Feszített beton 

.987 Vasbetongyártmányok általá
ban
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667 667.34

667 Festőiparok. Festődék. Festé
kek. Festő- és mázolóipar

. 0/.3 Rostok előkészítése, fehérí
tése, kezelése és színezése. 
Textilkémia. Textilnemesí
tés

.03 Textilfestés (színezés) berende
zései és módszerei

.031 Szálas anyagok kezelése for
rásban levő folyadékokkal. 
Eljárás és berendezések 

. 032 Laza rostanyagok kezelése. El
járás és berendezések 

.033 Fonalak kezelése. Eljárás és 
berendezések

.034 Szövetek és darabáruk keze
lése. Eljárás és berendezések 

.039 Utókezelés. Feszítés. Kalandé- 
rezés. Mérés. Vágás. Csoma
golás stb. Ezek berendezései 

. 047 Szárítás

667.1 Fehérítés. Kikészítés. Textilké-
szítmények nemesítése

.11 Fehérítés. Utókezelés fehérítés
után. Kékítés

.12 Tisztítás. Mosás. Folttisztítás.
Zsírtalanít ás

.13 Mercerizálás. Kreppelés. Vasa
lás, préselés, nyírás 

.14 Gőzölés. Nedvesítés. Zsugoro
dásmentesítés. Dekatálás. 
Szanforizálás

.15 Kallózás. Bolyhozás

.16 Kikészítés. Appretálás. Enyve- 
zés. Impregnálás

.162 Enyvezés, gumizás, irezés 

.164 Puhítás. Eljárás ráncok és 
gyűrődések keletkezésének 
megakadályozására 

.166 Impregnálás. Vízhatlanítás, 
gázhatlanítás

.167 Tűzmentes impregnálás 

.163 Impregnálás élettani hatások 
pl. molyrágás ellen 

.17 Fodorítás. Plisszírozás 

. 18 Bevonás. Gumírozás. Viaszozás. 
Lakkozás

.183 Viaszosvászon 

.184 Műbőr. L. még 675.81 

.185 Gumizott vászon 

.187 Linóleum

667.2 Színezés

.21 Nyersanyagok. Színezékek 

.211 Természetes szerves színezékek

667.212 Mesterséges szerves színezékek. 
L. még 668.8

.213 Szervetlen színezékek. L. még
661.8

.214 Pácfestékek. Pácanyagok. Ma
rató anyagok

. 217 Fixáló szerek. Rögzítő anyagok 

.22 Színezést előkészítő eljárások 

.24 Színezési eljárások 

.241 Színezés szervetlen színezék
kel

.242 Színezés közvetlenül ható szí
nező anyagokkal. Direkt el
járás

.244 Csávaszínezés. Színezés indigó, 
indigószol, indantren, ant- 
raszol stb. színezékekkel 

.246 Színezés oxidációs eljárással, 
pl. fekete anilinnel 

. 248 Színezés j égszínezékekkel (Naf- 
tol AS), diazotálással 

.249 Színezés egyéb eljárásokkal 

. 25 Növényi eredetű szálas anyagok 
színezése. Pamut és cellulóz 
alapú műszálak színezése 

. 26 Állati eredetű szálasanyagok
színezése. Gyapjú, hernyó
selyem, szőrme, toll stb. szí
nezése

.27 Kevert és ásványi eredetű szá
lasanyagok színezése 

.28 Utókezelés. Lehúzás, rögzítés

667.3 Textilnyomás

.001.14 Nyomási minta terve
zése

.31 A textilnyomás nyersanyagai.
Oldószerek. Nyomósűrítők 

.32 Előkészítő műveletek

.33 Textilnyomás vegyi eljárással

.331.1 Direkt nyomás 
.2 Rezervnyomás 
. 4 Marató nyomás

.334 Nyomás különböző színezékek
kel. Alosztályozás 667.24 
szerint

.337 Sablonnyomás. Batik-eljárás

.338 Nyomás a kelmére tapadó po
rokkal, rostszálakkal, pely- 
hekkel stb. Pigmentnyomás 

.339 Egyéb textilnyomó eljárások.
Damaszt nyomás, Ikat-eljá- 
rás

.34 Nyomási eljárások mechanikai
úton. Textilnyomógépek 

.341 Síknyomó gépek

.342 Hengeres nyomógépek. Kör
forgó nyomógépek 

.349.2 Filmnyomás, szitanyomás
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€67.35 668.176

667.35 Nyomás növényi eredetű anya
gokra. Pamutnyomás. Mű- 
selyemnyomás

. 36 Nyomás® állati eredetű anya
gokra. Gyapjúnyomás, se
lyemnyomás stb.

.37 Nyomás vegyes eredetű anya
gokra

.38 Nyomás utáni utókezelés. Rög
zítés

. 4 Irótinta

. 52 Nyomdafestékek. Nyomdako
rom

. 53 Bélyegzőfestékek. Hektográf- 
 ̂ tinták

. 54 Irógépszalag'festékek és szalagok 

.55 Litográftinták 

. 56 írónők. Színesirónok. Kréták.
Pasztell. Tus ;

667.6 - Mázolási technika. Mázolási fes
tési eszközök. Festékek. Ken- 
cék. Lakkok. Művészfestékek

.61 Festékek tulajdonságai. Vizsgá
latuk. Hibák

.62 Kereskedelmi festékek. Nyers
anyagok, segédanyagok 

. 621 Kötőanyagok. Kötőanyagal
katrészek. Lakknyersanya
gok

. 622 ' Pigmenteké Festékanyagok.
Fedőanyagok. Töltőanyagok 

. 629 Segédanyagok. Oldószerek. Hí
gítók "

. 3 Szárítóanyagok. Szikkatí- 
vok, szikkasztók

.63 Festékek, kencék, lakkok. Elő
állításuk, felhasználásuk, al
kalmazásuk

.632 Használatra kész festékek és 
pigmentek előállítása 

.64 A mázolás technikája és mód
szerei

.641 Művészi festés. Díszítő festés

.642 Ipari és építőipari mázolás

.643 Festés különböző alapokra 
. 2 F émre‘
.3 F ára
. 4 Bőrre 
. 52 Papírra
.6 Műanyagokra és gumira
. 7 Üvegre, kerámiai anyagokra,

kövekre
. 65 Művészi és díszítő festés eszkö

zei
.66 Ipari festési és mázoló eljárások 
. 661 Szerszámok, készülékek, sablo

nok
.62 Szórópisztoly

667.662 Közönséges mázolás kivitele
zése. Előkészítés. Mázolás 

.663 Díszítő festés kivitelezése*
Betű- és cínffestés 

.666 Szóró eljárás. Festékszórás 

.668 Egyéb eljárások 

.67 Fa, fém, kő, bőr, élelmiszerek, 
folyadékok stb. színezése.
L. még 661.8; 668.8

667.7 Lakkozási technika. Lakkok. 
Firniszek

.03 Eszközök, eljárások 
.71 A lakkozás nyersanyagai 
.72 Lakkok nem illó, vagy kevéssé 

illó oldószerekkel
.721 Gyantalakkok. Alosztályozás

668.4 szerint
.722/.723 Műanyagalapú lakkok.

Alosztályozás 678.6/.7 
szerint

.724/.725 Zsíros olajlakkok. Alosz
tályozás 665.2/.3 sze
rint

. 727 Aszfaltlakkok. Kreozotlakkok

.728 Cellulózlakkok. Alosztályozás
677.46 szerint

.73 Lakkok illó oldószerekkel. Spi
rituszlakkok. Acetonlakk. 
Benzinlakk 

.81 Japánlakk 

. 812.5 Pecsétviasz 
.6 Szigetelőlakk

.82 Padlóviasz. Cipőpaszta. Fénye
zőviasz

.891 Eljárások és eszközök festések 
és mázolások eltávolítására

668 Különféle szerves kémiai 
iparok

.1 Szappankészítés. Szappanipar 
.03 Előkészítés. Elszappanosítás, 

főzés, kisózás 
.047 Szárítás 
.099 Befejező műveletek

.12 Szappangyártás nyersanyagai.
Zsírsavak. Gvanták. Alkáliák 
stb.

.14 Kenőszappangyártás. Lágy- és 
kenőszappanok. Káliszappa
nok

.15 Keményszappanok. Nátron
szappanok

.16 Marseillei szappan

.17 Szappanok összetételük szerint

.176 Szappanok kemény vízhez
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668.177.1 Rúdszappan. Formázott 
szappan

. 2 Szappanpor

.4 Szappanpehely 
.18 Szappanok használatuk szerint 
.186 Mosószappan 
.188.9 Borotvaszappan 
.191 Folyékony szappan 
.2 Glicerin és származékai 
.27 Szintetikus és erjesztéses glice

ringyártás
. 28 Glicerinszármazékok. Díglice- 

rin. Poliglicerin

668.3 Ragasztóanyagok, enyv és zsela
tin. Albuminok. Proteinek

.03 Előkészítés. Gyártási eljárá
sok

. 31 Enyvek általában 

.317 Zselatin 

. 32 Bőrenyv

. 33 Csontenyv

. 34 Állati hulladékanyagból nyert 
enyv és zsiradék 

. 35 Halenyv

.36 Folyékony enyv 

.37 Csontfeldolgozás. Csontliszt 

.38 Állati szén. Csontszén

.39 Albuminok és egyéb ragasztó-
anyagok

.391 Albuminok. Állati és növényi 
fehérjék

.392 Proteinek. Kazein 

.393 Növényi ragasztóanyagok. L. 
még 664.161; 664.2 

.5 Algákból készült enyv 

. 51 Agar-agar 

.52 Izlandi zuzmó 
.395.6/,7 Szintetikus enyv. Alosz

tályozás 678.6/.7 szerint 
.396 Keményítőből nyert enyv

668.4 Gumifélék. Gyanták. Enyvek.
Nyálka- és gyantatartalmú nö
vények

. 41 Gumifélék 

.44 Gyanták 

.442 Észtergyanták 
.2 Benzoe
.3 Perubalzsam. Tolubalzsam 
.4 Sztirax. Sztórax 

. 443 Rezéngyanták 
.44 Masztix 

.444 Rozinsavgyanták 

. 445 Koniferagyanták 
. 21 Szándárak
. 23 Kanadabalzsam

668.445.5 Fenyőgyanta 
.81 Borostyánkő

. 446 Köp ál

.447 Különböző «gyanták 
.31 S ellak 
.41 Gumi-gutti 
.51 Japánlakk 
.52 Kínai lakk 

.471 Gyantaszurok 

.472 Kolofónium 

. 481 Terpentinolaj 

.486 Faterpentinolaj 

.487 Fenyőolaj

668.5 Illóolajok különféle célokra. Illat-
szerészet. Kozmetikai készít
mények

.52 Természetes illóolajok 

.526 Korianderolaj 

.529 Állati eredetű illóolajok 
.24 Ámbra 
.4 Mosusz

.53 Illóolajok főalkotórészei

.54 Mesterséges illóolajok

. 55 Mesterségesen összeállított illat
szerek

. 56 Gyümölcseszenciák. Gyümölcs
aromák. L. még 663.85 

. 58 Kozmetikai készítmények 

.582 Toalettvizek. Fürdősók 

.583 Fogpaszták. Száj ápolószerek

.584 Bőrkrémek. Festékek. Púde
rek

. 2 Bőrkrémek 

. 223 Borotvakrémek 

.26 Olajok. Zsírok. Kenőcsök 

.262 Masszázsolajok. Napolajok 

. 28 Kozmetikai színezőanya
gok

. 4 Púderek

.7 Körömápolószerek. Köröm- 
festékek

.585 Hajápolószerek

668.7 Kátrányfeldolgozóiparok

.72 Kátrány lep áriás

. 721 Fakátrány

. 73 Kőszénkátrányfeldolgozás és
termékei

.731 Kőszénkátrány 

.734 Lepárlás. Desztilláció
.1 Nem-folyamatos lepárlás 
.4 Folyamatos lepárlás 

.735 Könnyűolajok 
. 1 Benzol 
.2 Toluol 
.3 Xilol
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668.736 669.

668.736 Középolaj, nehézolaj 
f .31 Naftalin. Szublimálás.

Desztillálás
.32 Fenol. Karbolsav 
.33 Krezolok
.36 Piridinbázisok leválasztása 
.8 Tulajdonképpeni nehézola

jok
.737 Antra céno la j

.31 Antracén

.32 Fénantrén. Lámpakorom 
.738 Kátrány szurok
. 739 Szurokkoksz 
.74 Kátrányból nyerhető vegyüle- 

tek származékai
.741 Benzol és toluol származékai 

.1 Klórbenzol. Klórtoluol 

. 2 Nitrobenzol. Nitrotoluol 

.31 Anilin 

. 4 Benzidin 

. 51 Benzaldehid 

.54 Benzoesav 

. 61 Feniléndiamin

. 64 Dimetilanilin

. 7 Rezorcin 

. 84 Szulfanilsav 
. 742 Fenolszármazékok 

. 2 Szalicilsav
.743 Naftalin és antracénszármazé- 

kok
.11 Klórnaftalin 
. 14 Naftalimin 
.32 Naf tolok
.42 Ft álsav 
. 52 Diklórantracén

' .54 Antrakinon
.746 Hidráit készítmények 

. 2 Tetralin 

. 4 Dekalin
.748 Heterociklusos vegyületek 
. 75 Tőzegkátrány és lepárlása. L. 

még 665.44
.77 Barnaszénkátrány és lepárlása. 

L. még 665.44

668.8 Mesterséges szerves színezékek

.81 Színezékek vegyi szerkezet sze
rint

.811 Azo-, azoxi- és hidrazo-színezé- 
kek

. 1 Monoazo 

.2 Diazo színezékek 

. 74 Szilben színezékek 
.812 Antracén, indantrén, antraki

non színezékek
. 813 Akridin. Di- és triarilmetán 

színezékek. Ftaleinek. Piro- 
ninok. Oxiketon színezé
kek

668.814 Azinok. Oxazinok. Tiazinok.
Indulinok. Szafraninok. In- 
dofenolok

.815 Kéntartalmú színezékek 

.816 Indigó és indigószerű színezé
kek

.819 Egyéb színezékanyagok 

.82/.89 Különféle szintetikus színe
zékanyagok. Alosztályo
zás 547.2/.9 szerint. PL 
668.855.11 Anilin

669 Kohászat. Metallurgiáé
L. még 553; 620.1; 621.74; 622.34

Közvetlen (közös alosztások nél
küli) alosztályozások képzése

A 669.2/. 8 jelzetek által meghatározott fő táb
lázati számok egyöntetű alosztályozása az alant 
következő módon történik :

A 669 . . .  1 /. 7 jelzetekben a pontok ..-. helyébe 
a szóbaforgó fém főtáblázati számának a 669. után 
következő számjegyeit írjuk és ezekhez csatoljuk a 
pontok . .. után következő és a különböző művele
teket jelentő 1, 3, 4 . . .  stb. számjegyeket, ahogy 
azt a példák mutatják. A kapott jelzeteket a sza
bályoknak megfelelően háromszámjegyenkénti cso
portokra osztjuk és általában minden három szám
jegy mögé pontot teszünk.

669. . .1 A kohóiparra vonatkozó álta
lános, összefoglaló művek. 
Pl.: 669.141(439)^16” A ma
gyar vaskohászat a XVII. 
században

6 6 9 .. . 3 Fémek kivonása érceikből.
Fémextrakcíó. PL: 669.3 
Réz; 669.33 Réz kivonása 
érceiből. Rézelőállítás

6 6 9 .. .4 Tisztítás. Finomítás (raffiná-
lás). A fém visszanyerése 
hulladékokból. PL: 669.64 
Ón finomítása; 669.648 Ón 
visszanyerése különösen óno
zott acéllemezből (fehéráru- 

.. bó1)669. . .5 Ötvözetek. Ezt a jelzetet csak 
akkor használjuk, ha a beso
rolás különböző ötvözetek 
összetétele szerint történik. 
PL: 669.245 Nikkel ötvöze
tek
Többalkotós ötvözetek jelze
tének képzésénél úgy járunk 
el, hogy a fő ötvözőelem jel
zetéhez közvetlenül csatol
juk a többi ötvözőelem 669 
után következő alosztályait 
(a 669 jelzet elhagyásával) és 
az alosztályokat pont jelzet
tel választjuk el egymástól,
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€ 6 9 . . .6 669.018

akkor is, ha a pontozás el
térne a számjegyek szokásos 
hármas tagolásától. Pl.:
669.35 Rézötvözetek

. 5 Réz-horgany öt-
V H 7 P t  Pii"

669.35.5.6.4 Réz-hor- 
gany-ón-ólom ötvözetek. 
Ólombronz

669. . .6 Fémek és ötvözeteik megmun
kálása. Pl. 669.716 Alumí
nium megmunkálása 

669. . .7 Fémek és ötvözeteik alkalma
zása. Pl. 669.717 Alumínium 
alkalmazása

669. . . 8 Fémek bevonása vagy bevonás 
fémekkel

669. . .81 Fémek bevonása más fémek
kel. Alosztályozás 669 sze
rint. Pl. 669.381.6 Réz
bevonása ónnal

6 6 9 ..  . 84 Nemfémes anyagok bevonása
fémmel. PL 669.718.4:676 
Papír bevonása alumínium
mal

6 6 9 .. . 86 Fémbevonás nem-elektroliti-
kus úton. Pl. 669.586 
Tűzi horganyzás (galvani
zálás); 669.718.67 Alume- 
tálás

6 6 9 .. . 87 Fémbevonás elektrolitikus
úton. Pl. 669.268.7 Ke- 
ménykrómozás (elektroli
tikus krómozás)

6 6 9 .. . 89 Fémek bevonása nemfémes
anyagokkal. Színezés, oxi- 
dáíás (eloxálás), zománco
zás, festés stb. Pl. 
669.718.915 Alumínium 
elektrolitikus (anódos) oxi- 
dálása: eloxálás

Alosztályozás korlátozottan közös al- 
osztásokkal

669—1 Fémek és ötvözeteik állapota 
kezelésüket illetően,

— 11 Természetes állapot
— 122 Hengerelt
— 13 Megmunkált. Pl. kikovácsolt,

sajtolt, extrudált
— 14 Öntött
— 15 Hőkezelt
— 151 Hevített
— 153 Kiizzított. Lágyított 
—154 Olvadt. Folyékony
— 155 Kérgesített. Felületén kemé-

nvített. Pl. nitrált 
-156  Edzett 
—157 Megeresztett

669 — 158 Lehűtött
— 162 Hegesztett
— 167 Fényezett
— 169 Színezett
— 172 Egykristály
— 174 Üjrakristályosodott
— 2 Gépek és készülékek álló és

mozgó részei. Alosztályozás 
621—2 szerint

—4 Gyártmányok és félgyártmá
nyok külső alakja és felü
lete. Alosztályozás ö l i —4 
szerint

— 5 Gépek üzeme. Szabályozás. Ve
zérlés. Alosztályozás 621—5 
szerint

—6 Gépek megkülönböztetése hajtó
anyag szerint. Alosztályozás 
621—6 szerint

— 7 Gépek kezelése és karbantar
tása. Alosztályozás 621 — 7 
szerint

— 8 Gépek és készülékek osztályo
zása hajtóerő szerint. Alosz- 
tálvozás 621—8 szerint

. 002.5 Kohógépek* általában

.011 Kohászat általában
.9 Fémkohászat általában 

.012 Szükségletek. Átmenő telje
sítmény. Fémkinyerés ho
zama. Anyagfelhasználás. 
Kitermelés. Kihasználás/

.1 Mérés. Felülvizsgálat. Ellen
őrzés. Szabályozás 

.2 Nyers- és segédanyagok (pl.
tüzelőanyag) fogyasztása 

. 3 Hőerőfogyasztás. Energia- 
fogyasztás

.4 Teljesítő képesség. Átmenő 
teljesítmény

.5 Fémkinyerés. Termelési
eredmény

.7 Gazdasági teljesítő képesség 
.013.5 Kohóművek
.014 Reakciók. Kohászati kémia.

Egyes elemek, pl. foszfor, 
szilicium stb. viselkedése 

.015 Termékek és közbenső termé- 
* kék

.2 Közbenső termékek

.3 Nyers fém

. 4 Tiszta fém

.7 Gázok. Torokgáz

. 8 Szilárd melléktermékek

.9 Veszteségek
.017 Fizikai kohászat. Fémismeret.

Fémvizsgálát általában 
.018 Ötvözetek általában
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669.018.1 669.14.018.46

669.018.1 Ötvözet-rendszerek. Fázis
diagrammok. Állapotáb
rák. Kétalkotós, többal
kotós ötvözetek

. 2 Ötvözetek különleges me
chanikai tulajdonságok
kal. Könnyen forgácsol
ható ötvözetek 

. 24 Csapágyfémek 

.25 Nagy szilárdságú Ötvözetek.
Kemény acélok 

. 26 Kovácsolható ötvözetek 

. 27 Nagy rugalmasságú ötvöze- 
tek

. 29 Ötvözetek szerkezeti célok
ra. Pl. szerkezeti acélok 

. 4 Hő- és tűzálló ötvözetek. 
Hőkezelésre alkalmas öt
vözetek

.42 Alacsony olvadáspontú öt
vözetek. Wood-fém 

. 5 Különleges villamos és mág
neses tulajdonsággal ren
delkező ötvözetek. Pl. 
transzformátor-acélok 

. 6 Hegeszthető ötvözetek. Li- 
kacsos ötvözetek 

.7 Pirofor ötvözetek. Könnyen 
gyulladó ötvözetek. Tűz
kövek. Nemszikrázó ötvö
zetek

. 8 Korrózij^állé^őtivözetek 
.019 Anyághibák és megelőzésük 
.04 Hőkezelési eljárások és beren

dezések. Olvasztás. Salak 
. 041 Kohászati kemencék általában 
.046 Hevítési eljárások 

. 5 Olvasztás

.54 Frissítés. Oxidáció olvasz
tás közben. Foszfortala- 
nítáá. Kéntelenítés 

.55 Redukálás. Finomítás. Re
dukáló szerek

. 58 Salakképződés. Salakképző 
anyagok. A kohósalak 
kémiája. Különböző sa
lakfajták

.05 Alapvető és általános kohászati 
eljárások.
Az alant következő jelzetek 
nem alkalmazhatók a kohá
szat egész területén, hanem 
azokat főtáblázati számnak 
kell tekinteni és ilyenekként 
szabad használni

. 051 Összefoglaló művek az ércekkel 
és a kohászattal kapcsolat
ban

.052 Érckeverékek kezelése általá
ban

669.053 Fémek kinyerése általában
.054 Fémek tisztítása általában

. 8 Hulladékértékesítés. Fémek 
visszanyerése hulladé
kokból

.0-9 Egyéb kohászati eljárások. Re
dukálás különböző anyagok
kal: hidrogénnel, fémmel stb. 
Kénezés, kéntelenítés

669.1 Vaskohászat. Vas gyártmányok.
Tiszta vas. Nyersvas. Öntött 
vas. Acél

.11 Vas- és vasszénötvözetek 

.111 A szén állapota a vasban 
. 2 Mint elemi szén (grafit).

Tűs,, gömbös stb.
.3 Mint karbid: vaskarbid, ce- 

mentit
.4 Mint oldott szén 

.112.2 Vas-szén rendszer állapot
ábrája

.22 Vas-cementit mező 

.24 Vas-grafit mező 

.3 Egyéb elemek hatása a vas
szén rendszerre. Alosztá
lyozás 669 szerint 

. 12 Szín vas 

.13 Öntött vas 

.131.2 Fehér nyersvas 
. 6 Szürke 
.622 Módosított 
. 8 Tempervas 
.82 Fehértöretű 
. 84 Feketetöretű 

.136 Öntött vas megmunkálása 

. 14 Acél általában. Különleges szén
acélok

.018 Acélok sajátságaik szerint 
. 2 Különleges mechanikai 

tulajdonságú acélok 
. 232 Automata acélok 
. 233 Csavaracélok. Anya

acélok
.25 Ötvözött és nemötvö

zött szerszámacélok 
. 252.3 Gyorsacélok 
. 254 Présszerszám acélok.

Nyírószerszám acé
lok

. 26 Mélyhúzó acélok 

. 27 Rugóacélok 

. 29 Szerkezeti acélok. Drót
kötél acélok 

. 44 Tűzálló acélok 

. 45 Hő álló acélok

. 46 Hőkezelésre alkalmas 
acélok

17 Egyetem es tizedes osztályozás 257



669.14.018.47 669.183.1

669.14.018.47 Acélok kis hőtágulással.
,, Invar ” acélok 

. 5 Mágnesacélok. Dinamó- 
és transzformátoracé
lok

. 8 Korrózióálló acélok.
Nemrozsdásodó acélok 

.84 Sav- és lúgálló acélok 
.141 Acélok felosztása előállításuk 

szerint
.1 Közvetlen eljárással készült 

acél
.2 Frissített acél. Vasszivacs 
. 24 Folytacél. Nyugtatott, 

nem nyugtatott acél 
. 243 Siemens — Martin-acél 

. 3 Savas 

.4 Bázisos 
. 244.1 Bessemer-acél

.2 Thomas-acél 
. 246 Tégelyacél 
.247 Elektroacél 
. 25 Acélöntvény 

.15 Vasötvözetek szénen kívül
egyéb ötvöző elemekkel. Öt
vözött acélok

— 192 Szénmentes vasötvözetek.
Pl. 669.15.24.25-192 
Szénmentes vas-kobalt- 
nikkel ötvözet

— 194 Szénben szegény vas
ötvözetek. Ötvözött 
acélok. Pl.
669.15.24-194 Nikkel
acél

— 196 Széndús vasötvözetek.
Ötvözött öntött vas. 
Pl. 669.15.24.25-196 
Kobalt-nikkel öntött 
vas

— 198 Ferroötvözetek. Pl.
669.15.74 — 198 Ferro- 
mangán

669.16 Nyersvas. Elsőolvasztású öntött 
vas

.013.5 Kohóművek 
.162 Nyersvasgyártás

.1 Nyers- és segédanyagok és 
előkészítésük. Ércek, ada
lékok. Salakfajták. Szén 
és koksz

. 2 Nagyolvasztók 

. 21 Általános kérdések. A nagy- 
olvasztó szerkezete, ré
szei. Falazat, állványzat 
stb.

.22 Nagyolvasztó ellátása le
vegővel. Szélformák.

Szélvezetékek. Oxigén
dúsítás

669.162.23 Szélhevítés. Gowper. Tűzfe- 
jek

. 24 Berakás

.25 Torokgáz tisztítása és, fel- 
használása

.26 Nagyolvasztó üzeme 

.262 Az elegy összetétele, szá
mítása

. 263 Kémiai és fizikai folyama
tok a nagyolvasztóban. 
Reakciók. A reakcióban 
résztvevő elemek visel
kedése

.266 Csapolás. Salakgranuláció. 
Salakszállítás

. 267 Különböző műveletek és 
folyamatok. Kifúvatás. 
A nyersvas kéntelení- 
tése

.27 Gazdaságosság. A nagyol
vasztó termékei

.275.1 Különböző nyersvas-fé- 
leségek: fehér, feles, 
szürke stb.

.2 Nagyolvasztó-salak 

.3 Torokgáz. Felhaszná
lást 1. 669.162.25 

.28 A nagyolvasztóban leját
szódó folyamatok vizs
gálata. A nagyolvasztó 
elmélete

. 3 Faszenes nagyolvasztók 

.4 Elektromos nagyolvasztók 

.8 Egyéb eljárások nyersvas 
előállítására

.041.532 Alacsonyaknás kohó 
.163 Első olvasztású öntött vas elő

állítása és feldolgozása 
.168 Ferroötvözetek előállítása 
.17 Színvas előállítása 
.173 Színvas előállítása kémiai úton 

hidrogénnel, szénmonoxid- 
dal vagy fémekkel

.174 Színvas előállítása kloridokból 

. 175 Vaskarbonilból

.177 Elektrolitikus úton előállított 
színvas

669.18 Acélgyártás. L. még 621.746

.181 Közvetlen acélgyártás. Csor
gató eljárás. Krupp-eljárás. 
Vas szivacs

.182 Acélgyártás frissítő kemencé
ben

.183 Lángkemencében előállított 
acél

. 1 Hegesztett acélgyártás
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669.183.2 669.713

669.183.2 Siemens — Martin-elj árás
. 21 Martinkemence. Lángke

mencék általában 
.211 Szerkezet. Felépítés 
.218.54 Oxigénes acélgyártás 
.3 Savas S. M. eljárás. Alosztá

lyozás 669.183.2 szerint 
.4 Bázisos S. M. eljárás. Alosz

tályozás 669.183.2 szerint 
.5 Többszörös eljárások 

.184 Szélfrissítés
.1 Bessemer-eljárás. Savas el- 

j árás
.12 Konverterek. Szerkezet, 

részletek, szerelés 
.13 Konverterek üzeme; reak

ciók; szélfúvatás; széldú
sítás oxigénnel

.18 Savanyú Bessemer-kohó-
salak

.2 Thomas-eljárás. Bázisos el
járás. Alosztályozás
669.184.1 szerint 

.23 A bázisos Bessemer-kon-
verter üzeme; reakciók 

.28 Bázisos Bessemer-salak: 
Thomas-salak 

.3 Kiskonyerterek 

.4 Keverők 
. 186 Tégely acélgyártás
. 187 Elektroacélgyártás

.2 Kemencék. L. még 621.365

.25 Olvasztás. Alosztályozás
669.046.5 szerint 

. 28 Elektroacél-salak 
.196 Vas és acél megmunkálása
.197 Vas és acél alkalmazása

669.2/.8 Fémek. ]\Temvas-férnek
Alosztály ozás minden egyes fémnél a 
669 . . .  1 / . 8-nak megfelelően, az ott 
elmondottak szerint a 669.3  Réz és 
ötvözetei alosztály ozásának mintájára

.2 Nemesfémek és különleges öt
vözőfémek

.21 Arany. Arany ötvözetek

. 22 Ezüst, ezüstötvözetek

.23 A platinacsoport féméi

. 231 Platina

. 232 Irídium

. 233 Ozmium

. 234 Palládium

. 235 Ródium

. 236 Ruténium

.24 Nikkel és nikkelötvözetek

. 25 Kobalt. Kpbaltötvözetek

.26 Króm. Krómötvözetek

.268 Krómozás

.27 Wolfram. Wolframötvözetek

669.28 Molibdén 
.292 Vanádium 
. 293 Niobiüm (Kolumbium)
. 294 Tantál 
.295 Titán 
.296 Cirkon 
. 297 Hafnium
. 298 Tórium

669.3 Réz
. 31 A rézkohászatra vonatkozó 

összefoglaló művek 
.33 Réz kivonása (kinyerése)
.34 Réz tisztítása, finomítása
. 348 Réz visszanyerése ötvözeteiből

vagy hulladékokból 
. 35 Rézötvözetek

. 4 Réz-ólom ötvözetek. Ólom
bronz

.5 Réz-horgany ötvözetek. Sár
garéz. Tombak 

.6 Réz-ón ötvözetek. Bronz 

.71 Alumíniumbronz 

. 725 Berilliumbronz 
.386 Nem-elektrolitikus rézbevona

tok
.387 Elektrolitikus rézbevonatok

.4 Ólom. Ólomötvözetek 

.5 Horgany. Cink. Horganyötvöze
tek

. 586 Nem-elektrolitikus horganyo
zás. Tűzi horganyozás 

. 587 Elektrolitikus horganyozás 

.6 Ón

.65 Fehérfém _

.686 Nem-elektrolitikus ónozás 

. 687 Elektrolitikus ónozás

669.7 Könnyűfémek és ötvözeteik.
Egyéb ötvözetképző elemek. 
Metalloidok

. 70 Könnyűfémek általában 

. 706 Könnyűfémek megmunkálása

. 707 Könnyűfémek alkalmazása

. 71 Alumínium 

.712 Timföldgyártás 
. 1 Lúgos feltárás 
.111.2 Bayer-el j árás
.2 Savas feltárás 
. 3 Elektrotermikus és egyéb 

eljárások
.713 Alumínium és alumíniumötvö

zetek előállítása
. 1 Tisztán kémiai, nem-elektro

mos eljárás
.6 Elektrotermikus eljárás 
.7 Elektrolitikus eljárás
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669.714 67

669.714 Alumínium és ötvözeteinek fi
nomítása

. 715 Alumíniumötvözetek 
.3.721 Duralumínium 

.716 Alumínium és ötvözeteinek 
megmunkálása

.717 Alumínium és ötvözeteinek al
kalmazása

.718 Alumínium bevonása. Alumí
niummal való bevonás 

. 1 Alumínium bevonása egyéb 
fémekkel. Alosztályozás 
viszonyítással a bevonó 
fém szakszámához 

.4 Nem-fémek bevonása alu
míniummal

. 6 Fémek bevonása alumínium
mal, nem-elektromos úton. 
Alitálás. Alumetálás. Sop- 
polás. Plattirozás 

. 7 Fémek bevonása alumínium- 
mai elektromos úton 

.9 Alumínium bevonása nem
fémes anyagokkal. Alumí
nium felületek festése, szí
nezése. Eloxálás

.719 Aluminotermia. Nehezen ol- 
, vadó fémek és magas hőmér

sékletek előállítása alumí
nium oxidációja által. Ter- 
mitkeverékek

.721 Magnézium és ötvözetei 

. 725 Berillium 

.73 Kadmium és ötvözetei 

.74 Mangán

.75 Antimon és ötvözetei 

.76 Bizmut és ötvözetei

669.77/. 79 Ötvözetképző metalloidok

669.774 Polónium 
.775 Kén 
.776 Szelén 
.777 Tellur 
.778 Arzén 
.779 Foszfor 
.781 Bór 
.782 Szilícium 
. 783 Germánium
.784 Szén 
. 786 Nitrogén
.787 Oxigén 
.788 Hidrogén

.791 Higany

.793 Szkandium 

. 794 Ittrium

669.8 Különböző ötvözetek

669.82 Urán-sorozat 
. 822 Uránium
. 823 Neptunium
.824 Plutónium 
. 848 Technécium (Mazurium)
. 849 Rénium
.85/.86 Ritka földfémek. Alosztá

lyozás 546.65/.66 szerint 
. 854 Lantán
.855 Cérium 
. 858 Promethium 
. 865 Holmium
. 866 Erbium

’ .868 Itterbium
.871 Gallium 
.872 Indium 
. 873 Tallium

669.88 Alkáli fémek

. 882 Kálium

.883 Nátrium 

. 884 Litiüm

. 885 Rubidium

. 886 Cézium

669.89 Alkáli földfémek

.891 Kalcium 

. 892 Stroncium

. 893 Bárium

. 894 Rádium

669.9 Elemző fémvizsgálat.
Ebbe a csoportba csupán a 
fémvizsgálat (felépítés, szerke
zet, tulajdonság) általános kér
dései és a kutatás, vizsgálat el
mélete tartoznak. A fémvizs
gálat egyéb kérdései az 53; 54;
620.18 megfelelő alszakjai alá 
sorolandók

67/68 KÖNNYŰIPAR

67 KÜLÖNBÖZŐ IPARÁGAK
A 621 Általános géptan alosztálynál kifej- 

lesztett — 1/—8 korlátozottan közös al- 
osztások alkalmazhatók a 67 szak egész 
területén.

Az alant közölt .0-ás korlátozottan közös 
alosztások, amelyek a 67 szak egyes 
alosztályainál vannak részletesen kifej
lesztve, értelemszerűen alkalmazhatók 
a 67 szak egész területén:
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67.01 674.02

67.01 A szóbanforg'ó iparág általános 
kérdései. Alosztályozás 66.01 
szerint

.017 Technológiai anyagvizsgálat

.019 Anyaghibák

.02 Gyártási eljárások

. 03 Nyersanyagok

. 04 Segédanyagok

. 05 Gépek, szerszámok

. 06 Termékek

.08 Melléktermékek. Hulladékok

671 Nemesfémekből és drága
kövekből készült tárgyak

.1 Aranyból, ezüstből készült tár
gyak. Ekszerészipar 

.11 Arany- és ezüstáruk, cizellált és 
 ̂ domborított tárgyak 

. 12 Ékszerek. Gyűrű, karperec, fej
dísz, rendjelek stb.

.13 Egyéb nemesfémből készült 
használati tárgyak. Óralánc 

.14 Dublé. Aranyozott, ezüstözött 
tárgyak

.15 Drágakőmunkák 

.152 Gyémántköszörülés. Briliáns
kövek

.157 Drágagyöngy megmunkálása 

. 16 Hamis drágakövek és gyöngyök. 
Utánzatok

. 2 Különféle ötvözetűkből készült 
aprutárg^ak, ifivattárgyak 

. 4 Pénz és érmék verése. L. még*737

672 Vasból és acélból készült
tárgyak

.1 Öntött vasból és acélból készült 
tárgyak. Pl. oszlopok, lámpa
vasak, kandeláberek, rosté
lyok, művészi vasöntvények 

.3 Kovácsolt, forrasztott, szegecselt, 
galvanizált vasáruk 

.4 Bádogos áruk. Ónozott, horgany
zott, zománcozott lemezekből 
készült tárgyak

.46 Konzervdobozkészítés. Kon- 
zervnyitók

.6 Láncok és horgonyok 

.7 Vágó-, ütő- és szúrószerszámok 

. 71 Kések, ollók, orvosi vágószerek, 
balták

.715 Borotvakésgyártás. Borotva- 
pengék, biztonsági borotváló 
készülékek

.73 Köszörülő és élesítő eszközök 

.76 Kanalak és villák

672.8 Apró fémtárgyak, csatok, fém
karikák stb. készítése 

. 81 Gombostűk

.82 Varrótűk, kötőtűk, horgolótűk 

.83 Horgok, csatok stb.

. 837 Húzózár (zippzár)

. 85 Huzalból és fémszalagból ké
szült tárgyak és rugók. Ágy
sodrony 

.86 Irótoll 

.87 Fémgombok 

.886 Szegek; rajzszegek 

.9 Egyéb vas- és acéltárgyak 

.93 Pénzszekrények

673 Egyéb fémekből és ötvözetek
ből készült tárgyak

.1 Réz és rézötvözetekből készült 
tárgyak

.2 Domborított rézből és sárgaréz
ből készült tárgyak 

.3 Műöntvények. Műbronz. Szobor
öntvények

. 4 Galvanoplasztikus úton készült 
tárgyak

. 5 Harangok. Harangöntés 

.6 Csőszerelvények. Csapok. Szele
pek stb. előállítása. L. még 
621.646

. 7 Egyéb szerelvények csővezeté-
 ̂ kekhez. L. még 621.647 

.8 Ónból, ólomból, horganyból és
könnyűfémekből készült tár
gyak

.83 Tubusok. L. még 621.798

674 Faipar
—41 Lapok, deszkák, lemezek 
—413 Deszka
—415 Vékony lemez, pl. lombfűrész-

lemez
—416 Nagyon vékony lemezek. Bo

rítólemez, furnér
—419 Rétegelt lemezek. Asztalos le

mezek. Bútorlap. Ragasz
to tt furnérlemezek 

—42 Profilanyag fából 
.02 Famegmunkálási eljárások 
.023 Fűrészelés, vágás 

.013.1 Fűrészipar 
.5 Fűrésztelepek 

.024 Vésés 

.025 Fúrás 

. 026 Gyalulás

.028 Összeállítás. Hajlítás. Külön
böző fakötések. Enyvezés
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674.03 675.7

674.03 Fanemek
.031 Lombos faanyagok 

. 1 Keményfák 

.2 Félkeményfák 

. 3 Puhafák 
. 032 Tűlevelűek
.033 Műbútor-fák. Egzotikus fák 
.034 Illatos és egyéb nemesfák 
.037 Mesterségesen színezett fák 
.04 A fa gőzölése, szárítása, kon

zerválása, telítése 
. 047 Szárítás 
.048 Telítés
.049 Egyéb kezelési eljárások. Ke

ményítős. Lángmentesítés 
.05 Faipari szerszámok és gépek. 

L. még 621.9
.07 Felületkezelési eljárások. Fa

festése, pácolása stb. L. 
még 667.67

. 08 Melléktermékek. Hulladékok

.1 Ácsipar. L. még 694

.2 Asztalosipar. L. még 684.5/.6;
749.1

.21 Épületasztalosság. L. még 694.6

. 23 Bútorasztalosság

.24 Berakásos munkák

.25 Járműasztalosság

.26 Kerítés. Farácsozat. Fedőrá
csok

. 3 Bognáripar

.4 Bodnáripar. Kádáripar. Pintér
ipar

.5 Kisebb faáruk: edény, pipa, já
ték, szita, gyufaszál stb.

. 6 Faláda, fadoboz

.71 Árboc. Pózna

.73 Bot. Pálca. Ostornyél. Fafo
gantyú

.75 Szerszámnyelek

.76 Fahaj lítás

.77 Faesztergályozás. L. még
621.941

.776 Gséve- és orsókészítés 

.8 Fahulladék feldolgozása

.81 Fűrészipart, parafából és tő-
zegboi sajtolt műfa 

.82 Fagyapot. Faforgács. Fűrészpor

.83 Parafaipar

.84 Műparafa

.88 Tőzegfeldolgozó ipar (tüzelő
anyag kivételével)

675 Boripar
.01 Gserzéselmélet 
. 02 Nyersbőrök megmunkálása 
.021 Élőkészítési munkálatok. Tar

tósítás, szárítás, sózás stb.

675.022 Cserzőanyagok előállítása
. 023 Nyersbőrök előkészítése cser

zéshez. Puhítás, meszezés, 
pácolás, izzasztás, szőrtele- 
nítés

.024 Cserzési eljárások 
.1 Növényi cserzés 
.2 Vikszosbőr, zsírosbőr cser

zése
.4 Ásványi cserzés. Krómcser- 

zés
.7 Összetett cserzési eljárások 
. 8 Gyorscserzés

. 025 Mechanikai bőrmegmunkálás.
Színelés, taszítás, faragás, 
simítás, stollolás, rámázás, 
hasítás, vágás, lyukasztás 
stb.

.026 Kikészítés. Appretúra. Színe
zés, lakkozás, zsírozás, min
tázás, barkázás, vágás stb. 

.028 Egyéb megmunkálási eljárások

.03 Nyers borfajták. Pőrék 

.031 Háziállatok bőre

.032 Yadbőrök (oroszlán, tigris,
medve, farkas stb.)

.033 Kisvadbőrök (róka, vidra, gö
rény stb.)

.034 Hüllőbőrök: kígyó, gyík, kro
kodil stb.

.035 Halak és tengeri emlősök bőre

.036 Madarak bőre

.038 Egyéb bőrnyersanyagok.
Belek

.04 Cserzőanyagok és olajok 

.041 Gserkéreg, cserhéj, cserzőfák,
cser gyümölcs, cserlevél. Al
osztályozás 633.87 szerint 

.042 Cserző kivonatok. Alosztályo
zás 633.87 szerint 

.043 Vegyi segédanyagok. Mész,
kénsav stb. Áz ásványi cser
zés nyersanyagai 

.045 Cserzőolajok

. 05 Szerszámok. Gépek. Alosztályo
zás értelemszerűen 675.02 
szerint

. 06 A cserzőipar termékei. Készbőr- 
fajták. Alosztályozás 675.03 
szerint

. 08 Melléktermékek. Hulladékok

.1 Magyar cserzés (Timsós cserzés).
Vastagbőrök kikészítése 

. 2 Puhabőrök kikészítése

.3 Marokénbőr. Szattyánbőr

.4 Irhabőr. Szarvasbőr. Pergamen

.6 Szőrme- és szűcsipar. L. még
687.8

.7 Szíjak. Gépszíjak. Lakkbőrök.
Díszbőrök
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€75.8 €70.33

675.8 Bőripari melléktermékek feldol
gozása. Regenerálás. L. még
667.184

.81 Bőrhulladék feldolgozása. Mű
bőr bőrhulladékból 

.82 Szőr és sörte feldolgozása 

. 84 Toll

. 85 Bélipar

.86 Szarv, csont, elefántcsont, pik
kely stb.

.91 Bőrfestési eljárások

676 Papír és kartonipar-
.017 Papírvizsgálat

.2 Húzószilárdság, szakítószi
lárdság vizsgálata

.019 Anyaghibák. Alosztályozás ér
telemszerűen 620.19 szerint 

. 1 Felületi hibák. Repedés, hul
lámosság, elszíneződés stb. 

.2 Belső hibák. Duzzadás, zsu
gorodás stb.

676.1 /. 2 Papírgyártás

. 1 Papírpép készítése 
.02 Előállítási eljárások 
.021 Nyersanyagok mechanikai 

előkészítése. Aprítás, mo
sás, csiszolás, őrlés 

.022 Nyersanyagok.^ vegyi előké- 
' szítése

.1 Főzési eljárások 

.11 Főzés vízzel vagy gőzzel 

. 12 Kezelés savakkal

.14 Kezelés kénsavas sókkal.
Szulf át-elj árás

.16 Kezelés szulf ittál, biszul- 
f ittál, kénessavval; 
szulfit-eljárás 

. 2 Színtelenítés 

. 5 Víztelenítés, lúgtalanítás 

. 8 A fehérítetlen anyag tisztí
tása

.023 A félkész termék előkészí
tése

y.l  Fehérítés 
. 3 Finomra őrlés 
. 5 Színezés 
.6 Töltés, nehezítés 
. 7 Enyvezés 

. 025 Besűrítés

. 027 Szárítás

. 03 Nyersanyagok 

.04 Segédanyagok 

.05 Készülékek és gépi berende
zések

.051 Aprító-, mosó-, őrlőgépek

676.1.052 A félkész termék fehérítetlen 
anyagának előállítására 
szolgáló gépek és beren
dezések

.1 Főző berendezések 

. 7 Foszlató berendezések. 
Hollandik

. 053 A kész pépanyag előállításá
ra szolgáló gépek és ké
szülékek. Rafinőrök, kú
pos malmok, csőmalmok 
stb.

.06 Különféle összetételű pépek 

.061 Mechanikai úton előállított 
pépek. Részben vegyi úton 
előállított pépek. Félcellu
lóz

. 062 Vegyi úton előállított pépek.
Cellulóz. Fehérítetlen ter
mék

.063 Késztermék. Fehérített ter
mék

.08 Hulladékok. Melléktermékek 

. 082 Szennylúgok és feldolgozá
suk. Besűrítés, elégetés, 
kalcinálás

.11 Rongyból és egyéb textilhulla
dékból készült pép 

.12 Papírhulladékból készült pép 

.13 Eszpartó- vagy alfafűpép 

.14 Gabonaszalmából készült pép 

.15 Faköszörület 

.16 Facellulózpép 

.17 Egyéb fűfélékből pl. tengeri
levélből, nádból készült pép 

.18 Egyéb rostokból készült pép 

.19 Keverékpép 

. 2 Papírlapgyártás
.02 Papírgyártási eljárások 
. 05 Gépi berendezések 
. 051 Gépek és szerszámok kézi 

munkához
. 052 Papírgyártó gépek

.1 Sikszitás gépek. Fourdri- 
nier

.2 Hengerszitás gépek 

. 7 Szárító berendezések 
.053 A papír további kezelésére 

és kikészítésére szolgáló 
gépek. Kalander, szita
prés. Tekercselő-, hajto
gató-, vágógépek

676.3 író-, nyomó- és rajzpapírok

. 31 Irópapír. Levélpapír 

. 32 Bankpapír

.33 Nyomópapír. Enyvezett és eny- 
vezetlen nyomópapír. Újság
papír

263



676.34 677.021

676.34 Luxuspapírok: velin, gyöngyö
zött, porcelán

.35 Rajz- és művészpapír 

.36 Áttetszőpapír. Pausz-, transz
parens-papír és flórposta 

.37 Papírok sokszorosítási célokra.
Karbonpapír, toj áspapír stb. 

.38 Japán- és Kínapapír

. 39 Egyéb papírok

. 391 Itatóspapír

. 393 Papírvatta

676.4 Különféle iparokban használt
papírok

.41 Szűrőpapír 

. 42 Cigarettapapír

.43 Selyempapír 

.44 Különleges csomagolópapírok.
Pergamen, pergamin stb.

.45 Csomagolópapír 

.454 Vízhatlan papír 

. 46 Cáiszolópapír-félék

.47 Textilbetétes papír 

.48 Impregnált és átlátszóvá tett 
papír

.482 Kátránypapír 

. 484 Lángmentes papír 

.49 Egyebek

. 492 Villamos szigetelőpapír

.493 Reagenspapír

676.5 Színespapír. Tapéta*, könyvkötő*,
fantáziapapír

.51 Tapéták és hasonlók
'.511 Közönséges tapéta
. 512 Szegélypapír
.513 Fémmel bevont papír
.514 Bársonypapír
.515 Szövetpapír. Domborpapír
.516 Fajánszpapír
.517 Simított papír
. 52 Egyszínű papír. Kulőrpapírok
. 53 IV^yánypapír

676.6 Karton. Papírlemez

. 61 Papírlemezek felosztása össze
tételük szerint

. 612 Nyerskarton. Közönséges
szürke karton 

. 614 Szalmalemez

.615 Papírlemez faköszörületből

.618 Papírlemez egyéb anyagokból

.619 Vegyesanyagú lemez

.621 Kemény karton

.623 Szigetelő karton

. 625 Műnyomókarton

676.63 Rétegezett karton. Vászon-, 
huzal- stb. betétes karton 

. 69 Egyéb karton: bitumenes, para- 
finos stb.

676.7 Alakított, sajtolt, hullámosított
karton

.72 Építési, kőlemez-, palalemez- 
karton

. 73 Papírmasé 

. 74 Lakkozott karton

.75 Préselt és fényesített (prespán)
karton

. 76 Hullámlemez

676.8 Különböző papír- és papírlemez
áruk

.81 Kivágott vékonypapírból és 
kartonból készült tárgyak 

.82 Vékonypapírból és kartonból 
kivágott, hajtogatott, és ra
gasztott tárgyak

.83 Papír- vagy kartoncsövek, or
sók, hüvelyek

. 84 Papír- vagy kartontárgyak. Do
bozok, irattartók

. 85 Papírból vagy kartonból sajtolt 
tárgyak

.86 Pépből sajtolt tárgyak. Papír
masé

677 Textilipar
— 1 Rost, rostszál általában
— 16 Rostkeverékek
—161 Len- és kenderalapú rost

keverékek. Alosztályozás 
677 szerint

— 162 Pamutalapú rostkeverékek.
Alosztályozás 677 szerint

— 165 Gyapjúalapú rostkeverékek.
Alosztályozás 677 szerint, 
pl. 677 — 165.487 Gyapjú 
és szintetikus úton előállí
to tt műszálak keveréke

— 168 Cellulózműszál és műselyem
alapú keverékek. Alosztá
lyozás 677 szerint 

—195 Elemi szálak. Rostosított, 
pamutosított rostszálak 

.001.14 Textilipari tervezés általá
ban

.01 Elmélet. Általános kérdések.
Alosztályozás 66.01 szerint 

.02 Főműveletek. Alósztályozás ér
telemszerűen 677.05 szerint 

.021 A fonást előkészítő műveletek
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077.021.9 677.054.1

677.021.9 Kotonizálás, pamutosítás, 
rostosítás

.022 Fonás. Gérnázás 

.023 Fonalak motríngolása és csé- 
vélése. Csomagolás 

.9 Fonalak osztályozása és szá
mozása 

.024 Szövés
' .001.14 Kötéstan. Sző vési min

ta tervezése
.1 Előkészítő műveletek 
.12 Csévélés 
.13 Felvetés 
.15 Irezés. Enyvezés 
.5 Egy- vagy többvetélős szö

vés
.027 Kikészítés. Alosztályozás vi

szonyítással a 667 alszakjai- 
hoz

.03 Nyersanyagok 

.04 Segédanyagok. Olajok, zsírok, 
iranyagok. Nedvesítő anya
gok

677.05 Textilipari gépek

.051 Fonodái előkészítő gépek 
.2 Tépő-, bontó- és tisztító

gépek
.21 Egrenáló és piheleválasztó 

gépek
. 23 Bqntók^Ti^ztífÓ-gépek 
.24 Rongytépő gép. Szövethül- 

ladéktisztító gépek 
.25 Verőgépek. Expressz-kár- 

*' tolók
. 26 Bogáncstalanító gépek 
. 27 Kártoló farkasok
. 28 Keverő farkasok
.3 Áztató, tiloló és törő beren

dezések és gépek 
.33 Mosógépek 
. 38 Etető berendezések
.4 Kártolók és tartozékaik 
. 42 Hengeres kártolók
. 43 Fedőléces kártolók
. 47 Kártolók alkatrészei. Bun

da- és szalagkészítők. 
Kártbevonatok. Kártok 
felerősítése, élesítése 

.5 Fátyolosztó berendezések a 
kártolón

. 54 Tűshengeres előnyújtók 

.55 Mángorló tömlők. Bőrnad
rág

.6 Fésülő-gépek. Gerebenező-
gépek

. 7 Nyújtóművek és tartozé
kaik

677.052 Fonógépek és tartozékaik
. 2 Szárnyasorsós fonógépek. 

Előfonó-gépek
.22 Szárnyasorsós fonógépek.

Szárnyasorsós cérnázó- 
gépek

. 24 Szárnyasorsós előfonó-gé
pek. Fleyerek

.25 Kettőző orsók. Cérnázó or
sók

.3 Gyűrűs fonógépek. Orsós 
fonógépek

.32 Gyűrűs fonógépek. Gyűrűs 
cérnázó-gépek

327 Gyűrűk, futók. Felrakó és 
leszedő szerkezetek 

.34 Orsós fonógépek 

. 42 Kártoltfonal-fonógépek.
Fonócsövek. Hamis sod- 
ratot adó berendezések 

. 44 Fonó centrifugák 

.5 Kocsis fonógépek. Szelfak-
torok

.7 Fonógépek alkatrészei. Fo
nalvezetők. Fonalfékek. 
Ballongátló szerkezetek. 
Fékező és. leállító szerke- 

’ zetek. Orsófékek, cséve- 
fékek. Leállító szerkezetek 
fonalszakadás esetén. Fel
csévélő szerkezetek. Fo
nalfeszültség szabályo
zók

.8 A fonógépeket illető egyéb 
kérdések

. 81 Orsók, orsócsapágyak, orsó
olajozás

.83 Cséveváltó szerkezetek.
Cséveosztályozó berende
zések

.842 Vizes-fonó eljárás beren
dezései"

. 86 Perzselő és fényesítő beren
dezések

. 87 Csévék, hüvelyek. Tisztító 
berendezések. Számláló 
szerkezetek

.053 Orsózó, matringoló és csoma
goló berendezések. Átcsévélő 
gépek. Csévék, kopszok, mo
tollák

. 054 Szövődéi gépek
.1 Láncfonalak és vetülékfona

lak előkészítésére szolgáló 
berendezések 

.12 Felvetőgépek 

. 13 Felvető állványok

.15 A lánc nedvesítése

.17 Vetülékfonal nedvesítése
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677.054.2 677.47

677.054.2 Szádképző szerkezetek 
.22 Nyüstös gépek 
.24 Jacquard-gépek 
.26 Kőrszövő-gépek 
. 29 Egyéb különleges szövő

gépek. Fúvókás szövő
gépek. Vetélő nélküli 
szövőgépek stb.

. 4 Szövőszékek 

.5 Szőnyegcsomózó gépek 

. 7 Szövőszék-alkatrészek 

.72 Lánclefejtő készülékek. 
Lánchengerek

.73 Vetélőmeghajtás. Ütőszer
kezetek

.74 Vetülékváltás. Vetülékvál- 
tó berendezések. Cséve- 
váltó berendezések 

.75 A szövőszék üzemét bizto
sító berendezések 

. 753 Ládaberendezések

. 754 Vetélőőrök

. 756 Láncfonalőrök

. 757 Vetülékfonalőrök
.058 Szövőgép tartozékai 

.1 Nyüstf elszerelés

.4 Vetélő. Ütőszerkezet 

.7 Jacquard és nyüstösgép-kár- 
tyák. Nyüstemelők 

.8 Egyéb tartozékok

677.06 Textilipari termékek

.061 Fonalak 

. 062 Cérnák 

. 064 Szövetek 

.066 Különleges szövetek 

.08 Textilipari hulladékok és mel
léktermékek

677.1 Növényi eredetű szálasanyagok

.11 Len 

.12 Kender 

.13 Juta

.14 Kétszikű növények elfásodott 
szárrostjai. Jávái kender. 
Kenaf

.15 Kétszikű növények el nem fáso- 
dott (ligninmentes) szárrostjai 

.151 Rami

.152 Egyéb csalánfajták

.16 Levélrostok

. 161 Manilakender

.162 Sizalkender és egyéb agavék

. 17 Egyéb szárrostok

.18 Gyümölcsrostok

.181 Kókuszrost

.19 Egyéb növényi rostok, háncs- 
és tűlevélrostok

677.2 Magszálak

.21 Pamut. Gyapot

.22 Egyéb magszálak

. 23 Termésszálak. Kapok

677.3 Állati eredetű szálasanyagok.
Gyapjú

.31 Gyapjú

.32 Lámaszőr

. 322 Pakó-, alpaka-szőr

.33 Kecskeszőr

. 332 KasmírkecskeszŐr

. 334 Mohairkecskeszőr

. 34 Teveszőr

.35 Egyéb állatok szőre

.354 Nyúl- és angora-szőr

.358 Lószőr

.36 Egyéb állati eredetű szálas
anyagok. Tollak 

. 365 Halcsont

.38 Ógyapjú. Mungó, soddi stb.

677.4 Selymek és műszálak

. 41 Hernyóselyem 

.44 Hulladékselyem. Burett 

. 46 Műselyem, cellulóz-műszál 

. 461 Nitroműselyem. Nitrátselyem

. 462 Rézoxidammóniák műselyem
és műszál

.463 Viszkóza műselyem és műszál 

.464 Acetát műselyem és műszál 

.47 Nem cellulóz alapú mesterséges 
szálas anyagok

.472 Fehérje alapú műanyagból ké
szült szálasanyagok 

.473 Chitinből és származékaiból
készült szálasanyagok 

. 474 Szintetikus úton előállított mű
anyagból készült szálas
anyagok

. 6 Polikondenzációs műanya
gokból készült szálas
anyagok. Alosztályozás
678.6 szerint. Pl. 
677.474.675. Poliamid ala
pú műszálak: Nylon, Kap
ron

. 7 Polimerizációs műanyagok
ból készült szálasanyagok. 
Alosztályozás 678.7 sze
rint. Pl. 677.474.745.32 
Poliakrilnitril alapú mű
anyagokból készült mű
szálak: Orion, Redon 

.478 Keményítő, dextrin stb. alapú 
műanyagokból készült szá
lasanyagok

266



677.48 678.01

677.48 Rövidszálú (vágott) műanyag- 
rostok

.486 Cellulóz alapú műszál (mű
rost). Alosztályozás 677.46 
szerint

.487 Nem-cellulóz alapú műszál.
Szintetikus úton előállított 
műanyagokból készült mű
szálak. Alosztályozás 
678.6/.7 szerint

677.5 Egyéb szálasanyagok és fonatok

.51 Természetes ásványi szálas
anyagok: azbeszt

. 52 Mesterséges ásványi szálasanya
gok: üvegszál, üvegvatta. Sa
lakgyapot

.53 Fémszál, fémszövet 

. 54 Fonatos áruk gyártása. Gyékény
fonás, kosárfonás. Szalma, 
sás, káka, nád és hasonlók 
feldolgozása

. 55 Elasztikus szövetek. Gumiszálas
szövetek

.57 Papírfonás és szövés

677.6 Kevertanyagú szövetek. Külön
leges szövetek

.61 Vegyesanyagú szövetek. Bútor
szövetek.^ekfcps.4áncú szöve
tek, plüss, bársony '

.62 Kallózott és nemezeit anyagok.
Gyapjúflanell. Posztó. Taka
rók stb.

.63 Nemezgyártás. Nemezkelmék. 
Kalaptompok

. 64 Szőnyegszövés; szőnyegek, gobe
lin

.65 Áttört szövetek. Gézek. Csip
kék. Tüllök. Zsinórverés 

.66 Hurkolóipar. Kötés, kötszövés, 
horgolás stb.

.661 Hurkolt áruk. Kötött áruk. 
Láncfonalas hurkolt áruk 

. 024 Hurokképzés
,. 026 Mintázás
.05 Gépek és felszerelések 
.054 v Hurkoló- és kötőgépek ál

talában
. 055 Síkkötő- és hurkológépek.

Cotton-gépek. Paget-gé- 
pek

.056 Körkötő-és hurkoló-g épek.
H ári s ny a aut o m at ák 

. 057 Különféle hurkoló- és kötő
gépek

677.661.057.4 Láncfonalas hurkológé
pek. Milanaise-, 
Jacquard-, Maratti- 
gépek

.7 Raschel-gépek 
.058 Kötő- és hurkológépek al

katrészei. Tűk, plati
nák, lakatok stb. Kézi 
kötőszerszámok

.662 Horgolás és horgolt csipkék.
Tömés (stoppolás), harisnya- 
szemfelszedés

.664 Hálók készítése. Kézi fiié.
Halászhálók

. 67 Tömlőgyártás. Tömlőszövetek. 
Csőszerű szövetek előállítása

677.7 Zsineggyártás. Kötél- és zsinór
verés. Paszomány

.08 Kötélverés általában. Köte
lek összeeresztése, végtele- 
nítése

. 71 Zsinórverés. Kötélgyártás 

.711 Kenderkötél 

. 713 Manilakender-kötél 

.72 Fémkötelek, fémkábelek gyár
tása

.721 Acéldrótkötelek és kábelek 

.722 Drótkötelek és kábelek rézből 

. 73 Elektromos vezet ék-kábelek,
tengeri kábelek gyártása 

.731 Szigetelt huzalok és kábelek 

.736 Föld alatti kábelek 

.737 Víz alatti kábelek 

.739 Üreges drótkötelek 
,74 Bélhúrok, selyemhúrok 
.75 Zsinór, szalag, heveder
.76 Fonatolt áruk. Paszomány, zse-

nilia, bojt, rojt 
. 77 Hímzés
.9 Szálasanyagból készült egyéb 

áruk 
.91 Vatta 
.92 Lámpabél, kanóc 
. 93 Kárpitos tömőanyagok, pelyhek

678 Nagymolekulájű anyagok.
Gumi- és műanyagipar

— 13 Kopolimerek
—4 Gyártmányok és félgyártmá

nyok külső alakja és felülete. 
Alosztályozás 621.9 — 4 szerint

— 944 Klórozott és egyéb halogéne
zett származékok

.01 A kaucsuk és műanyag tulaj
donságai és összetétele. Alap
anyagok. Technológiai anyag- 
vizsgálatok. Anyaghibák
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678.012 678.4

678.012 Vegyelemzés. A vegyi össze
tételek meghatározása 

.017 Technológiai anyagvizsgálati
módszerek

.019 Anyaghibák. Korrózió-ellen
állás

.02 Gyártási eljárások és műveletek 
: 66.095.26 Polimerizáeió 
: 66.095.3 Polikondenzáció 

.021.2 A1 vadás. Természetes alva-
dás. Alvasztás (Koagulá
ció)

. 022 Az alvadók kezelése. Tisztítás,
szárítás, füstölés _

.023 Keverés. Aprítás. Őrlés

.026 Impregnálás, borítás és bevo
nás nagymolekulájú anya
gokkal. Műanyagbevonatok 
általában

. 027 Különböző alakítási művele
tek: kalanderezés, préselés, 
kisajtolás (extrudálás), ön
tés stb.

. 72 Préselés 

.74 Fröccsöntés 

.76 Fúvó formázás
'177 Öntés formába
. 92 Mélyhúzás 
.93 Vákuum-öntés 

.028 Vulkanizálás. Regenerálás 

.029 Megmunkálás: vágás, fúrás
stb.

.42 Ragasztás 

.43 Hegesztés 

.5 Összeerősítés (kombinálás) 
egyéb anyagokkal 

. 71 Bakelizálás 

.8 Díszítés, színezés, fe'stés 
.03 Nyersanyagok és félgyártmá

nyok
. 031 Latex, gumitej
.032 Alvadékok, pl. nyersgumi, ter

mészetes (kezeletlen) kau- 
csuk (lemez, tömb). Krepp- 
•kaucsuk, füstölt (szmokett), 
szárított stb.

. 04 Segédanyagok. Adalékanyagok.
Alvasztó szerek. Festőanya
gok. Gyorsítók. Antioxidán- 
sok. Lágyítóanyagok. Faktisz 
stb.

.042 Oldószerek. Alosztályozás
66.062 szerint

. 044 Gyorsítók. Katalizátorok

. 046 Töltőanyagok

.047 Színező anyagok. Színezékek

. 048 , Oxidációt gátló szerek. Stabili-
zálók •

. 049 Lágyítók

. 05 Gépek, készülékek

678.051 Sűrítő és alvasztó (koaguláló) 
berendezések

.053 Aprító, őrlő és keverő beren
dezések és gépek

.057 Formázó berendezések. Kisaj
toló gépek. Formázó prések 

.2 Kalanderek és hengerek 

.3 Kisajtoló gépek. Extrude- 
rek, csigaprések 

.7 Öntő és formázó gépek 

.72 Prések

.74 Fröccsöntő formák és gé
pek

. 058 Vulkanizáló gépek, készülé
kek

.06 Felhasználás. Késztermékek.
Gumi- és műanyag- készít
mények

.061 Folyékony és félfolyékony ter
mékek latexből. Kenőanya
gok, festékek, ragasztók 

.062 Nem-vulkanizált gyártmányok.
Nyersgumikészítmények 

. 063 Vulkanizált gyártmányok

. 065 Abroncsok, hernyótalpak és
egyéb vontatási eszközök. 
Részletezés 629.11.012-nél 

.066 Impregnált, bevont anyagok,
szövetek

. 072 Hőre keményedő anyagok 
általában. Duroplasztok 

.073 Hőre lágyuló anyagok általá
ban. Termoplasztok 

. 074 Rugalmas gumiszerű anyagok 
általában. Elasztomerek 

.075 Plasztomerek (nem vulkanizál
ható műanyagok)

. 077 Kemény vagy rideg nagy
molekulájú anyagok

678.4 Kaucsuk és egyéb természetes 
nagymolekulájú anyagok, ame
lyek csak szenet és hidrogént 
tartalmaznak. Gumiipar

.43 Kis kéntartalmú származékok. 
Lágy (vulkanizált) hevea- 
kaucsuk

.44 Nagy kéntartalmú származé
kok. Kemény (vulkanizált) 
gumi. Ebonit, vulkánit 

.46 Regenerált gumi. Regenerálást 
1. 678.028 alatt

. 47 Hevea-kaucsuk származékok 
(nem vulkanizált)

.473 Halogénezett származékok.
Fluorkaucsuk. Klórkaucsük 
stb.

.48 Guttapercha, balata, chicle, 
guayule stb.
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6 7 8 .5 678.8

678.5 Műanyagok (műgyanták) általá
ban. Különösen félszintetikus 
(cellulóz, fehérje és más termé
szetes nagymolekulájú anya
gon alapuló) műanyagok, ame
lyek szenet, hidrogént és oxi
gént, vagy egyéb elemet tar
talmaznak. A kondenzációs 
műanyagok 678.6; a polimeri- 
zációs műanyagok 678.7 szak 
alá tartoznak

.54 Cellulóz alapú műanyagok 
-. 542 Cellulóz, vagy regenerált cellu

lóz alapú műanyagok 
.544 Cellulózészter alapú műanya

gok. Celluloid, cellulózace- 
tá t — propionát stb.

.546 Cellulózéter alapú műanyagok. 
Metilcellulóz, etilcellulóz 

stb.
.55 Csupán szenet, * hidrogént és 

oxigént tartalmazó, nem cel
lulóz alapú műanyagok. Ke
ményítő-, alginát-, agar-agar-, 
lignin- stb. alapú műanyagok 

.56 Fehérje alapú, vagy egyéb ter
mészetes, nitrogén vegyületen 
alapuló műanyagok. Kazein, 
keratin, szója, földimogyoró 
stb. alapú műanyagok 

.58 Természete^' áiTfclában nem
nagymolekulájúnak tekintett 
anyagokon alapuló műanya
gok. Kátrány, gyanta, olaj, 
zsír, viasz, parafin, bitumen, 
aszfált bázison alapuló mű
anyagok

878.6 Kondenzációs műanyagok (szin
tetikus úton előállított poli- 
kondenzációs termékek, poli- 
kondenzátumok)

.622 Aldehid alapú kondenzációs 
műanyagok

.63 Aromás alkohol (fenol) alapú 
kondenzációs műanyagok 

. 632 Fenol-polikondenzátumok.
F enol-form aldehid-gyanták. 
Fenoplasztok. Novolakk. 
Bakelit

. 64 Alifás alkohol alapú műanyagok 

. 644 Epoxi-gyanták 

.65 Amino alapú műanyagok. Ami- 
noplasztok. Karbamid, anilin, 
melamin alapú kondenzátu- 
mok

.86 Izocianát alapú műgyanták. 
Poliuretánok

678.67 Poliészter alapú műanyagok.
Poliamid gyanták. Alkil- és 
gliptálgyanták

.675 Poliamidok. Nylon. Kapron. 
Silón. ^Perion

.683 Keton alapú műanyagok 

. 684 Poliszulfid polikondenzátu- 
mok. Pl. tiokol

678.7 Szintetikus úton előállított poli- 
merizációs termékek, műgyan
ták, műgumik stb.

.7 — 13 Kopolimerek

.71 Alifás szénhidrogén alapú poli
merek általában

.74 Yinil alapú műanyagok általá
ban

.742 Alifás szénhidrogén alapú poli
merek. Poliolefinek. Poli
etilén

. 743 Vinilhalid polimerek
.21 Polivinilfluorid (PVF)
.22 Polivinilklorid (PVC)

. 744 Oxigéntartalmú alifás szén-
hidrogén alapú polimerek. 
Poliakrilátok^ polivinilészte- 
rek, polivinilalkohol stb.

. 32/. 33 Poliakrilátok általá
ban

. 335 Polimetil-metakrilát. U.V.
üveg. Plexiüveg 

. 422 Polivinil-acetát 

. 72 Polivinil alkohol 
.745 Nitrogént, ként és egyéb ele

meket tartalmazó, alifás 
szénhidrogén alapú polime
rek. Polivinil-aminok,- ciani- 
dok,- tioéterek stb.

. 32 Poliakrilnitril. Polivinilcia- 
nid

. 746 Oldalláncban telítetlen aromás 
szénhidrogéneken alapuló 
polimerek. Sztirolgyanták, 
polivinilkarbazol, polimerek 
stb.

. 22 Polisztirol. Polivinilbenzol 
. 747 Poliindol. Polikumaron 
. 76 Több telítetlen kötést tartal

mazó polimerek. Polibuta- 
dién, poliizoprén, neoprén. 
Acetilén polimerek. Műgumik 
általában

.762 Dién szénhidrogén polimerek. 
Diolefin alapú polimerek 

. 2 Polibutadién 
.763.2 Polikloroprén. Neoprén 
.8 Egyéb nagymolekulájú anyagok. 

Szilikon, sziloxán stb.
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079 681.2.088

679 Kőfaragóipar és egyéb termé
szetes homogén anyagok 
ipara

679.8 Kőfaragóipar

.02 Kőme^kiunkálási eljárások.
Alosztályozás 679.8.05 sze
rint

.05 Szerszámok és gépi berende
zések

.051 Gyaluló, simító, maró szer
számok és gépek

.052 Csiszoló és fényező szerszá
mok és gépek 

. 053 Kővágó fűrészek 

. 054 Esztergapadok 

.055 Fúrógépek és szerszámok 

.056 Vágó, hasító és repesztő 
szerszámok és gépek 

. 057 Előfaragó, nagyoló, saraboló, 
szemcséző stb. szerszámok 
és gépek

. 059 Illesztő és szerelő szerszá
mok és gépek

. 06 Kőből készült tárgyak 
.85 Természetes építőkövek. Ter

méskő. Kockakő. Gránit. Ba
zalt. Pala. Mészkő 

.86 Ipari célokat szolgáló egyéb
kőzetek. Agyag. Homok. Ka
vics. Azbeszt. Csillám. Alosz
tályozás 553.6 szerint 

.87 Féldrágakövek. Malachit. Opál. 
Jadeit stb.

. 88 Műkövek. Alosztályozás 666.8 
szerint

679.9 Különböző homogén anyagok 
ipara

.91 Ambra. Tajték. Habkő. Kagyló 

.92 Gyöngyház 

.93 Korallok 

.94 Gorozó szaru, kődió

68 KÜLÖNBÖZŐ IPARÁGAK.

TOVÁBBFELDOLGOZÓ IPAROK

681 Finommechanika
.1 Kerekes és hajtó szerkezetek 
.11 Órásipar

.05 Órásipari szerszámok 
.112 Óraalkatrészek 
.113 Ingaórák, faliórák, ébresztő

órák

681.114 Zsebórák és kronométerórák 
.115 Pneumatikus és hidraulikus 

órák
.116 Villamos órák 
.117 Különleges órák
.118 Időmérők. Kronográfok. M§t-

rométerek. Sebességellen
őrző órák. Fordulatszámlá
lók

.119 Napórák. Homokórák 

.12 Mennyiségmérők 

.121 Folyadékmérők. Vízmérőórák 

.122 Gázmérőórák 

. 123 Mérőszerkezetek száraz- és por- 
^ anyagok részére

.124 Számláló berendezések. Sebes
ségmérők. Kilométerszám
lálók

.128 Állásmutatók tartályok részé
re. Pl. vízállásmutatók 

.13 Pénzbedobásra működő készü
lékek

. 14 Számológépek 

.143 Számolólécek és tárcsák. Lo
garlécek

.17 Ellenőrző- és írókészülékek 

. 171 Regisztráló pénztárkészülékek

.172 Pénzváltókészülék

.173 Ütijegynyomó- és bélyegző
készülékek

.174 Ellenőrző készülékek. Bélyegző
óra

.176 Sorsjáték és játékellenőrzők

.177 Lyukasztó,és egyéb statisztikai
gépek. Hollerith-gépek 

.178 Postarendező gépek. Külön
böző ellenőrző készülékek 

.18 Válogató, osztályozó, rejtjelző 
stb. készülékek

681.2 Műszerészet. Mérőeszközök gyár
tása. Alosztályozás viszonylati 
alosztással az egyes műszerek 
szakszámaihoz, pl. 681.2:526.33 
geodéziai megfigyelő műszerek 
gyártása. L. még 53.08 
A 621 Általános géptan alosz
tálynál kifejlesztett — 1/—3 
korlátozottan közös alosztások 
alkalmazhatók a 681.2 szak 
területén is

.08 Mérések és mérőeszközök ké
szítésének alapelvei 

.081 Egységek és állandók 

.083 Mérőmódszer. Kompenzá
ciós és nullmódszer 

.085 Mutatók. Skálák 

.087 Megfigyelés. Feljegyzés 

.088 Hibák. Korrekciók
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681«2.089 683.5^

681.2.089 Hitelesítés. Kalibrálás. El
lenőrzés 

. 26 Mérlegek 

. 261 Rúdmérleg
.2 Analitikai mérleg 

. 264 Hídmérleg

. 266 Rugósmérleg

.268 Önműködő mérleg

.269 Különböző mérlegek alkalma
zásuk szerint. Levélmérleg. 
Személymérleg. Folyadék
mérleg stb.

681.4 Optikai készülékek. Látszerészet.
L. még 535.8

. 02 Lencsék és prizmák készítése 
.42 Különféle lencsék 
.43 Szemüvegek, szemüvegkeretek

681.6 Sokszorosító gépek

.61 Írógépek 

.612 Közönséges írógépek

.613 Gyorsíró és szótagíró gépek

.615 Nyomdai betűk és betűöntés 

.616 Szedőszerszámok és szedőgé
pek. Monotype-, linotype-gé- 

pek. Fotoszedőgépek 
.617 Nyomódúc jglőáj^^a, nyomó- 

formák készítésé '
.62 .Nyomdai és sokszorosítógé

pek
.621 Sokszorosító készülékek, gé

pek. Ormig. Rotaprint. Cím- 
nyomó gépek 

. 622 Kézi sajtók 

.624 Gyorssajtók. Körforgó (rotá
ciós) gépek

.625 Különleges sajtók meghatáro
zott célokra. Mélynyomó ro
tációs gépek. Gyorssajtók 
guminyomáshoz. Rotációs 
gépek offsetnyomáshoz stb. 
Vonatozó gépek 

.626 Bélyegző készülékek. Lapszá
mozó, paginázó készülékek 

. 628 A nyomdaipar segédberendezé
sei. Hajtogató, perforáló, 
aranyozó, hasábegyengető, 
nyomat ellenőrző stb. készü
lékek és berendezések 

.64 Egyéb sokszorosító eljárások.
Kemigráfia. Elektromos nyo
móeljárás. Xérográfia, elekt- 
rofax

. 65 Segédgépek, segédfelszerelések.
Nyomóhengerek, festékező 
hengerek és előállításuk

681.8 Hangszerkészítés. Hangfelvétel és 
hang visszaadás. Az akusztika 
technikája

.81 Hangszerek készítése általában 

.816 Billentyűs hangszerek. Zon
gora. Orgona

.817 Húros hangszerek. Hegedű*
gordonka. Hárfa, lant, gitár 
stb.

.818 Fúvóhangszerek 

.819 Ütőhangszerek 

. 82 Géphangszerek. Harmonikák 

.83 Zenei segédeszközök 

.84 Hangfelvevőgépek. Gramofon,, 
diktafon, magnetofon 

. 85 Hanglemez, hanghenger 

. 88 Irányhallgató készülékek.
Hangerőmérő készülékek. Le
hallgató készülékek 

.892 Mechanikusan gerjesztett rez
gések lehallgatása

_ 81.9 Szobrászati és vésnöki gépek és 
° eszközök. L. még 73; 76

682 Kovácsiparok. Épületvasalások.
L. még 621.73

. 1 Patkolókovácsipar

.3 Kézi szerszámok: fejsze, kasza, 
sarló, villa, kapa stb. készítése 

.4 Kovácsolt szerszámok: kalapács, 
fogó stb. készítése. L. még
621.9

. 5 Bútorvasalások 

. 6 Építőipari vasalások

683 Vasáruk.
Lakatosáruk. Fegyverkovácsipar. 
Vendéglátóipari felszerelések. 
Világító- és fűtőberendezések

.1 Vas- és fémáruk általában 

.3 Lakatosipari munkák 

.31 Zárak. Závárok. Reteszek 

. 33 Lakatok. Kulcsok

. 34 Tűzálló szekrények. Pénzszek
rények

.35 Ajtó- és ablakvasalás. Ajtó- és 
ablakzárak

.4 Fegyverkovácsipar. L. még 
623.44

.5/.9 Különféle háztartási fémáruk

.5 Vendéglátóipari felszerelések.
Folyadéktartó edények. Palac
kok, hordók
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683.53 686.12

683.53 Dugaszoló- és edényelzáró ké
szülékek

.561 Palack- és egyéb tartálymosó 
készülékek

. 562 Palacktöltő készülékek 

.563 Palackzáró készülékek

.564 Palack- és egyéb tartálynyitó
készülékek

.567 Csapok és hasonló készülékek 

. 8 Világító készülékek. Lámpák, 
égők, gyújtók. L. még 628.9 

. 84 Lámpák? Asztali, függő- és kézi
lámpák. Járműlámpák 

.85 Tartozékok. Lámpaernyők. 
Reflektorok

. 86 Olajlámpák folyadéktartói; lám- 
pabél

. 868 Izzótestek. Izzóharisnyák 

.87 Égők

.88 Gyújtó- és oltóberendezések 

.9 Kályhák. Fűtőkészülékek 

. 93 Nyílt tűzhelyek 

.94 Olaj-, gáz-, villanykályhák. L.
még 662.9; 697 

.95 Konyhatűzhelyek 

.96 Hordozható kiskályhák és tűz
helyek

.97 Melegvíztárolók. L. még 696.4

. 98 Fűtési segédfelszerelések

684 Kocsigyártás. Műbűtorgyártás. 
Kárpitosipar

.2 Kocsigvártás, karosszériagyár
tás. L. még 674.25 

. 6 Műasztalosság. Műbútorgyártás.
L. még 674.2; 749.1 

.63 Berakás. Intarzia. Famozaik 

. 7 Kárpitosipar

685 Nyerges-, szíjgyártó-, cipész-» 
kesztyűsipar. Utazási, sport- 
és különböző játékcikkek

. 1 Nyergesipar 

.14, Lószerszámok, hámok 

.15 Sarkantyú-, kengyelkészítés 

.16 Egyéb állati szerszámok 

.2 Szíjgyártóipar. Bőrruházat, 
övék, tarsolyok stb.

. 3 Cipészipar. Lábbelikészítés 

.31 Cipő. Csizma
. 02 Munkamódszerek. Művele

tek
.03 Nyersanyagok. Bőr, textil

anyagok, gumi, fa stb.
.05 Szerszámok, gépek

685.312 Mindennapi használatra szánt 
cipők

.314 Különleges cipők. Házi-, hó~?
sár-, ortopéd- stb. cipők 

.32 Facipők

.36 Korcsolya, görkorcsolya, hó
talp, sí-felszerelés 

. 37 Gólyaláb

.38 Mankó, faláb, tolókocsi és ha
sonlók

. 4 Kesztyűipar

.41 Közönséges bőrkesztyűk 

.43 Bélelt bőrkesztyűk. Vívókesz
tyűk, boxkesztyűk 

.44 Kötött és varrott kesztyűk 

.45 Gumikesztyű 

.5 Utazási és táborozási cikkek 

. 51 Bőröndök, útitáskák, hátizsá
kok

.53 Táborozási cikkek: sátrak, füg
gőágyak stb.

.54 Egyéb apró felszerelések. Heve
derek

.55 Ernyő’. Bot 

. 6 Sportcikkek. Tornaszerek

.61 Sportpályák berendezései

.62/.64 Alosztályozás 796.2/.4 sze
rint

.65 Jégpálya, ródlipálya és egyéb
téli versenypálya felszerelé
sek

. 68 Box-, birkózó - stb. berendezések

.7 Hegymászó- és úszó-felszerelések

.8 Különböző játék cikkek. L. még
688.7; 79

.81 Játékkártya

.82 Szerencsejáték. Kockajáték, ru
lett stb.

.84 Sakk és egyéb táblás játék fel
szerelések

. 85 Rejtvény és türelmi j átékcikkek

.86 Társasjátékcikkek. Türelemjá
ték. Keresztrejtvény 

. 87 Biliárd

686 Könyvkötés. Metallizáció. 
Tükörkészítés. Irodai 
felszerelések

.1 Könyvkötészet 

.11 Régi könyvkötő eljárások 

.12 Korszerű könyvkötő eljárások 
.03 A könyvkötés nyersanyagai
.05 A könyvkötés szerszámai és

gépei
.054 Fűzőgépek 
. 055 Prések 
. 056 Papírvágó gépek
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688 .121 69,003.1

686.121 Fűzés
.122 Különböző kötési módok. Vá

szon-, bőr-, karton- stb. 
kötés 

. 123 Díszítés

.4 Metallizáció. Nem-fémtárgyak
aranyozása, ezüstözése, bron
zozása vagy bevonása egyéb 
fémekkel

.. 5 Képkeretgyártás. Keretezés
.6 Üvegezés. Üvegcsiszolás. L. még

666.15; 666.16; 698.3 
. 7 Tükörkészítés 
.8 Irodai és iskolai felszerelések. L.

még 681.14; 681.6 
.83 Iratrendezők, dossziék stb.
. 84 Kartotékfelszerelések 
.86 Irófelszerelés. Tintatartók. Tol

lak, töltőtollak, Írónők, tör
lőgumik. Vonalzók

.87 Irodai bútorok és berendezések 

.88 Rajz- és festőeszközök

687 Ruházati iparok. Konfekció^ 
áru. Toiletteeikkek.

L. még 645.48; 646
. 021 Mértékvétel. Ruhatervezés.

Szabásminta 
.022 Szabás 
.023 Varrás
.03 A ruházati ipar anyagai. Szö

vetek. Kellékek
.052 Szabászati vágó berendezések
.053 Varrógépek és varróeszközök
. 1 Konfekció. Szabóipar
.11 Férfiruha
.12 Női ruha
. 13 Gyermekruha
.14 Sportruha
.15 Ünnepi ruha. Szmoking. Frakk.

Egyenruha. Munkaruha 
.17 Védőruházat. Felsőruha/ Fel

öltő, télikabát, esőköpeny, kö
tények stb.

.18 Ruhadarabok részei. Bélés. Be
tétek. Zsebek stb.

.2 ' Fehérnemű. Alsóruha 

.25 Egyéb ruházati cikkek 

. 252 Gallérok

.254 Aisóruhanemű. Harisnya 

.256 Fűző, melltartó 

.26 Asztalnemű és ágynemű 

.3 Hurkolt áruk, nyakkendők, gal
lérvédők, övék stb.

.4 Kalaposipar. Kalapok, sapkák

. 5 Szépségápolás. Fodrász-, borbély-
és parókaipar, kéz- és lábápo
lás. L. még 668.58

687.8 Műszőrmegyártás. L. még 675.6 
.9 Kefe-, ecset- és seprűipar

688 Műesztergályozás. Játékipar.
Dísztárgyak

. 1 Elefántcsontmunkák

. 2 Gombgyártás

. 3 Díszműáruk: tokok, tartók, akta
táskák, kazetták, tárcák stb. 

.4 Művirág. Toliból és hajból ké
szült dísztárgyak 

.5 Legyező 

. 6 Lámpaernyő

.7 Játékszerek és egyéb szórakoz
tató cikkek. L. még 685.8 

.72 Gyermekjátékok. Babák, me
chanikai játékok, játékkato
nák stb.

.73 Játékhangszerek 

. 74 Színházi, panorámái, cirkuszi és 
 ̂ népkerti berendezések 

.75 Álarcok, jelmezek, báli felszere
lések

.76 Ünnepi utcai díszítések és ki
világítási felszerelések 

. 77 Népünnepélyek, népi szórakozó
helyek (vurstli) felszerelése 

.78 Díszítési cikkek. Faldíszek

. 79 Egyéb dekoráció

.9 Különféle kisebb használati és. 
dísztárgyak

. 93 Dohányzókészletek: szelencék, 
pipák, szipkák, hamutartók 

. 94 Gyufatartók

. 96 Persely

689 Barkácsolás. Műszaki
amatormunkák.

Alosztályozás viszonylati alosz- 
tással, pl. 689:621.396 Rá
dióamatőr munkák

69 ÉPÍTŐIPAR, é p ü l e t - 
s z e r k e z e t e k , építőan yag ok .

L. még 624/628; 71/72

69.001.3 Építkezési költségvetési ki
írás

.002.5 Építőipari gépek ✓

.003.1 Építkezés gazdasági szem-
P9ntból

.12 Költségelőirányzat, költsé
gek
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69.003.2 694.6

69.003.2 Pénzügyi és jogi szempontok.
Ajánlat. Szerződés. L. még 
333.32; 333.6; 334.1; 347.26; 
347.454.3; 351.712

. 008 Építkezési vállalkozás szerve
zése

.009.18 Építkezések ellenőrzése 
.182 Építkezési előírások 
. 183 Építkezés felügyelete, ellen

őrzése
.02/.05 Épületek szerkezeti elemei. 

Elhelyezés, szerkesztés 
módja. Szerkesztési számí
tások. Alosztályozás 
624.02/.05 szerint, pl.:
69.024 Tetőszerkezetek

691 Építőanyagok.
L. még 624.01
Az alább felsorolt anyagok elő
állítását 1. 666, 669, 674, 676 stb. 
alatt

.1 Szerves eredetű építőanyagok 

.11 Fa. L. még 674.03

.12 Szalma, nád stb.

.13 Parafa és hasonló anyagok

.14 Papír, papírlemez. L. még 676

.15 Egyéb növényi eredetű rostos
anyagok, pl. textiliák 

.16 Szuroktartalmú anyagok. Bitu
men. Aszfalt stb. L. még 
625.85; 665.45

.17 Gumi és műanyagok. L. még
678

.18 Állati eredetű építőanyagok.
Bőr stb.

. 2 Természetes kövek. Gránit. Pala. 
Mészkő. Márvány. Homokkő. 
Homok. Kavics. L. még. 553.5;
679.8

.3 Műkő, beton, műanyagok 

.31 Műkő, műkő-kompozíciók

.32 Beton, vasbeton. L. még 666.9

. 33 Egyéb keverékek és összetett
anyagok. L. még 691.17 

.4 Agyag, égetett agyag. Kerámiai 
készítmények

.41 Agyag. Döngölt agyag, vályog

.42 Égetett agyag

.43 Kőagyag

.49 Egyéb kerámiai készítmények,
pl. porcelán

. 5 Mész, habarcs, cement, gipsz, kitt
kötőanyagok. L. még 666.9 

.51 Mész

. 53 Habarcs

. 54 Cement

691.55 Gipsz
.56 Vakolat habarcs
.57 Festő- és mázolóanyagok
. 58 Kitt
.59 Egyéb kötőanyagok 
.6 Üveg. Zománc/L. még 666.1/.2 
.7 Fémek. L. még 669 
.71 Öntött vas. Acél 
.72 Nem-vasfémek 

,... 73 Réz és ötvözetei 
. 74 Ólom 
. 75 Horgany. Cink 
. 77 Könnyűfémek 
.771  ̂ Alumínium 
. 8 Épületalkatrészek. Építkezési 

egységek
. 81 Előregyártott egyszerű egysé

gek
Az előregyártott összetételek
69.057.1 alá tartoznak 

.88 Szögek, kapcsok, ékek és egyéb 
rögzítők és összekötők. L. 
még 621.88

693 Kőművesmunka.
Burkoló-munka

.1 Kőfalazat. L. még ‘679.85 

.2 Téglafalazat. Falazás előregyár
to tt elemekből

.3 Agyag-, döngölt agyag-, égetett 
agyag-, terrakotta-falazatok 

. 5 Cement-, beton- és műkő-építke
zés. L. még 624.012.3, 691.32 

. 54 Betonépítkezés 

.55 Vasbeton-építkezés. L. még
624.012.4; 666.982; 691.32 

.6 Vakolás és egyéb belső kiképzés 

. 7 Padlózó és burkoló munkák.
Csempézés. L. még 625.8 

.9 Váz-szerkezetek. L. még 
624.93/.94

.95 Vasbetonváz-szerkezetek 

. 97 Acélváz-szerkezetek

694 Ácsszerkezetek. Asztalos-
munkák.

L. még 674

.1 Faszerkezetek kivitelezése álta
lában. L. még 624.011.1; 691.11 

.2 Fakötések. Összeszerelések 

.3 Gerenda, főgerenda, dúc 

.4 Pillér, oszlop, könyök

. 5 Különféle ácsmunkák

.6 Épületasztalos-munka, pl. falép
csők 694.6.026
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694.7 699

694.7 Díszítőasztalosság. Műasztalos- 
ság. Faberakások

696/697 Épületgépészet.

696 Csőszerelés. Épületlakatosság. 
Bádogosmunkák

Az épületlakatosság munkálatait: 
viszonylati aíosztással a 673, 
682 és 683 alszakjaival fejezzük ki 

.1 Vízvezeték. Csatornázás. L. még 
628

. 2 Gázvezeték

. 3 Gőzvezeték
-4 Melegvízvezeték 
.5 Sűrített levegő- és vákuumveze

tékek
.6 Villamosberendezés szerelése. L. 

még 621.315/.316; 628.9

697 Fűtés. Szellőztetés. Klíma.
L. még 628.8

.1 Általános elmélet. Fűtőberende
zés. Hő vesztes ég.

.133 Épületek hővezetése és hőszi
getelése. L. még 699.86 
Hőszigé^elés. Nyílttüzelésű 
fűtés

.2 Zárttüzelésű fűtés. Kályhák.
L. még 683.93/.94

. 3 Központi fűtés általában. Légfű
tés

.325/. 326 Kazánok 

.327 Hőfokszabályozás 

.33 Csőhálózat

.34 Központi fűtés háztömbök ré
szére. Távfűtés. Városfűtés 

.35 Fűtőtest. Radiátor 

.353 Sugárzó fűtés. Fal-, padló-, 
mennyezetfűtésre szolgáló 
berendezés 

. 38 Légfűtés 
'.39' Fűtés meleg gázzal 
.4 Melegvízfűtés. Melegfolyadékfű- 

tés
. 43 * Kisnyomású
.432/.435 Kazán. Csőhálózat. Fűtő

test. Alosztályozás 
697.32/.35 szerint 

.44 Nagynyomású 

.442/.445 Kazán. Csőhálózat. Fűtő
test. Alosztályozás 
697.32/.35 szerint

. 5 Gőzfűtés 

. 53 Kisnyomású

697.532/. 535 Kazán, Csőhálózat. Fűtő
test. Alosztályozás 
697.32/.35 szerint 

.54 Nagynyomású 

.542/.545 Kazán. Csőhálózat. Fűtő
test. Alosztályozás 
697.32/.35 szerint

. 7 Egyéb fűtési módok. Villanyfűtés 

. 8 Kémények

.9 Szellőztetés. Klímaberendezés.
Hűtés. L. még 628.83 

.92 Levegő vezetése és elosztása

.93 Levegő nedvesítése és szárítása.
L. még 628.84

.94 Levegő tisztítása és az oxigén- 
tartalom dúsítása 

.95 Levegő mozgatása 

.97 Hűtés. L. még 621.56/.59; 628.82

698 Egyéb munkálatok az épüle
ten. Festo- és mázoló-, üvege
ző-, tapétázó-munkák

.1 Festő és mázoló munkák. L. még 
.. 667.6/.7

.3 Üvegező munkák 

.6 Épületüvegezés. L. míg 686.6

. 7 Díszítőmunkálatok. Linóleum- és
szőnyegfektetés. Faliszőnye
gek. Függönyök 

.8 Bőr- és gumiburkolat 

.9 Hulladék-, szemét-eltávolító be
rendezések. Szemétnyelők, sze

métégetők. L. még 628.4

699 Épületek védelme tűz, 
vihar stb. ellen

.81 Tűzvédelem. Tűzbiztos szerke
zetek és építmények. L. még
614.84

.82 Nedvesség elleni védelem. Szá
rítás. Szigetelés

.83 Időjárás elleni épületvédelem

.84 Védelmi berendezések földren
gés és rezgések ellen 

.844 Hangszigetelés. L. még 534.83 

.85 Légvédelmi építkezés. Óvóhely

.86 Hőszigetelés. L. még 697.1

.87 Por, korhadás, rovar, gomba és
mérgező hatások elleni véde
kezés

.88 Különféle fizikai behatások el
leni védekezések. Védekezés 
fény, elektromosság, mágne
sesség ellen
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7 MŰVÉSZET
ÉPÍTÉSZET. IPARMŰVÉSZET. FÉNYKÉPÉSZET. ZENE. JÁTÉK. SPORT

Az alant felsorolt .0-ás korlátozottan 
közös alosztások a 77 szak kivételével a 7 
Művészet főrész egész területén alkalmaz
hatók

7.01 A művészet elmélete, esztétikája,
bölcseleté

.011 Terv, vázlat kompozíció

. 017 Különböző optikai hatások. Fény 
és árnyék. Szín. Perspektíva

7.02 A művészet technikája

.021 Kiviteli módszerek. Eljárások

.022 Szerszámok. Segédeszközök. Be
rendezések

.023 Anyagok, nyersanyagok

.024 Kellékek. Cím. Felirat. Keret.
Talapzat

.025 Pusztulás. Gondozás. Karbantar
tás. Tisztítás. Helyreállítás, 
restaurálás. Áthelyezés 

.3 Gondozás. Védelem. Karban
tartás

.4 Kijavítás. Helyreállítás. Újjá
építés. Tisztítás. Műemlék- 
védelem műszaki eszközök
kel

. 8 Áthelyezés
. 026 Műtárgyak másolása. Reproduk

ció. Sokszorosítás. Facsimile. 
L. még 7.061

7.03 Stílusok

. 031 Primitív népek stílusai. Művészeti
stílusok az őskorban. L. még 

„ 571 \
.032 Ókori stílusok. Régi keleti stílu

sok. Klasszikus stílusok 
.1 Keleti, ázsiai. Ókínai, ójapán 
.2 Egyiptomi. Óegyiptomi

7.032.6 Ógörög (égéi, hellén, kisá^siai 
stb.)

.7 Óitáliai, etruszk, római 
.033 Középkori stílusok 

.1 Ókeresztény 

. 2 Bizánci. Továbbosztályozás 
földrajzi alosztással 

.3 Mohamedán. Arab, mór stl}. 
Továbbosztályozás (4/6) és 

alosztással
.4 Román
.5 Nyugat-Európa későközépkori 

stílusai. Gót. Továbbosztá
lyozás földrajzi alosztással 

.034 Reneszánsz (barokk, rokokó, ko- 
loniális stílus), towbbosztályo- 
zás földrajzi alosztással és szük
ség szerint a következő számok 
csatolásával 

. . .  3 Korareneszánsz 

. . .4 Quattrocento 

. . .  5 Cinquecento 

. . .  6 Későreneszánsz. Manieriz
mus. Klasszicizmus 

. . .  7 Barokk

. . .  8 Rokokó

. . . 9 Kései stílusok 
Pl. 7.034(45)6 Olasz manierizmus.

Velencei iskola
.035 Klasszikus és középkori stílusok 

főként XIX. századbeli újraéle
dései. KlasszicizmuS| Romanti- 
cizmus. Hisztorizmus. Eklek
ticizmus. Továbbosztályozás 
földrajzi és időalosztással és 
a következő számok csatolásá
val

: . . 2  Klasszicizmus. Neoklasszi
cizmus

. . .  3 Medievalizmus 

. . .  37 Biedermeier. Pl.
7.035(439)37 Magyar 
biedermeier
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7.035...5 712.23

7 .035 ... 5 Eklekticizmus 
. 036 Modern művészeti stílusok a XIX.

század végétől kezdve. Realiz
mus, impresszionizmus és aXX. 
század művészeti irányai 

.1 Realizmus. .Pl. 7.036.1 [3K] 
Szocialista realizmus. Na
turalizmus

.2 Impresszionizmus 

.7 Expresszionizmus. Futuriz
mus. Kubizmus. Dadaizmus

7.04 A művészeti ábrázolás tárgyai.
Ikonográfia. Ikonológia. L. még 
246

.041 Emberábrázolás. Arckép. Akt. 
Életkép

.042 Állatok. Mesebeli állatok 

.043 Növények:. Fa. Virág. Gyümölcs

.044 Történelmi, politikai események.
Háborús jelenetek 

.045 Szimbólumok. Allegóriák 

.046 Mitológiai és vallásos jelenetek 

. 047 Tájképek 

.048 Vonalas díszítések 

. 049 A művészi ábrázolás egyéb tár
gyai

.6 Csendélet
.05 A művészet gyakorlati alkalma

zása
*. 061 Műtárgyak hamisítása, utánzása. 

L. még 7.026
.067 A művészetek különböző szem

pontok szerint 
.26 Népművészet

7.07 Művészettel foglalkozó személyek
.071 Művészek és működésük. Alkotó 

és alakító művészek. Művészeti 
oktatók és művésznövendékek 

.072 Műtörténészek. Műbírálók. Mű
vészeti szakértők

. 073 Művészetkedvelők. Műértők. Mű
gyűjtők

. 074 Műpártotók

.075 Műkereskedők. Régiségkereske
dők. Színházigazgatók. Imp
resszáriók

.078 Művészetek hivatalos pártolása 

.092 Versenypályázatok. Pályadíjak 

.094 Filmelőadások. Balett-, cirkusz-, 
opera- és színielőadások filmen, 
pl. 791.8.094 Cirkusz filmen 

.096 Rádióelőadások. Koncertek, fil
mek, df&mák, operák közvetí
tése

.097 Televízióelőadások. Filmek, ba
lettek, színielőadások stb. 
közvetítése

71 TERÜLETRENDEZÉS

711 Területrendezés. Város- és 
falurendezés

.1 Elvi kérdések. Fejlesztési és ren
dezési tervek. L. még 912 

.2 Országrendezés. Nagy terület- 
egységek rendezése 

. 3 Regionális tervezés 

. 4 Városrendezés. Városépítés. Falu
rendezés

. 41 Településformák (radiális, sakk
táblaszerű stb.)

.42 Települések topográfiai szem
pontból (síkság, hegyvidék) 

.43 Települések osztályozása jelen
tőségük szerint 

.432 Főváros 

. 433 Nagyváros 

.435 Kisváros 

.437 Falu 

.438 Tanya 

.45 Települések rendeltetésük sze
rint

. 452 Kereskedőváros 

.454 Ipari város 

. 455 Fürdőhely 

.5 Városrészek rendezése 

.55 Városrészek rendeltetésük sze
rint. Alosztályozás 711.45 
szerint. Pl. 711.554 Ipari 
negyed

. 58 Lakónegyedek 

.6 Építési övezetek, tömbök. Épí
tési vonalak. Tájolás 

.62 Zártsorú és szabadonálló építési 
mód

.63 Tömbösítés és telekfelosztás 

.64 Építési vonalak. Szabályozási 
„ vonalak és beépítési módok 

.65 Építési magasság 

.7 Közlekedési utak és létesítmé
nyek. Alosztályozás kapcso
lati: közös alosztással a 624, 
625, 626, 656 szakok megfelelő 
alszakjaival

.8 Közművek. Pl. 711.8(24) Föld
alatti közművek

712 Táj. Tájrendezés. Kertépítés. 
Parkok.

L. még 58, 634.9, 635

.2 Természeti tájak. Szabadtér.
Köz- és magánparkok, kertek 

.23 • Védett területek és nemzeti par
kok
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712.25 725.51

712.25 Szabadterületek városokban
vagy városok környékén. Par
kok. Közterületek. Játszóte
rek. Területek üdülésre. Vá
roskörnyéki Övezet kialakí
tása. L. még 711

.27 Zöldövi terület. Gyümölcsösök.
Konyhakertek. Piacellátó kér-- 
tek

.3 Tájrendezés. Kerttervezés

.4 Növényzet. Fák, cserjék és pá
zsit. L. még 58, 634.9

. 5 Tavak, szökőkutak, vízesések 
stb.

.6 Kerti házak, hidak, lépcsők stb.

718 Temetők elhelyezése és 
kialakítása

72 ÉPÍTÉSZET.
L. még 624/628; 658.2; 69; 71

72.01 Általános elmélet. Az építészet 
esztétikája

.011 Tervezés. Szerkesztés
. 1 Alaprajzok és metszetek. Ter

vek f.'iyVA
. 183 Egyedi építkezés 
.185 Típus építkezés 
. 5 Mértékegység a méretezéshez 

(Modular)
.013 Geometriai arány, szimmetria 
.017 Optikai hatás, fény, árnyék, 

perspektíva
. 021.2 Épületek ábrázolása. Építé

szeti rajz, modell
.03 Építészeti stílusok és korszakok. 

Alosztályozás 7.03 szerint

725 Középületek, Kereskedelmi 
és ipari épületek.

L. még 71
725.1 Középületek. L. még 725.5

.11 Parlamentek 

. 12 Minisztériumok. Kormányzati 
és diplomáciai épületek 

.13 Községi közigazgatási épületek. 
Városháza. Községháza. Ta
nácsház

. 14 Vám- és pénzügyigazgatási épü
letek. Vámraktárak 

. 144 Pénzverdék 

.15 Bírósági épületek. L. még 725.6 

.155 Levéltárak

725.16 Posta-, távíró- és távbeszélő
épületek. L. még 727.94 

.17 Államfői rezidenciák

.18 Katonai és rendőrségi épületek

.19 Tűzoltóság, közegészségügyi, 
víz-, gáz- és elektromos mű
vek épületei

725.2 Kereskedelmi épületek. Irodák.
Üzletházak. Áruházak

. 21 Üzletek. Áruházak 

. 22 Vegyes épületek üzletekkel, iro
dákkal és lakásokkal 

.23 Irodaépületek általában. Biz
tosító intézetek székházai.
L. még 651.1

.24 Bankok. Takarékpénztárak

.25 Tőzsdék. Kereskedelmi és ipar
kamarák

.26 Vásárcsarnokok. Fedett piacok.
L. még 381.1, 624.9 

.27 Állatvás ártelepek

.28 Vágóhidak
725.3 Közlekedési és szállítmányozási

épületek

. 31 Pályaudvarok, várócsarnok 

.32 Teherpályaudvarok 

.33 Vasútforgalmi épületek és mű
helyek. L. még 625.26; 656.2 

.34 Rév- és kikötőépítmények. Ki- 
kötőhidak. Dokkok. Világító- 
tornyok. L. még 627; 656.6 

.35 Raktárak. Hűtőházak. L. még
624.9

.36 Silók

.37 Járművek és hajók építészeti 
szempontból. «*L- még 625.2;
629.1

.38 Kocsiszínek. Garázs. Benzinku
tak stb.

.39 Légiforgalmi épületek. Hangá
rok stb. L. még 624.9; 
629.139; 656.7

725.4 Ipari épületek. Gyárak. Műhelyek.
Malmok

További alosztályozás kapcso
lati : alosztással. Pl.: 
725.4:663.4 Sörgyár. L. még
621.7

725.5 Kórházak, jóléti intézmények
épületei. L. még 361/362

.51 Kórházak általában. Klinikák.
Szülőotthonok. Szanatórium
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725.52 727.7

725.52 Elmegyógyintézetek
.53 Gyógypedagógiai intézetek 
.54 Vakok, süketnémák intézetei 
. 55 Szegényház. Menhely 
.56 Aggok "menhelye 
.57 Gyermekmenhely. Árvaház.

Csecsemőotthonok 
. 58 Lelencház
.59 Egyéb intézetek. Nyomorék-és 

rokkant- otthonok stb.
.599 Állatmenhelyek és kórházak

725.6 Börtönök. Fogházak. Javítóinté
zetek

.61 Fogházak. Fegyházak 

. 63 Internálótáborok. Dologház 

.64 Javítóintézetek gyermekek szá
mára

725.85 Sporttermek, tornatermek, tor
nacsarnokok

.86 Kerékpár- és motorverseny
pályák. Jégpályák 

. 87 Csónakházak

. 88 Lovardák

.89 Egyéb sportépületek és létesít
mények. Lóversenytér. Lö
völde. Teniszpálya. Sportpá
lya. Gyermekjátszótér stb.

725.9 Különböző nyilvános épületek

. 91 Kiállítási épületek. L. még 061.4

. 92 Ideiglenes épületek. Barakkok

.94 Emlékművek. Diadalívek. Osz
lopcsarnokok. Szökőkutak.
L. még 726.8; 73 

.95 Hidak. L. még 624.2/.8

.96 Kapuk. Városfalak
725.7 A vendéglátóipar és a fürdőhelyek

épületei

.71 Vendéglő. Kávéház. Tejcsar
nok stb. L. még 728.4/.5 

.72 Kocsma. Bár. Eszpresszó. Büfé. 
L. még 728̂ .5

. 7Í3 Kádfürdők. Gyógyfürdők

. 74 Uszodák. Fedett és nyitott uszo
dák. Strandok

.75 Fürdőhelyi építmények. Játék- 
kaszinó

. 76 Vegyes kerti és park építmények. 
Zenekari építmények. Nö
vényházak. Télikertek. L. 
még 712.6

725.8 Szórakozóhelyek. Játék- és sport-
épületek

.81 Vigadók. Hangversenyépületek.
'Hangversenytermek 

.82 Színházak. Operaházak. Film
színházak. Tánctermek stb.

. 821 Operaházak

. 822 Színházak

.823 Zenés kávéházak. Kabarék.
Filmszínházak. Tánchelyek 

. 3 Kabarék 

.4 Filmszínházak 

. 6 Tánchelyek 

.7 Varieték
. 825 Panorámák, diorámák 
.826.1 Cirkuszépületek 

. 3 Amfiteátrumok 

.4 Sportcsarnokok, Sporttele
pek. Stadionok

.83 Előadótermek. Kultúrházak

.84 Biliárdtermek. Tekepályák

726 Egyházi épületek.
L. még 246/247; 72.03; 729.9

.1 Pogány istentiszteleti helyek. 
Pagodák

. 2 Mecsetek. Minaretek

.3 Zsinagógák

. 4 Kápolnák

. 5 Templomok

. 6 Székesegyházak. Dómok. Kated- 
rálisok

. 7 Apátságok. Kolostorok. Zárdák

.8 Temetői létesítmények. Síremlé
kek. Kripták stb. L. még 929.5 

.9 Egyéb egyházi épületek. Plébá
niák. Paplakok. Püspöki rezi
denciák. Kegyhelyek

727 Iskolák. Tudományos és 
művészeti épületek

.1 Iskolák. Elemi és általános isko
lák

.2 Bennlakásos iskolák. Internátu-
sok

.3 Egyetemek. Főiskolák 

. 4 Szakiskolák

. 5 Laboratóriumok. Tudományos 
intézetek. Kutatóintézetek. L. 
még 542.1; 614.3; 615.12; 727.9;
771.1

. 6 Múzeumok. Természettudományi 
gyűjtemények. Füvész- és ál
latkertek. L. még 069.2 

. 7 Művészeti múzeumok. Műgyűjte
mények. Képtárak. L. még
069.2
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727.8 737

727.8 Könyvtárak. L. még 022 
. 9 Egyéb kulturális épületek 
.91 Csillagvizsgálók. L. még 522.1 
. 92 Meteorológiai intézetek 
.94 Rádióadó állomás. Stúdió

728 Lakóépületek.
L. még 725.17; 726.9

.1 Kis családi házak városban és 
vidéken. Munkáslakások. L. 
még 331.83; 333.32; 834.1 

.11 Városi jellegű lakások

.12 Falusi jellegű lakások

.18 Idénylakások

.2 Bérházak. Többlakásos házak 

.22 Kislakásos bérházak

. 222 Bérkaszárnyák 

.226 Bérlakások, közös háztartási 
berendezéssel (központi 
konyha stb.)

.27 Bérházak közös társadalmi he
lyiségekkel. Boardinghouse 

.28 Felhőkarcolók. Toronyházak

.3 Városi házak. Sorházak. Iker
házak

. 31 Sorházak

. 34 Ikerházak

. 37 Egyedülálló házak

.4 Testületek, egyesületek, klubok 
épületei

.5 Szállodák, vendégfogadók, pen
ziók. L. még 725.7 

.54, Diákszállók. Munkásszállók

. 6 Falusi lakóházak. Gazdasági épít
kezések. Tanyák. L. még 631.2;
728.1

.7 Nyaralók. Mozgólakások. Kerti
házak

.76 Mozgó, guruló házak. Lakóko
csik

.77 Üszóházak

.81 Várak. L. még 623.1

.82 Kastélyok

.83 Urasági lakok, kúriák

.84 Villák

.86 Törpenyaralók. Vikendházak

. 9 Melléképületek 

.94 Mezőgazdasági épületek. L. még
631.2

729 Építészeti részletek. Épület
díszek; Épületfelszerelések

. 1 Épületdíszek általában 

. 3 Alapformák. Építőművészeti ele
mek. L. még 69.02

729.31 Falak. Párkányzatok. Szegé
lyek. Gyámfalak

.32 Pillérek. Oszlopok. Gyámoszlo
pok. Oszlopsorok stb.

.33 Boltívek, Árkádok ?

.34 Boltozat. Kupola. Fülke

.35 Tetőzet. Tetőnyílás. Padlás.
Mennyezet

.36 Tornyok. Minaretek stb.

. 37 Oromszegély. Timpanon

.38 Ajtók. Kapuk. Ablakok

.39 Egyéb részletek: erkélyek, lép
csők, verandák stb.

.4 Díszítő festés. L. még 698.1; 747

.5 Domborművű díszítések

.6 Díszítő burkolások. Díszvakola
tok. Lambériák stb.

.7 Mozaikok

.8 Díszüvegezések^ Üvegfestés. L.
még 666.1; 778 

.9 Épületberendezések

.91/.93 Temploipi berendezések.
Oltárok, Szószékek stb. 

.94  ̂ Beépített bútorok. Orgonaház 
stb.

.95 Kémények. Fűtőtestek. Tűzhe
lyek. Kandallók 

. 98 Világítótes ̂ ek

73 SZOBRÁSZAT.
L. még 679.8; 681.9; 729.5

73.023 Anyagok, nyersanyagok 
.1 Faszobrászat 
.2 Kő. Márvány 
.3 Érc
.4 Agyag. Porcelán. Gipsz. Mű

anyagok
. 5 Elefántcsont. Csont 
.6 .Viasz
.7 Egyéb és vegyes anyagok 

.027 Kivitelezés módja
. 1 Szobor, mellszobor stb.
. 2 Domborművek

736 Kíí- és fémmetszés. Pecséttan
.2 Kőfaragás és vésés. Kámeák
.3 Pecséttan. Szigillográfia. Pecsé

tek. Bélyegzők. L. még 929.6

737 Éremtan. Numizmatika
.1 Érmék. L. még 332.4; 343.51; 

, 671.4
. 2 Érmek, emlékérmek
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73$ 757

738 Kerámia. Agyagművesség.
L. még 571; 66Ö.3/.7; 691.4

. 1 Porcelán 

.2 Majolika 

.3 Fajansz. Kőagyag 

.4 Zománc

.5 Mozaik. L. még 729.7 

. 6 Terrakotta

.8 Egyéb kerámia. Díszcsempe. 
Tanagra 3*

739 Ötvösművészet.
L. még 671/673; 749

.1 Arany- és ezüstművesség. L.
még 247; 671.1; 736 

.2 Művészi ékszerészet. L. még
671.1

.3 Művészi órakészítés. L. még 
681.11

.4 Művészi vasművesség 

.5 Egyéb fémművesség. Bronz, 
ón, réz stb. műtárgyak 

.7 Művészi kovácsolt páncélok és 
.. fegyverek. L. még 683.4 

. 8 Ötvösművészeti apróságok. 
Csecsebecsék. Régiségek

74 RAJZ. IPARMŰVÉSZET 

741/744 Rajzművészet
741 Rajz általában 

.5 Karikatúra

.9 Rajzgyűjtemények
742 Távlat. Perspektíva. L. még 515.6
743 Művészeti anatómia. L. még 611
744 Vonalas rajz. Mértani rajz. L. még

515; 621.7T
.3 Rajzeszközök. Rajzasztalok stb.
.4 Rajzok elkészítése. Szabályok.

Előírások
.5 Sokszorosítás. Másolás 
.8 Rajzok-megőrzése, rendezése

745/749 Iparművészet.
L. még 738/739; 76

745 Díszítőművészet. L. még 091; 096;
391

. 04 Az ornamentális díszítés elemei.
Díszítmények. Alosztályozás
7.04 szerint

. 5 Iparművészeti tárgyak nyers
anyaguk szerint

745.51 Faiparművészet. Fafaragás. In
tarzia. Fabeégetés

. 52 Textiliparművészet. Textilfes
tés. Művészi szőnyegek 

.53 Boriparművészet. Bőrfestés. 
Bőrdomborítás

.54 Papíriparművészet. Díszítő ta
péta

.55 Iparművészeti munkák elefánt- 
csontból, szaruból, csontból 
stb.

746 Női kézimunka. Kárpit. L. még
646.2; 677.6

. 1 Iparművészeti kéziszövés 

.2 Csipke-, fiié-, tüllmunka 

. 3 Hímzés

.4 Kötés. Horgolás stb.
747 Belső díszítés és berendezés. Alosz

tályozás : viszonylati alosztással 
.5 Kirakatrendezés

748 Üveg. Kristályüveg. L. még
666.1/.2; 698.3; 729.8

749 Művészi bútorzat. L. még 645;
647.2; 684.5/.6; 697; 739 

.1 Művészi, antik és modern búto
rok

.2 Művészi tűzhelyek, kandallók, 
csillárok. L. még 683.8/.9

75 FESTÉSZET
75.023 Anyagok, nyersanyagok

.1 Festési alap. Fa, vászon, pa
pír, üveg, fém, selyem stb.

. 2 Festékek

.21 Olajfesték. Olajfestmény 

.22 Vízfesték. Vízfestmény 

.23 Pasztell. Színes kréta. Szén
rajz

.4 Rögzítő szerek. Lakkok. Szá
rítók

.05 A festészet gyakorlati alkalma
zása

.051 Táblafestészet 

.052' Falfestmény. Freskó 
 ̂ . 054 Díszletfestés 

> 056 Miniatűrök

753/759 Festmények az ábrázolás 
tárgya szerint.
L. még 7.04

753 Epikai, mitológiai tárgyak festé
szete

754 Genre-festészet
755 Vallásos festészet
756 Történeti festészet
757 Arckép- és aktfestészet
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758 773.1

758 Festészet természet után
. 1 Tájkép
. 2 Tengeri tájkép
. 3 Állatok
. 4 Csendélet

759 Egyéb tárgyak. Gímerfestészet.
L. még 929.6

76 GRAFIKAI MŰVÉSZETEK 
METSZETEK. NYOMATOK

761 Magasnyomású eljárások 
.1 Fametszet
.2 Fémmetszet

762 Mélynyomású eljárások. Rézmet
szet, acélmetszet, rézkarc slb.

763 Síknyomású eljárások. Kőnyomás.
Litográfia

768 Mechanikai grafikai másoló eljárá
sok. L. még 774/777

769 Metszetgyűjtemények

77 FÉNYKÉPEZÉS
77.01 A fényképezés elmélete

.011 A fényképezés fizikája. Optikai 
jelenségek

.012 A fényképezés kémiája. L. még
541.14

.02 Fényképészeti eljárások 

. 021 Fényérzékeny anyagok gyártása

.022 Megvilágítás 

.023 Negatív eljárások
. 4 Előhívás

. 024 Felvételek kidolgozása

.025/.026 Negatívok és másolatok 
megőrzése

.04 Művészi fényképezés. Arcképek, 
aktok, tájképek stb. fényképe
zése

.05 A felvétel módozatai 

. 051 Napfény felvét el 

.052 Műfényfelvétel 

.054 Időfelvétel 

. 055 Pillanatfelvétel 

. 056 Külső felvétel

.057 Belső felvétel

.058 Víz alatti felvétel 

.06 Képméretek 

.08 Fordító eljárás

771 Fényképezési felszerelések, 
eszközök, anyagok

.1 Műtermek és laboratóriumok

.2 Műtermek berendezése, felszere
lése

771.3 Fényképező készülékek és tarto
zékaik

.31 Fényképezőgépek
• 318 ( Másoló és nagyító készülékek 
. 32 Kazetták. Adapterek
.34 Állványok
.35 A fényképezőgép optikai részei 
.351 Lencsék, objektívek 
. 354 Diafragmák 
.356 Szűrők 
. 36 Zárak
• 37 Egyéb tartozékok 
.371 Keresők 
.372 Távolságmérők 
.374 Felvétel-, film-számlálók 
.376 Megvilágításmérők
.4 Egyéb segédeszközök, pl. masz

kok, másoló, előhívó készülé
 kek, fényforrások

. 5 Nyersanyagok és fényérzékeny 
anyagok. Kolloidális közegek. 
Alaprétegek

. 53 Érzékeny rétegek; lemezek, pa
pírok, filmek

.534.1 Fényérzékenység 
.2 Színérzékenység 
. 3 Fényérzéketlenítés 
. 5 Szenzitometria •

.535 Lappangó, latens kép 

.6/.7 Fényképészeti vegyszerek

772 Szervetlen vegyületek fény-
érzékenységén alapuló 
eljárások

.1 Eljárások ezüstsókkal 

.11 Ezüstsók alkalmazása fémen.
Daguerrotípia

.12 Ezüstsók alkalmazása papíron. 
Papírfénykép

.13 Ezüstsók alkalmazása fürdők
útján fényérzékenyített, nem 
kolloidált réteggel. Albumin 
papírosok

.14 Eljárások kollodiummal

.15 Eljárások ezüstsók emulzióival

. 2 Eljárások vas, mangán, kobalt és 
nikkel sóival

.3 Eljárások platina, palládium,
arany, irídium vagy ozmium 
sóival

.4/.9 Egyéb fémes sós eljárások

773 Szerves vegyületek fényérzé
kenységén alapuló eljárások

' .1 Színkeverő, ún. pigment-eljárá
sok szénnel
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773.3 78.087.682

773.3 Itató eljárások
.6 Fotókerárhia
.7 Eljárások fényérzékeny festékek

kel. Diazo-eljárás. Színtelení- 
tés

.8 Eljárások olajfestékekkel, bróm- 
olajjal

774/777 Fotomechanikai másoló 
eljárások.
L. még'655.3

774 Zsíros festékek alkalmazása kolloi-
dális rétegen. Fénynyomás

775 Kőnyomás. Fotolitográíia
776 Fénynyomás egyéb felületen, pl.

fémen. Offset-lemezek
777 Mély- és magasnyomású eljárások 

.1 Mélynyomás. Fotogravűr

. 2 Dombornyomásos nyomólemezek 
és dúcok. Autotípia 

.3 Képfelbontás. Raszterek

778 Fényképezés^ alkalmazása
. 1 Másolás 

, .13 Nagyítás
.14 Kicsinyítés. Mikrofotográfia. 

Mikrokópia
.2 Vetítés. Vestítdgép^ vetítőlámpa, 

vetítőobjektív, vetítővászon 
.3 A fényképészet tudományos és 

technikai alkalmazása 
. 31 Mikrofotográfia (nagyított fény

képek készítése mikroszko
pikus tárgyakról)

.32 Távfényképezés. Telefotográfia

.33 Radiográfia. Fényképezés rönt
gen- és gamma sugarakkal 

.34 Fényképezés egyéb sugarakkal.
Ibolyántúli és infravörös su
garakkal

.35 Légi felvételek 

. 37 Ultrarapid fényképezés 
.38 Fotogrammetria. Fényképmé

rés. L. még 526.918; 53.087.5 
. 4 Sztereoszkópia 
. 5 Kinematográfia. Mozgófényké

pek
.53 Felvétel
.534.1 Térhatású filmfelvétel 

. 2 Színesfilmek

.4 Hangosfilmek 

.6 Rajzos trükkfilmek 
. 55 Mozgófilmvetítés 
.554.1 Térhatású filmvetítés, kine- 

maszkóp stb.

778.554.4 Hangosfilmvetítés 
. 6 Színes fényképezés 
.8 Fényképészeti trükkök

779 Fényképgyűjtemények 

78 ZENE.
L. még 347.785; 681.81; 725.81/82;
791.2; 792.8

78.071.1 Zeneszerzők
. 2 Előadóművészek 
. 22 Hangversenykörutak 
. 4 Zeneoktatók
. 5 Zenetanulók

.072.2 Zenetudomány
. 3 Zenekritika

. 08 Zeneművek formái 

. 081 Hangszeres művek egyes tételei 

.082/.086 Hangszeres művek formái 

.082 Szimfónia. Szonáta. Koncert 

. 083 Genreformák
.1 Szvit. Divertimento 
.2 Variáció. Preludium. Fuga
. 3 Fantázia. Toccata. Humo-

reszk
.4 Elégia. Noktürn. Szerenád. 

Románc..Pásztorát. Bölcső
dal. Barkarola 

.5 Rapszódia. Ballada 

.6 Scherzo. Impromptu 

. 8 Átiratok. Potpurri 
. 084 Indulók 
.085 Táncformák

. 1 Régi táncok. Allemande.
Gourante. Menuet 

.2 Társas táncok. Valcer. Ma-
zurka. Polka 

.3 Modern táncok 

.7 Nemzeti táncok. Karakter
táncok

.087 Formák vonatkozásukban a
hangszer (énekhang) mikénti 
alkalmazására 

.1 Egy szólóhangszerre 

. 2 Egy szólóhangszerre kísérettel 

.3 Több szólóhangszerre 

.5 Tanulás, gyakorlás céljára
szolgáló művek. Ujjgyakor- 
latok, etűdök 

. 6 Énekművek 

.61 Egy hangra

. 62 Duettek

. 63 Tercettek

. 64 Kvartettek

.68 Kórusművek

.681 Gyermek-fiúkórusok 

.682 Női kórusok
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78.087 .683 783

78.087.683 Férfi-kórusok
.684 Yegyeskari művek 

. 089 Zeneműkiadványok külső for
mái. Szövegkönyvek, parti
túrák, zongorakivonatok stb. 

.091 Hangversenyek 
.2 Próbák

781 Általános zeneelmélet
. 1 Tudományos alapelvek. Fizikai,

matematikai stb. elméletek. 
Zenei akusztika 

.15 Ritmus elmélete 

.2 Zeneelmélet. Hang. Hangzás.
Tonalitás. Hangnem. Hang
közök. Akkordok. Hangjegy
írás

.4 Összhangzattan. Ellenponttan.
Dallam

.5 Zenei formatan 

.6 Zeneszerzés. Hangszerelés. Elő
adás

.62 Ritmus. Metrum. Dinamika 

. 63 Hangszerelés 

.64 Transzponálás 

. 65 Improvizálás

. 68 Interpretálás. Tempó. Kifejezés,
v * Frazeálás
.7 Nemzeti zene. (Földrajzi közös 

alosztással)
.9 Egyéb zenei kérdések 
.91 Hangszerekre vonatkozó kérdé

sek. Hangolás

782/785 A zene fajtái
782 Színházi zene. Opera. Operett.

Balett. Pantomim
783 Egyházi és vallásos zene. L. még

245
.2 Liturgikus zene. Misék. Antifó- 

nák. Zsoltárok
.3 Egyházi oratóriumok. Passiók
.5 Gregorián énekek. Protestáns

korálok

784 Vokális zene. Ének.
L. még 398.8; 612.78

.087.68:331 874.3 Énekkarok 

.3 Dalok. Balladák. Áriák 

.4 Népdalok

. 5 Világ i kórusművek. Kórusművek 
zenekari kísérettel 

. 6 Gyermekdalok

784.7 Egyéb dalok. Katonanóták. 
Nemzeti énekek 

. 9 Énekgyakorlatok. Szolfézs

785 Hangszeres zene
.1 Zenekari művek
.11 Szimfonikus zene
.12 Fafúvós- és rezeskarok zenéje
.13 Katonazene
.16 Szalonzene. Tánczene. Jazz
. 4 Programzene
.6 Versenyművek. Koncertek
.7 Kamarazene

786/789 Egyes hangszerekre írt 
zene

786 Billentyűs hangszerek.
L. még 681.816

. 1 Cembalo

.2 Zongora

.24 Négykezes zongora 

. 6 Orgona

. 7 Harmónium

.8 Akkordeon. Harmonika

787 Húros hangszerek.
L. még 681.817

. 1/. 4 Vonós hangszerek

.1 Hegedű

.2 Mélyhegedű. Brácsa

.3 Gordonka, cselló, kisbőgő

.4 Egyéb vonós hangszerek. Nagy
bőgő stb.

. 5 Hárfa

.6 Gitár. Mandolin. Gitera

.9 Egyéb húros hangszerek. Cim
balom stb.

788 Fúvós hangszerek.
L. még 681.8Í8

. 1 Trombita

.2 Harsona. Puzón

.3 Kürt. Kornett. Piszton

.4 Vadászkürt. Szaxofon. Tuba

. 5 Fuvola. Okarina. Furulya. Ti-
linkó

. 6 Klarinét

.7 Oboa. Angol kürt

.8 Fagöt. Kontrafagot

.9 Egyéb fúvps hangszerek. Alpesi
kürt. Duda. Szájharmonika 
stb.
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789 796 .355

792.1 Színdarab. Szomorújáték. Dráma 
.2 Vígjáték. Bohózat 
.3 Némajáték 
. 4 Opera
. 5 Vígopera
.6 Operett. Zenés bohózat
.7 Orfeum. Varieté. Kabaré
.8 Balett. Revü. Táncbemutató
.9 Egyéb látványosságok. Szabad

téri előadások stb.

793 Társas szórakozások
. 067.2 Népi együttes
.1 Műkedvelő előadások. Népi szín

játszás. L. még 394.3; 398.5; 
792

.2 Alkalmi ünnepségek. Arató-ün
nepek. Évfordulók. Élőképek 
stb.

.3 Tánc. Társasági tánc. Népi tánc.
Nemzeti tánc. L. még 394.3 

.31 Népi tánc. Nemzeti tánc 

.32 Művészi tánc. Régi táncok 

.33/.34 Társasági táncok 

. 38 Bálák

794 Társasjátékok.
Fejtörő játékok. L. még 685.6

. 1 Sakk

795 Szerencsejátékok
.4 Kártyajáték

796 Testgyakorlás. Sport.
L. még 159.944; 355.54; 371.73; 
613*71; 615.82; 685.6/.7; 72S.7/.8

. 092.1 Sportversenyek. Szükség ese
tén névalosztással, pl.
796.092.1 Öttusa,
796.092.1 Tíztusa

.1 Szabadtéri gyermekjátékok. Ho
mokjátékok. Körjátékok. Fu
tójátékok. L. még 371.1;372.21; 
694.5; 688.72

.2 Eszközökkel végzett mozgási és
ügyességi játékok. Karikázás. 
Golyózás. Tekejáték 

.3 Labdajátékok. Dobójátékok

.32 Kosárlabda. Röplabda 

.332 Labdarúgás. Futball 
*“.342 Tenisz 
.355 Hoki

789 Üto  ̂ és géphangszerek.
L. még 681.819

.1 Dobok. Üstdob 

. 3 Réztányér. Cintányér

.3 Triangulum

.5 Harang. Harangjáték. L. még
673.5

.6 Xilofon. Celesta 

.9 Zenegépek. Gépzene. Pianola.
Gramofon stb. L. még 681.82

79 SZÓRAKOZÁS. JÁTÉKOK. 
SPORT.
L. még 685

79.092 Versenyek, pl. 79.092(100)
Nemzetközi versenyek. Olim- 
piászok

.2 Bajnokság. Csúcseredmény 
.093 Egészségügyi kérdések. Sport- 

egészségügy. L. még 613.71

791 Nyilvános szórakozások és
* látványosságok.
L. még 394.2; 688.74

.2 Nyilvános hangversenyek 

.42 Vetített k&pe1&* ^  >.

.43 Filmművészet. Filmek fajtái.
A 8 j elzetű szak — 1 / — 9 mű
fajok szerinti közös alosztásai 
itt használhatók, pl. *
791.43 — 22 filmvígjátékok 

.44 Filmprodukció

.45 Filmszínházak. Előadások. L.
még 778.5 

. 53 Bábszínház

.6 Nyilvános ünnepségek. Felvonu
lások. Kivilágítások. L. még 
394

.7 Népi szórakozóhelyek. Hinták. 
Körhinták. CsúMák. L. még
688.77

.8 Állatseregietek. Betanított álla
tok. Cirkuszok 

. 9 Egyéb szórakozások

792 Színház.
L. még 688.74; '725.82; 793.1; 
8 - 2

.04 Színházi kellékek. Díszletek.
Gépezet. Világítás stb.

. 07 Színháztudomány. Dramatur
gia. L. még 8.08—2
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796.37 799

796.37 Diszkoszvetés. Súlydobás. Ka
lapácsvetés. Gerely vet és 

.38 Gélbadobás

796.4 Testgyakorlás. Könnyű atlétika.
Torna. L. még 371.7; 615.82

. 41 Szabad és rendgyakorlatok. Rit
mikus gyakorlatok 

.42 Futás. Távgyaloglás

.43 Ugrás. Egyensúlyi gyakorlatok

.431 Ugrás
. 1 Magasugrás 
.2 Távolugrás

.44 Korlát. Nyújtó. Lógyakorlatok

.46 Trapéz. Gyűrűhinta. Mászás
. .47 Akrobatika

796.5 Természetjárás. Turisztika. Hegy
mászás

. 51 Vándorlás. Kirándulások

.52 Hegymászás. Alpinizmus

. 54 Táborozás

.6 Kerékpársport. L. még 629.118

. 7 Motorsport. Autó- és motorkerék
pársport. L. meg 629.113

796.8 Támadó és védő sportok

. 81 Birkózás

. 83 Ökölvívás
.86 Vívás
.862/.863 Tőrvívás. Párbajtőrvívás
. 865 Kardvívás
.89 Egyéb küzdő sportok
.891 Jiu-jitsu
. 892 Súlyemelés

796.9 Téli sportok

. 91 Korcsolyázás 

.92/.93 Sí. Síjöring
.94./.95 Ródlizás. Szánkózás. Bob 
.96/.97 Játékok a jégen. Jégkorong.

Versenyek a jégen

797 Vízisport. Sportrepülés
.1 Vízisport. L. még 629.12 
. 12 Evezés
. 14 Vitorlázás
.15 Motorcsónaksport 
.2 Üszás. Műugrás 
.25 Vízijátékok. Vízilabda. Vízi

póló. Vízi-sí
.5 Sportrepülés. Vitorlázó repülés. 

L. még 629.13

798 Lovassport. Lóverseny
.2 Lovaglás. L. még 636.1.088 
. 4 Lóverseny 
.6 Hajtóverseny 
. 66 Ügetőverseny

799 Vadászat és halászat, mint
sport. Céllövészet

r
.1 Halászás. Horgászás. L. még

639.2
.2 Vadászat. L. még 502.74; 639.1 
.3 Céllövészet
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8 IRODALOMTUDOMÁNY. SZÉPIRODALOM

8(1)91) Irodalomtörténet általában.
Egyetemes irodalomtörténet. 
Az irodalomtörténet további 
részletezése a megfelelő közös 
alosztásokkal történik, pl. 
8(091) „17” A XVIII. század 
általános irodalomtörténete 
8(091) —2 A drámairodalom 
története általában 
840(091) —3 A francia próza- 
irodalom története 
88/89(47)(091)-3 1  A szovjet 
regényirodalom története 
882(091) „1917/19587 A szov
jetorosz irodalom története 
napjainkig
895.1(091) — 1 „19” Jelenkori 
kínai költészet
Az egy íróra vonatkozó műve
ket névalosztással fejezzük ki, 
pl. 840 Zola; 882 Gorkij; 
894.511 Petőfi

8—1/ — 9 Irodalmi műfajok

8 — 1 Költemények. L. még 245; 398.8;
784

—12 Drámai költemény
—13 Eposz
—14 Líra (óda, elégia, ballada)
—15 Tanköltemény
—16 Leíró költemény
—17 Szatíra versben, humoros költe

mény. L. még 8 —7
—191 Allegorikus költemények. Állat

mesék. Metamorfózisok 
—193 Kisebb költemények: epigram

ma, szonett stb.
—2 Drámai művek. Színpadi művek.

L. még 782/784; 792 
—21 Szomorújáték. Tragédia
—22 Vígjáték. Komédia
—23 Középfajú dráma. Színmű
—24 Történelmi színmű

8—25 Különböző drámai művek. Egy- 
felvonásosok. Alkalmi dara
bok stb.

—252 Mesejáték
.5 Bábjáték. L. még 791.53 

—291 Középkori és kora-újkori szín
művek

. 1 #Liturgikus drámák. Miszté- 
riumjátékok. Moralitások 

.2 Régi világi színművek. Mi
mus

—292 Népszínmű 
-293  Szövegkönyv. Librettó 

.7 Forgatókönyv 
—3 Prózai epika
—31 Regény 
—32 Novella. Elbeszélés
—34 Mese. L. még 398.2,
—36 Anekdota
—4 Esszék. Értekezések. Tanulmá

nyok
—43 Vázlatok, karcolatok, riportok 
—5 Irodalmi ékesszólás. L. még 8.085
—6 Levelek. Levélformában írt mű

vek. L. még 652
— 7 Prózai szatíra. Humoros művek.

Paródiák. L. még 398.2; 8 — 17
— 82 Gyűjteményes munkák. Poli-

gráfiák. Antológiák 
—821 Egyéni gyűjtemények. Egy

szerző összegyűjtött irodalmi 
alkotása

—822 Gyűjtemény több szerző szép- 
irodalmi műveiből 

—83 Dialógusok 
—84 Aforizmák
—9 Egyéb irodalmi műfajok. Népies 

olcsó kiadások. Irodalmi kriti
kák. Folyóiratközlemények. 
Pamfletek

—93 Gyermekirodalom. Ifjúsági iro
dalom. L. még (024.7); 087.5

— 94 Történelem, mint irodalmi mű
faj. Emlékiratok, életrajzok 
stb.
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8 - 9 6 89

8 — 96 Tudományos és bölcseleti iro
dalom

— 992 Útleírás. L. még 910.4

8.0  Irodalomelmélet. Irodalomtudo
mány. Irodalmi technika

.01 Irodalmi esztétika. L. még 18;
7.01

.015 Irodalmi iskolák, rendszerek és 
elméletek 

. 1 Iskolák 

.11 Klasszikus, újklasszikus is
kola

.12 Nemzeties irány 

.14 Romantikus, újromantikus 
irány

.16. Naturalizmus. Realizmus 
[3K] Szocialista realizmus 

.9 Egyéb iskolák. Impresszioniz
mus. szimbolizmus, expresz- 
szionizmus stb.

.02 Két- vagy többnyelvű 'kiadások.
A mű kiadása eredeti s párhuza
mosan idegen nyelven 

. 03 Fordítások 

. 032 Műfordítások 

.08 Irodalmi technika. Stilisztika,
poétika, retorika stb. Pl. 8.08—2 
Dramaturgia irodalmi vonatko
zásban

.081 Irodalmi alkotás. Irásművészet

. 083 Irodalmi művek átdolgozásai; pl.
: 7.096 Átdolgozás rádió-hang- 

j átékra
: 7.097 Átdolgozás televíziós köz

vetítésre
.085 Ékesszólás. Előadóművészet. L.

még 159.925; 409.5; 534.7;
612.78

. 09 Irodalmi kritika; lényege, feladata, 
hatása

8.091 Összehasonlító irodalomtudo
mány. írod almi kölcsönhatá
sok

82/89 EGYES NYELVEK  
IRODALMA

Alosztály ozás a 42/49 Egyes nyelvek fel
osztása szerint történik. A magyar iroda
lom szak jelzésére nálunk a hosszú 
894.511 helyett a rövid s le nem foglalt 
81 jelzetet használtuk. Minthogy újabban 
az ETO fejlesztési terveiben a 81 jelzetet 
a filológia céljára tartják fenn, a magyar 
irodalom jelzete csak 894.511 lehet. Bár
milyen nyelv irodalmi szakszámát meg
kapjuk, ha a 42/49 alatti k^zdő 4-es 
számot felcseréljük 8-ra, pl.

820 Angol irodalom
830 Német irodalom
839 Egyéb germán irodalmak
840 Francia irodalom
850* Olasz irodalom
859.0 Román irodalom
860 Spanyol irodalom
869.0 Portugál irodalom
87 Klasszikus nyelvek irodaiméi. Latin 

— görög irodalom 
871 Latin irodalom
875 Görög irodalom
88/89(47) Szovjet népek irodalma
882 Orosz irodalom
883 Ukrán irodalom
884 Lengyel irodalom 
885.Q Cseh irodaim

.4 Szlovák irodalom 
886 Délszláv irodalom
89 Keleti irodalom áltálában 
891 Indoeurópai, indogérmán irodalom
894.5 Finnugor irodalom 

.511 Magyar irodalom
895.1 Kinai irodalom

.6 Japán irodalom

. 7 Koreai irodalom
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9 FÖLDRAJZ. ÉLETRAJZOK. TÖRTÉNELEM

908 Honismeret. Egy ország, vidék stb.
történelmének, földrajzának, kul
túrájának, gazdasági és termé
szeti viszonyainak összefoglaló, 
többnyire népszerű ismertetése.
Az alosztályozás úgy történik, 
hogy a megfelelő földrajzi alosz- 
tás számjegyei zárójel nélkül 
csatlakoznak a főtáblázati szám
hoz. Pl. 908.439 Magyarország 
általános ismertetése

91 FÖLDRAJZ. ÚTLEÍRÁSOK

A 908 szakkal ellentétben a szoro
san vett föídrájxi^űvek (leírá
sok, kutatások, útleírások, "tér
képek, útikalauzok stb. tartoz
nak ide. L. még 31; 325; 338; 39; 
525; 526; 55; 551.4; 572; 581.9;
591.9
Egy bizonyos kérdés meghatáro
zott területtel kapcsolatban az 
illető tárgy alá kerül, földrajzi 
alosztással. Pl. 634.21(439) Kaj
szibaracktermesztés Magyaror
szágon

910 Általános kérdések
.1 Földrajztudomány. Alapelvek.

Elméletek. Módszerek 
.2 Az utazás technikája. L. még

380.8; ,796.5 
.3 Fölfedezések 
.4 Nagy utazások

Olyan utazások tartoznak ide, amelyek 
egy földrajzi számmal nem fejezhetők 
ki. Egyébként az útleírások mindig a 
megfelelő földrajzi szakcsoportba tartoz
nak (079.3) formai alosztással. Pl. Magyar 
László afrikai utazásai 916(079.3) alá.

910.41 YilágkÖrüli utazások
.42 Utazások különböző világré

szekben. Pl. Utazás Európán 
és Afrikán keresztül 

. 45 Tengeri utak

911 Történelmi földrajz*
(Politikai határok fejlődése és 
változása)
Csak általános művek tartoznak ide. 
Egy-egy ország vagy vidék történelmi 
földrajza a megfelelő földrajzi szakba 
kerül időalosztással. Pl. 914.39‘T4” 
Magyarország történelmi földrajza a 
Hunyadiak korában. L. még 551.8

912 Térképek. Kartográfia.
Atlaszok.

Alosztályozás vagy úgy történik, 
hogy a földrajzi és az idő alosz
tással, illetőleg a megfelelő tárgy 
szakjelzetével való kapcsolattal 
tagoljuk az anyagot, pl.
912(439) Magyarország térképe 
912(439) “15/16” Magyarország 
térképe a török hódoltság korá
ban
912(439) : 55 Magyarország geoló
giai térképe
vagy pedig a 912 jelzetet hozzuk 
kapcsolatba a megfelelő tárgy 
szakjelzetével, pl.
912 : 55(439) Magyarország 
geológiai térképe

913/919 Tájföldrajz. Leíróföldrajz

913 Tájföldrajz általában
.0 Világiöldrajz. Emberföldrajz

Egyes különleges kérdések kifejezése a 
megfelelő tárggyal való viszonyítás útján 
történik. Pl. 913.0(711.4] Település-
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913.1 9^0.2

földrajz általában. 913.0[711.4](091) Te
lepüléstörténet általában. 91 : 385/388 
Közlekedésföldrajz. Egyes helyek tele
pülésföldrajza és településtörténete az 
illető hely földrajzi szakcsoportjába kerül 
a megfelelő alosztással. Pl. 914.39[711.4] 
Magyárország településföldrajza.
914.39J711.43(091) Magyarország telepü
léstörténete.

913.1 Ókori földrajz általában
.2/.9 Az ókor egyes országai. Al

osztályozás úgy történik, 
hogy a földrajzi (32/39) kö
zös alosztás számjegyei 
zárójel nélkül beleolvadnak 
az alapszámba. Pl. 913.7 
az ókori Róma földrajza

914/919 Ujabbkori földrajz.
Alosztály ozás úgy történik, 
hogy a földrajzi (4/9) közös 
alosztások zárójel nélkül 
csatlakoznak a 91 főtáblázati 
számhoz. PL:

914 Európa földrajza 
.2 Anglia földrajza
.39 Magyarország földrajza 
.4 Franciaország földrajza 
.7 Szovjetunió földrajza

915 Ázsia földrajza
916 Afrika földrajza
917 Észak-Amerika földrajza
918 Dél-Amerika földrajza
919 Óceánia és a Sarkvidék földrajza

92 BIOGRÁFIA. ÉLETRAJZOK
Nemzetközi osztályozásban az egyéni élet

rajzokat pusztán névalosztással osztá
lyozzuk^ Pl. 92Kossuth Kossuth La
jos életrajza

A gyűjteményes életrajzokat a hely és idő 
közös alosztásai segítségével osztályoz
zuk. Pl. 92(439) Híres magyarok élet
rajzai. 92(439}“ 17” 'XVIII. századbeli 
híres magyarok életrajzai.

Ugyanazzal a tudománnyal, művészettel 
stb. foglalkozó személyek életrajzgyűj
teményeit kettőspont után a megfelelő 
szakszám alatt osztályozzuk. Pl. 92:61 
orvosok életrajzai

A magyar könyvtárakban szokásos mind 
a gyűjteményes, mind az egyéni életrajzo
kat 92.0/. 9(3/9), tehát az életrajzokban 
leírt személy vagy személyek hivatása, 
főfoglalkozása, hazája szerint osztályozni 
úgy, hogy a foglalkozást kifejező szak
jelzetet pont segítségével csatolják a 
92 jelzethez.

Pl. 92.32 Politikusok életrajzai 
92.32(439)Kossutn Kossuth L.
életrajza

Gyűjteményes életrajzoknál itt is hasz
nálható a földrajzi és az idő közös al- 
osztása.
Pl.: 92.622 Bányászok életrajzai 

92.622“17” XVIII. századi híres 
bányászok életrajzai 
92.622(439) Híres magyar bányá
szok életrajzai
92.622(439) ’18” X IX. századi híres 
magyar bányászok életrajzai

929 Genealógia. Heraldika
929.2 Családtörténet

.3 Születési, keresztelési, házassági 
és halálozási lajstromok. Pol
gárok névsorai. L. még 351.755 

.5 Sírfeliratok. L. még 726.8

.6 Heraldika. Címertan. L. még
738; 759; 929.9

.7 Nemesség. L. még 321.3; 323.31;
929.2

.71 Rendjelek. Kitüntetések. Lo
vagrendek. L. még 331.97 

.9 Zászlók. Lobogók. L. még 929.6

93/99 TÖRTÉNELEM.

L. még 27; 308(091); 338(091); 355.48
571; 7(091); 7.044; 736; 737

A történelem kronologikus osztályo
zását az idő közös alosztása segítségé
vel végezzük. A történelmi források 
szerinti alosztályozás a megfelelő 
formái alosztások segítségével törté
nik. Pl. 943“ 1618/1648”(093.2) ok
levelek és följegyzések Németország 
történetére vonatkozólag a harminc
éves háborúban.

A tizedes szakrendszerben minden 
kérdés történetét az illető kérdés 
szakjába kell beosztani (091) formai 
alosztással. Pl. 51(091) ar matematika 
története; 308(091) társadalomtörté
net; 338(439)(091) magyar gazdaság- 
történet; 338.45(439)(091) a magyar 
gyáripar története. A történelem fő
részbe, 93/99 alá csak az általános és 
politikai történeti munkák kerülnek.

930 Általános kérdések. Történet^
tudomány

. 1 A történettudomány elmélete.
Történetbölcselet 

. 2 Módszertan
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980.22

930.22 Oklevéltan. Diplomatika. L. 
még 003; 930.27 

. 23 Történelmi kritika

.24 Történelmi kronológia. L. még
529

.25 Levéltártudomány. Archiva- 
lisztika. Levéltárak. L. még
651.5

.26 Régészet. Archeológia. Régiség
tan. L. még 571/572 

.27 Epigráfia. Paleográfia. L. még 
003:417

.85 Művelődéstörténet. A kultúra és 
civilizáció története. Csak ösz- 
szefoglaló művek tartoznak 
ide. Az egyes részletkérdések 
mindig az illető részletkérdés 
alá kerülnek. Pl. 37(091) 
oktatástörténet; 373(439)(091) 
a magyar középiskolai okta
tás története; 391(091) vise
lettörténet

930.9 Világtörténet. Szoros értelemben 
vett egyetemes történet. (Az 
események időrendi Összefog
lalása.) Csak összefoglaló mű
vek

931/939 Ókori történelem
Alosztályozás úgy történik, 
hogy' sl. &üd*&jzi alosztás 
zárójel nélkül közvetlenül 
csatlakozik a 9 számhoz

931 , Ókori történelem általában
932 Az ókori Egyiptom története

935 Az ókori Kelet története (Oriens)
937 Római birodalom története
938 Ókori Görögország története
939.86 Pannónia története

94/99 Középkori és űjabbkori 
történelem

94 Középkori és újabbkori történelem 
általában

940.1 Középkori történelem általában 
.2 Üjkori történelem általában 
.3/.4 Első világháború * története.

L. még hadtörténelem í
355.48

.5 A két világháború közti idő tör
ténete

.53/.54 Második világháború törté
nete. L. még hadtörténe
lem 355.48

.55 A második világháború óta 
eltelt idő története

Az egyes .országok, helyek törté
nelmét úgy fejezzük ki, hogy az 
illető országok földrajzl alosztá- 
sát zárójel nélkül, közvetlenül 
hozzákapcsoljuk a 9 számhoz, 
pl. :

943.9 Magyarország története 
£43.915.1 Budapest története 
944 Franciaország története
947 Oroszország és a Szovjetunió törté

nete
951 Kína története
973 Egyesült Államok története
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TUDNIVALÓK
A BETŰRENDES MUTATÓ HASZNÁLATÁHOZ

Mutatónk a táblázatok tárgyszóit öleli fel: a főtáblázati rész teljes anyagát — 
ahol célszerűnek mutatkozott, a szinonimákat is — a közös alosztásoknál csak az 
önálló segédtáblázatokat, illetőleg ezek fontos tárgyszóit, helykímélési célból a könnyen 
fellelhető földrajzi alosztásokból a legjelentősebbeket.

A tárgy szók és a hozzájuk tartozó magyarázatok elrendezése szigorúan mechanikus 
betűrend. A sorolás a MSZ 3401 — 52 szabályai szerint történt. De a különben teljesen 
azonos szókép esetén a nem ékezetes magánhangzó megelőzi az ékezetest, tehát például

agy anatómia 611.81
— /fiziológia 612.82
— szervi megbetegedései 616.831 
ágy /háztartás 645.42

vagy
bor 663.2
— tárolása 663.256 
bór gyógyszertan 615.777.6
— /kémia 546.627 
^  Kohászat  669.781

Ha a tárgyszóval kifejezett fogaloni több táblázati helyen fordul elő, úgy / jellel 
utalunk az egyes ismeret ágakra, szakcsoportokra, pl.

Acél 'építőanyagok 691.71
— /kohászat 669.14

Nem ismétlődő, de általánosabb fogalmat kifejező tárgyszónál is utalunk az ismeret
ágra, pl.

alak /matematika 511.4,
A sorolás egy tárgyszón belül a következő:

először a tárgyszó / jellel (az ismeretágak betűrendben), azután 
a tárgyszó magyarázó vagy kiegészítő szöveggel, végül a tárgy
szó ragozott, képzett vagy összetett alakja,

tehát tulajdonképpen új szókép és mint ilyen az alapszótól függetlenül a fentidézett 
szabvány szerint sorol, pl.

állam közjog 342.2
— /nemzetközi jog 341.21
— /politika 321
— elismerése 341.218
— elmélete 321.01

államadósság 336.3 
állami áruház 381.51 : 658.115.3 
államnyelv tanítása 372.65 
államok sarkalatos jogai 341.23 
államvédelmi hatóság 351.746
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A acélkábel

A teljesen mechanikus betűrend velejárója, hogy a tárgyszó és az összetétele 
közé idegen fogalom ékelődhetik, pl.

bank bankett Bánki-turbina bankjegy

Azonos tárgyszó megismétlése helyett vonást használunk, amint a már megadott 
példák is mutatják, illetőleg annyi vonást, ahány szót az előző szövegből megisméte
lünk, pl.

állati eredetű élelmiszerek tartósítása 664.9
— — építőanyagok 691.18
— — fertőtlenítők 615.779
— — geológiai képződmények 551.311.4
— — illóolajok 668.529
— — szálasanyagok 677.3
— — — színezése 667.26

Még az idegen szavak írásmódjáról és a szóhasználatról kell megemlékeznünk. 
Fonetikus írásmódot alkalmaztunk a meghonosodott kifejezésekre. Az orvosi elnevezé
seket inkább a nemzetközileg használt latin írásmód szerint írtuk; ♦ más szakoknál 
könnyebben fogadtuk el, hogy a szakkifejezése meghonosodott. Ha mind az orvosi, 
mind a nem orvosi nyelvben használják a jövevényszót, azt meghonosodottnak vettük, 
pl. adszorbensek-et írtunk a kémiában és orvostudományban egyaránt.

Vannak írásmódok és szóhasználatok az átalakulás szakában, ilyenek pl.
statika és sztatika

elektromos és villamos
elektromosság és villamosság

Ilyeneknél a táblázatokban az általánosabban használt kifejezésmód fordul elő. 
A mutató lehetőleg mindkét formát felveszi. *

Mutatónk tehát a főtáblázati rész minél alaposabb feltárásával siet a szakozó 
könyvtárosok megsegítésére. Itt is meg kell azonban mondani, hogy a mutató csak 
segédeszköz. Osztályozni jól csak úgy lehet, ha a mutatóban kapott szakszám alapján 
á táblázati rész megfelelő helyét egyeztetjük a könyv, vagy feldolgozandó egyéb doku
mentum tartalmával.

A

A vitamin 577.161.1 
Abel-féle függvény 517.8 
aberráció 521.9 
abietinsav 547.914 
abiogenezis 591.161 - 
ablak 729.38 
— és kellékei 624.024.028 
ablakfelszerelés 645.3 
ablakkeret 631.344.3 
ablaktiálztítás 648.33 
ablakvasalás 683.35 
ablakzár 683.35
abortív kezelési mód 616 — 039.71/.76
abortivum 615.763/.765
abortus 618.39
abrak 636.086.6/.7
abrázió 551.35
ábrázoló geometria 515
abroncs 678.065
abszentizmus 333.4

abszolút /fizika 530.11
— mérés 537.72-32
— monarchia 342.36 
abszolutizmus 321.61 
abszorbeáló szén 661.183.2 
abszorpció /fénytan 535.34
— /növényfiziológia 581.11 
abszorpciós hűtőgép 621.575 
absztrakció 161.111 
absztrakt halmazok 519.5 
acél /építőanyagok 691.71
— /kohászat 669.14
— kis hőtágulással 669.14.018.46
— közvetlen eljárással készítve 669.141.1
— mechanikai tulajdonságai

669.14.018.2
— megmunkálása 621.9.031, 
acélcső 621.643.23 
acéldrótkötél gyártása 677.721 
acélgyártás 669.18 
acélívhíd Ö24.63/.67 
acélkábel gyártása 677.721
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aeélkare agar

acélkarc 762
acélmagasépítmény 624.94 
acélmetszet 762 
acélöntvény « 669.141.25 
acélötvözet 669.15
acélszerkezet kő-, tégla-, betonalapokkal

624.013.2
— tisztán fémből 624.014.2 
acéltárgy 672
acélvázas épület 624.016.7 
acélvázszerkezet /építőipar 693.97
— /mérnöki magasépítés 624.94 
acenaftén 547.67 
acetaldehid /kémia 547.28
— /vegyipar 661.727 
acetamilaceton 547.44 
acetát 547.42
— cellulóz 678.54
— műselyem és műszál 677.464 
acetecetsav 547.48
acetilén /műgyanták 678.76
— /szerves kémia 547.31
— /tüzelőanyagok 662.766
— /világítástechnika 628.9.047 
acetilezés /kémia 542.951
— /vegyipar 66.095.1 
acetofenon 547.572 
acetori /kémia 547.28
— /vegyipar 661.727 
acetonlakk 667.73 
acidosis 612.466 
acilálás /kémia 542.951
— /vegyipar 436.0u£l 
acne 616.554.1—002 
ácsipar 674.1 
ácsmunka 694.5 
ácsolás 622.28 
ácsszerkezet 694 
actinomicetales 576.852 
activated sludge 628.356 
adag 621-189.2 
adagolás /géptan 621—189.2
— /vegyipar 66.028 
adagoló berendezés 66.028 
adalékanyag /gumiipar 678.04
— /kohászat 669.162.1
— betonhoz 666.972.12 
adapter 771.32 
adás-vétel 347.451 
adatfelvétel 311.21 
adatgyűjtés /formai alosztás (079.5) 
addició /kémia 542.955
— /vegyipar 66.095.5 
adenin 547.85 
adenoma 616—006.55 
adhézió 539.61
— úttest és jármű között 625.03 
adiabatikus állapotváltozás 536.711 
adiniferidae 582.253
adipinsav 547.46

adminisztráció 35
adminisztratív tényezők befolyása a mun

kára 331.042 
adó /pénzügytan 336.2
— /rádió 621.396.61
— /televízió 621.397.61
— és adóalap közti összefüggés 336.2.026 
adóalany 336.2.024
adóalap 336.2.025 
adóállomás 621.396.7 
adóáthárítás 336.2.04 
adóbecslés 336.2.027.5 
adóberendezés /távbeszélő 621.395.61
— /távíró 621.394.61 
adóbevallás 336.2.027 
adócsalás 343.359 
adóelengedés 336.2.027.8 
adóelmélet 336.2.01 
adóemelés 336.2.027.7 
adófizető 336.2.024 
adogató berendezés 621—229 
adókivetés 336.2.027 
adókönyvelés 657.446 
ádókötelezett jogi személyek 336.2.024.3
— kereskedelmi társaságok 336.2.024.2
— természetes személyek 336.2.024.1 
adókulcs 336.2.026 
adómentesség 336.2.027.8 
adómérséklés 336.2.027.7
adí>s 657.43 
adósság* 347.41
— megerősítése 347.476 
adószedés 336.2.029 
adótárgy 336.2.025 
adóügy 336.2
adóügyi igazgatás technikai kérdései

336.2.06
adrenalin 615.361.45 
adstringens 615.772
adszorbeáló anyagok előállítása 661.183
— szén 661.183.2
adszorbensek /gyógyszerfan 615.738
— /vegyipar 661.18 
adszorpció 541.183 
adszorpciós elemzés 545.84
— jelenségek kémiája 541.18 
aerodinamika 533.6 
aerodinamikai jelenségek 533.6.05 
aeronautika 533.64
aeroszol 54 — 138
affinitás 541.51
áfonya 634.73
aforizma 8 — 84
Afrika /földrajzi alosztás (6)
— földrajza 916
— története 960 
afrikai nyelvek 496 
afrodiziákumok 615.763/.765 
agancs 639.18
agar-agar 668.393.51
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agar aknamező

agar alapú műanyag 678.55 
agáve 677.162 
ágazati gazdaságtan 338.001 
agenesia 616—007.2 
aggkori biztosítás 368.43 
agglomerálás 622.78 
agglutináció /biológia 578.077.34
— /fiziológia 612.111 
aggok gondozása 362.6 
aggregáció 576.4
aggregát állapot 54 —13/—16 
agitáció /belpolitika 323.232
— /kommunista párt 3KP4 
agnoszticizmus 165.732 
agráregyetem 378.963 
agrárgazdaságtan 338.001:63 
agrárolló 338.5[63:6] 
agrárpolitika 333 
agrárproletár 323.333 
agrárreform 333.013.6 
agrárszocializmus 333.12:335 
agrárválság 338.974:63 
agresszió 341.312[355.013.4] 
agronómia 631 
agronömus 63.007.2 
agronómusszolgálat 351.823.1.078.58 
agrotechnikai védekezés kártevők ellen

632.97
agy /anatómia 611.81
— /fiziológia 612.82
— szervi megbetegedései 616.831 
ágy /háztartás 654.42
agyag /bányászat _ 622.361
— /építőanyagok 691.4
— /kerámiaipar 666.3
— /kőfaragóipar 679.86
— /szobrászat 73.023.4
— /teleptan 553.61
— duzzasztógát 627.824.1/.5
agyagáru 666.6 
agyagfalazat 693.3 
agyagműyesség 738 
agyagos kőzet 552.52 
agyagpala 552.52 
agyagtalaj 631.411.3 
agyalapi dúcok 612.826 
agyarcsiga 594.2 
agyburok 612.824
agyfüggelék 616.831.43 
agyhártya /anatómia 611.819
— /patológia 616.831.9 

agyhártyagyulladás, 616.831.9—002 
agyi embólia 616.831—005.7
— központok 616.831.2 
agyidegdúcok 616.834.1 
agyidegek 616.833.1/.6 
agykéreg /fiziológia 612.825
— /patológia 616.831.31
agykérgi epilepszia 616.831.31—009.24 
ágymelegítő 644.19

ágynemű /háztartás 645.48
— /ruházati iparok 687.26 
agyoedéma 616.831—005.98

, agyrázkódás 616.831 —001.34 
ágysodrony 672.85 
agytekervények 612.825 
ágyú 623.421.2
agyvelőgyulladás 616.831—002.151 
agyvérzés 616.831—005.1 
ajak 616.317 ,
ajándék /munkabér 331.238 
ajándékozás /magánjog 347.472/.474
— halál esetére 347.67 
ajándékozási illeték 336.249 
ajánlat az építőiparban 69.003.2 
ajánló bibliográfia 019.922 
ajkait 553.99
ajtó /építészet 729.38
— és kellékei /általános mérnöki szak

624.028
ajtófelszerelés /háztartás 645.3 
aj tó vasalás 683.35 
ajtózár 683.35
akadály /hadmérnökség 623.38
— repülőgépek ellen 623.748 
akadémia 061.12 
akadémiai könyvtár 027,2 
akarás 159.947
akarat 159.947
— nevelése 159.947
— zavarai 616.89—008.48 
akaratlagos mozgások 159.943.8
— — bénulása 616.8 — 009.14 
akaratlan mozgások 616.8—009.2 
akció /fizika 530.15 
akcidensek 111.4
akkád nyelvek 492.1
akklimatizáíás /állattenyésztés 636.083.6
— /növénytermesztés 631.525 
akklimatizálódás /állattan 591.152
— /antropológia 572.021.1
— /növénytan 581.522.4 
akkord /zene 781.2 
akkordbér 331.231
akkordeon 786.8 <
akkumuláció 330.141
akkumulátor /elektrotechnika 621.355
— /kémia 541.136 
akkumulátortöltés 621.355 
akna /bányászat 622.25
— /hadmérnökség 623.454.3
— biztosítása 622.282
— tartozékai 622.29 
aknaátépítés 622.25 
aknafedő 628.25 
aknajavítás 622.25 
aknakutatás 623.36 
aknakutató 623.829 
aknamélyítés 622.25 
aknamező 623.36

398



aknarakó algebrai

aknarakó 623.829 
aknásítás 623.95 
aknaszállítás 622.64 
aknaszállító berendezés 622.67 
aknaszedés 623.36 
aknatelepítés 623.36 
aknavető 623.421.4 
akné 616.594.1-002 
akridin /kémia 547.83
— /vegyipar 668.813 
akrilsav 547.39 
akrobatika 796.47 
akrolein 547.38 
akromegália 616.71—007.152 
akt /fényképezés 77.04
— /festészet 757
— /művészet 7.041 
aktinium 546.797
aktinomyces fajokból származó antibioti

kumok 615.779.931 
aktív anyagok /elektrotechnika

621.3.035.4
— — /kémia 541.42
— földek 661.183.4
— sugarak /hadmérnökség 623.454.8
— sugárzás előállítása 621.384
— szén 661.183.2 
aktiválás 541.124 
aktivált állapot 54 — 188 
aktus 111.6 
akusztika 534
— technikája 681J3 ^  
akusztikai berendezés ipartelepeken,.

658.25
— ellenállás mérése 534.64
— jelzés 654.92 
akvadukt 628.14 
akvarell 75.023.22 
akvarellfesték 75.023.22 
alabárd 623.444.1
alacsony hőfokon robbanó anyagok 662.24 
alacsony értékű tüzelőanyagok 662.65 
alagcsövezés 626.862 
alagút építés 624.19
alagúthoz vezető út elrendezése 624.052 
alagúton átfolyó víz becslése 624.054 
alak /matematika 511.4 
alakhúzás 621.919 
alaki büntetőjog 343.1 
alakítási műveletek /gumiipar 678.027 
alakító művész 7.071 
alakítógép 621.979* 
alakítóprés 621.979.4 
alakított karton 676.7 
alakképződés /biológia 575.3 
alakszerűség 34.02 
alaktan /antropológia 572.7
— /biológia 576.2
— /nyelvtan 415.5
alaktani irány /szociológia 301.195.5

alakvágó eszköz és gép 621.985 
alakváltozás /fizika 539.3
— folytán fellépő feszültség 624.042.6
— határa 539.375
— meghatározása 624.044
— mérése 624.058.2
— túlterhelés folytán 621—756 
alakváltozási ellenállás vizsgálata

620.178.6
— okok 539.38 
alanin 547.466 
alanyi jog 34.023 
alap számlái 657.41
— utólagos megerősítése 624.159.4 
alapépítmény utaknál 625.731
— vasutaknál 625.12 
alapfal 624.022.2 
alapforma 729.3 
alapgödör 624.152
alapítás /üzemgazdaság 658.11 
alapítvány 347.191.12 
alapképletek 621.3.011 
alapozás /általános mérnöki szak 624.15
— /géptan 621-218
— /végrehajtási szempont .002.73 
alaprajz /építészet 72.011.1
— /lakásberendezés 643.2 
alapréteg /fényképészet 771.5 
alapvető állampolgári jogok 342.7 
alapvonalmérés 526.2 
alapvonalmérő műszer 526.2 
álarc gyártása 688.75 
alárendelt intézményekkel kapcsolat

.009.3
alátámasztás 624.023.94 
alátelepít és 634.956.6 
alátét 621.882.4 
albán nyelv 491.98 
albino 591.157 
«albumin /kémia 547.96
— /vegyipar 668.391
— papiros /fényképészet 772.13 
albuminoid /fiziológia 612.398.14
— /gyógyszertan 615.739.6 
álcázás 623.773
aldehid /telített vegyületek 547.28
— /többértékű vegyületek 547.44
— /vegyipar 661.727 
aldehidalkohol 547.45 
aldehidsav 547.48 
aldinák 094 
alfasugarak 539.164 
alföld (251)
alga 582.26
algából készült enyv 668.393.5 
algebra 512
algebrai egész szám 511.6
— elemi műveletek 512.1
— felületek 513.6
— függvény 517.56
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algebrai állami

algebrai görbék 513.6
— sokaságok 513.6
alginát alapú műanyag 678.55 
algonkium 551.72 
aliciklikus vegyületek 547.5 
alifás alkohol alapú műanyagok 678.64
— nitrovegyületek 662.234
— szénhidrogén alapú polimérek 678.71
— vegyületek "általában 547.2 
alitálás 669.718.6
alizarin /háromgyűrűs rendszerek 547.67
— /természetes festékanyagok 547.976 
álízület 616-001.59
alkáli fémek /kémia 546.31
— — /kohászat 669.88 -
— fémvegyületek 661.831
— földfémek /kémia 546.442
— — /kohászat 669.89
— — elemeinek vegyületei 661.84
— kőzetek 552,33 
alkáliák 668.12
— előállítása 661.3 
alkalmassági vizsgálat 331.826 
alkalmazás /közigazgatás 35.082
— /üzemi szempont .004.14
— /végrehajtási szempont .002.614
— megszűnése 35.082 
alkalmazhatóság /elméleti szempont

.001.8
alkalmazkodás /élettani optika 612.843.6
— /növénytan 581.522.4
— a környezethez 575.3
alkalmazó megbeszélések /hadtudomány

355.52
alkalmazott állattan 591.6
— biológia 574.6
— csillagászat 527 /529
— elektrokémia 621.35
— elektrosztatika 621.319
— geológia 550.8
— növénytan 581.6
— tudományok 6
— — /tudományok rendszerezése 168.53 
alkalmazottak /belpolitika 323.331
— /munkaügy 331.77 
alkalmi kereskedelem 381.57
— munkás 331.79
— színdarab 8 — 25
— ünnepség 793.2 
alkaloidák 547.94
alkat /patológia 616—056 
alkatrészek előregyártása 624.057.1 
alkilcsoport 547.21.024 
alkilezés /kémia 542.9^2.53
— /vegyipar 66.095.253 
alkilgyanták 678.67 
alkilszulfid 547.27 
alkohol /fiziológia 612.393
— /szerves antiszeptikumok 615.778.4
— /szívstimuláló szerek 615.711.1

alkohol /tüzelőanyagok 662.754
— és származékai 661.72 
alkoholizmus 178.1 
alkoholmérgezés 615.711.1—099 
alkoholtartalmú italkeverék 668.87 
alkotmány 342.4
alkotmányellenes bűncselekmény 343.31 
alkotmányjog 342
alkotmányos monarchia /közjog 342.37
— — /politika 321.77
— szabadságjogok korlátozása 342.76 
alkotmánytan elemi oktatása 372.83 
alkotó művész 7.071 
alkotórészek kémiai meghatározása

543.84
alkörmösfélék 582.664 
alkusz /belkereskedelem 381.24
— /kereskedelmi jog 347.732 
állam /közj o g 342.2
— /nemzetközi jog 341.21
— /politika 321
— elismerése 341.218
— elmélete 321.01
— és egyház 322
— felelőssége 341.236
— jelvényei 342.228
— jogi személyisége 342.22
— keletkezése /nemzetközi jog 341.218
— — és fejlődése, jellege és funkciói

321.01
— megszűnése 341.218 
államadósság 336.3
— törlesztése 336.337 
állambiztonsági szervek 351.746 
államcsíny 323.276 
államcsőd 336.369 
államellenes bűncselekmény 343.3. 
államforma /közjog 342.2
— /politika 321.1/.8 
államfő /közjog 342.511
— /szocialista államban 342.61 
államfői jogkör 342.513/.517
— rezidencia 725.17 
államhatalmak 342.5
— elválasztása 342.33 
államhatalom 342.1
— helyi szervei 342.63
— központi szervei 342.62
— szervezete 342.5
— terrorja 323.28 
államhatár 341.222 
államháztartás 336.1
állami áruház 381.51:658.115.3
— beavatkozás 330.173.3
— bevétel 336.1
— birtokok gyarmatokon 325.455
— biztosítás 368.03
— egyedáruság 336.119
— ellenőrzés 338.982
— ellenőrzési központ 354.078.3:338
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állami állati

állami földtulajdon 333.1
— függetlenség 341.231
— gazdaság 333.15
— irányítás 330.173.3
— kiadások 336.1
— koncesszió 336.115
— költségvetési terv 336.121
— könyvtár 027.54
— mezőgazdasági üzem 333.15
— monopólium 336.119
— önrendelkezés 341.231
— pénzügy 336
— sorsjáték 336.38
— számszék 336.126
— tulajdon /népgazdaság 339.092
— — /pénzügytan 336.11
— ünnepély 394.4
— üzem 330.190.4
— vagyon /pénzügytan 336.1
— — /közigazgatás 351.711
— vállalat /népgazdaság 338.95
— — /politikai gazdaságtan 330.190.4 
államjog 342
államkapcsolatok 341.213 
államkapitalizmus 330.148 [330.173.3] 
államkölcsön 336.3 
államközi mozgalmak 327.39 
államnyelv tanítása 372.65 
államok sarkalatos jogai és kötelességei

341.23
államosítás /népgazdaság 338,982.4
— /pénzügytan 
állampapír 336.31 
állampolgári egyenlőség 342.222
— erkölcs 172.12
— jogok és kötelességek tanítása 372.8
— képzés 371.035 
állampolgárok alapvető jogai 342.7 
állampolgárság /közjog 342.71
— /magánjog 347.176 
állampolgárságtól való megfosztás c

343.286
államregény 335.95 
államszámvitel 336.12 
államszocializmus 335.6 
államszövetség /közjog 342.24
— /nemzetközi jog 341.217 
államtan 32 
államterület 341.221
— változásai 341.223 
államutópia 335.95 
államügyész 343.163 
államügyészség 347.963 
államvédelmi hatóság 351.746 
állandó erődítések 623.1
— mágnesek 621.318.2
— Nemzetközi Bíróság 341.64
— — szervezetek 341.1
— teher 624.042.2
állandók /elektromosság 537.79

állandók /fizika általában 53.081
— mérése 538.71 
állandóság “ 74”
állandósított államadósság 336.33 
állapotábra 669.018.1 
állapotdiagramm 536.717 
állapotegyenlet 536.71 
állapotváltozás 536.71 
állásharc 355.422.26 
állat /állattan 59
— /festőművészet 758.3
— ábrázolása 7.042
— életmódja 591.5
— és környezete 591.5
— magatartása 159.929
— mozgatása az állatgondozásban

636.083.1
— okozta bántalmak 616—022.9
— őrzése a szabadban 636.083.5
— ridegnevelés 636.083.5
— utáni adó 336.213 
állatbetegség általában 591.2
— háziállatoknál 619 
állatbírálat 636.081.1 
állatbiztosítás 368.52 
állategészségügy 614.9 
állatfiziológia 591.1 
állatföldrajz 591.9 
állatgondozás /állattan 591.615
— /állattenyésztés 636.083 
állathisztológia 591.8
állati eredetű élelmiszerek tartósítása

664.9
— — építőanyagok 691.18
— — fertőtlenítők 615.779
— — geológiai képződmények

551.311.4
— — illóolajok 668.529
— — mérgek 547.993
— — szálasanyagok 677.3
— — — színezése 667.26
—' — takarmányfélék 636.087
— — tápanyagok 613.28
— — trágyák 631.86
— erővel hajtott gépek 621—87
— — való szállítás 656.14
— — vontatott jármű 629.112
— étzsírok és étolajok 664.32
— fehérje 668.391
— hő 612.5
— hulladékokból nyert enyv és zsiradék

668.34
— kártevők 632.6
— meleg 591.128
— olajok 665.2
— paraziták 576.89
— — okozta betegségek 616—002.9*
— szén 668.38
— szerszámok 685.16
— termékek 637
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állati általános

állati viaszok 665.2
— zsírok 665.2 
állatkert /építészet 727.6
— /zoológia 59.006
állatkínzás /állattenyésztés 636.089.21
— /büntetőjog 343.58
— /etika 179.3
állatkísérlet /fiziológia 612—019
— /kórélettan 616—092.9 
állatlélektan 591.51 
állatmenhely és kórház 725.599 , 
állatmesék versben 8 — 191 
állatminősítés 636.081.1 
állatnév /folklore 398.95
— /nyelvészet 413.12 
állatok hasznossága 591.61
— nevelése 591.613 
állatorvos tan 619 
állatökológia 591.5 
állat övi fény 523.5 
állatrendszertan 592 /599 
állatsereglet 791.8
állat szociológia 591.5 
állattan 59
állattenyésztés általában 636
— közigazgatása 351.823.16 
állatvás ártelep 725.27 
állatvédelem /etika 179.3
— /közigazgatás 351.765
— /természettudomány 502.74 
allegória 7.045
allegorikus költészet 8 — 191 
allemande 78.085.1 
allergia 616 — 056.3 
alligátor 639.14 
allilalkohol 547.36 
állítható csapágy 621.822.3 
állító gyűrű 621.887 
állóalap a mezőgazdaságban 631.12 
álló alap ju ttat ás az üzemgazdaságban 

658.147
állócsillag 523.8
— előnyomulása 521.9 
állóeszközök /közgazdaságtan 330.142.211
— /üzemgazdaságtan 658.152
— számlái 657.421
állomány csoportosít ás /hadtudomány 

356/359
állomás /közlekedésügy 656.01
— /távírótechnika 621.394.7
— /vasútközlekedés 656.21 
allopathia 615.53 
állótőkéi 330.142.211 
allotrop ’ állapotok 54 — 17
— átalakulás 536.424 
allotrópia 541.7 
állóvíz /geológia 551.48
— /vízépítés 627.17 
állóvizekből vízbeszerzés 628.113 
állvány /fényképészet 771.34

állvány /könyvtártan 022.4
— /lakásberendezés 645.43
— /vegyipar 66.024 
állványozás 624.057.6 
állványrészek 621.3.032.5 
alluvium /geológia 551.796
— /ősrégészet 571(119.6) 
alma 634.11
almabor 663.3
almanach /formai alosztás (059)
— /időszakos irodalom 059 
almasav 547.47
álmatlanság /egészségügy 613.79
— /patológia 616.8-009.836.14 
álmoskönyv 398.7
almozás 636.083
alnémet nyelv 431
álnevű munkák bibliográfiái 014.1
áloé 615.732.5
álom /fiziológia' 612.821.7
— /pszichológia 159.963 
álomfejtés 398.7 
alpakka-szőr 677.322 
alpesi kürt 788.9 
alpinizmus 796.52
alsó jura 551.762.1
— végtag 617.58
— — csontjai 616.718
alsófokú mezőgazdasági oktatás 371.228 
alsóház 342.532 
alsórendű rovarok 595.71 
alsóruha /háztartás 646.4
— /ruházati ipar 687.254 
altalaj lazítás 631.512 
általános állattan 591
— bibliográfiák 011
— biológia 574/577
— didaktika 371.3.02
— erdőgazdaságtan 634.92
— fogalmak 001.1
— geológia 551
— géptan 621
— gimnázium 373.51
— ipari középiskola 373.621
— iskola /építészet 727.1
— — /pedagógia 372.22
— iskolai könyvtárak 027.8
— kereskedelmi képviselet 381.26
— könyvtárak 027
— lefegyverzés 341.67
— lét elmélet 111
— lexikonok 03
— megbetegedések 616.9
— mérnöki szak 624/628
— módszertan 001.8
— morfológia 576.2
— művek 0
— növénytan 581
— nyelvészet 41
— sejtelmélét 576.3
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általános anatómia

általános szövettan 576.72
— választójog 342.821
— vallástudomány 291
— vízépítés 626
— zeneelmélet 781 
altató 615.782 
altazimut -522.42 
altiszti személyzet .007.4 
altoxán 547.85 
altruizmus 330.161 
áltudomány 001.98 
alumetálás 669.718.6 
aluminátok 549.73 
aluminium /építőanyag 691.771
— /gyógyszertan 615.739.1
— /kémia 546.621
— /kohászat 669.71
— alkalmazása 669.717
— bevonása 669.718
— előállítása 669.713
— finomítása 669.714
— megmunkálása 669.716
— vegyületei 661.86 
alumíniumbronz 669.35.71 
alumíniumércek 622.349.2 
alumíniumfelületek festése, színezése

669.718.9
alumíniummal való bevonás 669.718 
alumíniumötvözetek 669.713/.717 
alumíniumpénz 332.41 
alumíniumszerkezetek tisztán fémből

624.014.7
alumíniumszilikátok^ -62^3^7 v 
alumíniumvegyületek 661.862 
aluminotermia 669.71 
alvadék 678*032 
alvás /egészségügy 613.7
— /pszichofiziológia 612.821.7
— /pszichológia 159.963
— zavarai 616.8 — 009.836 
alvasztás 678.021.2 
alvasztó berendezés 67'8.051
— szerek 678.04
alváz közúti járművek részére 629.11.011 
alvilág 323.398 
alvízcsatorna /fizika 532.53
— /vízépítés 627.86 
amalgám 549.2 
amara 615.734 
amarillisz 635.965.282.2 
amatőrmunka 689 
ambiopia 617.751 
ámbra 668.529.24 
amelioráció 631.61 
amentia 616.899 
americium 546.799.5 
Amerika /földrajzi alosztás (7/8) 
amerikai dió 634.52
— Egyesült Államok /földrajzi alosztás 

(73)

amerikai episzkopális egyház 283
— mogyoró 634.58
— népek vallásai 299.6/.9
— nyelvek 497/498
— tyúkfajták 636.581
amfibia /repülőgéptechnika 629.137.3 
amfibolit 552.48 
amfiteátrum 725.826.3 
amfoter oxidok 541.457 
amidázok 577.155 
amiloid elfajulás 616—003.82 
amino alapú műanyagok 678.65 
aminoacidázok 577.155 
aminoaldehidek 547.44 
amino alkoholok 547.43 
aminofenolok 547.564 
aminok /telítetlen szénhidrogének

547.333
— /telített szénhidrogének 547.233 
aminoketonok 547.44 
aminoplasztok 678.65 
aminosavak /fehérjék 547.965
— /fiziológia 612.398.192
— /többértékű karbonsavak 547.466 
aminoszármazékok 547.583 
ammónia /hűtőtechnika 621.564
— /szervetlen kémia 546.171.1
— /vegyipar 661.51 
ammóniumszintézis 661.53 
amnesztia * 343.293 
amnion /szülészet 618.346
— rendellenességei 618.54/.58 
amorf ia 539.213 
amputáció 616 — 089.87
anaemia /haematológia 616.155.194
— /patológia 616—005.1/.5
— perniciosa 616.155.194.5 
anaesthesia 616 — 089.5 
anafilaxia 612.017 
analfabéta tanfolyam 374.94 
analitikai kémia 543
— mérleg 681.261.-2
— módszer 159.9.018
— őslénytan 56.0 
analitikus címleírás 025.33
— függvény 517.53
— geometria 516
— térgeometria 516.3/.4 
analízis /logika 167.2
— /matematika 517 
analógia 530.17
analogikus következtetés 162.4 
analysis situs 513.83 
anamnézis 616 — 071 
ananász 634.77
anarchisták /politikai pártok 329.28
— /szocialista iskolák 335.8 
anarchizmus 335.8 
anasarca 616 — 005.9 
anatómia /állattan 591.4
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anatómia a ny a gfelvonó

anatómia /orvostudomány 611 
anatómiai kísérletek, megfigyelések 

611-08
anatoxin 612.017 
anekdota 8 — 36 
anemometria 551.508 
angina pectoris 616.12—009.7 
angiológia 591.41 
angioneurosis 616.85—009.86 
angioneurotikus zavarok 616—009.86 
Anglia /földrajzi alosztás (420) 
anglikán egyház 283
— egyházjog 348.83 
angóbák 666.297 
angol irodalom 820
— juhok 636.32
— kecskefajták 636.597.2
— kürt 788.7
— lovak 636.152
— marhafajták 636.22
— nyelv 420
— sertések 636.42
— sörök 663.47
— telivérek 636.122
— tyúkfajták 636.52 
angolkitérő 625.153 
angolkór 616.71 -007.151 
angolnafélék 639.213 
angóraszőr 677.354 
anhidrit 549.76 
anilidek 547.551
anilin /kémia 547.551
— /műgyanták 678.65
— /vegyipar 668.741.31
— homológok 547.552 
anilinfestékek 615.778.2 
anisocytosis 616.155.1 
anizol 547.562 
anizotrópia 539.22 
ánizs 635.7
ankét /formai alosztás (079.5)
— /statisztika 311.213.3 
annotált bibliográfia 019.941 
anód 621.3.032.2 
anódsugarak 537.534 
anomália 616—007 
anorganikus kémia 546 
antagonizmus 616—06 
antenna 621.396.67 
anthrakosis 616.24—003.6 
anthrax 616.981.51 
antialkoholizmus 613.816 
antibiotikumok 615.779.93 
antidömping 381.83 
antifasiszta mozgalom 327.322 
antifebrin 615.754.2/.7 
antifóna 783.2
antigének 576.8.097 
antik bútor 749.1
— demokrácia 321.4

antikvárium 655.425 
antikvárkatalógus 017.43 
antilop 636.29 
antimilitarizmus 355.016 
antimon 546.86
— és ötvözetei 669.75 
antimoniátok 549.75 
antimonitok 549.73 
antimonvegyületek 661.886 
antineuralgikus szerek 615.783 
antioxidánsok 678.04 
antiszemitizmus 323.12(=924) 
antiszeptikumok /gyógyszertan 615.778
— /növényvédelem 632.953 
antitestek 576.8.097 
antitoxinok 612.017 
antituberculoticumok 615.724.8 
antociánok 547.973
antológia /formai alosztás (082.2)
— /irodalmi műfajok 8 — 82 
antonimák 413.14 
antracén 668.737.31
— csoport 547.67 
antracénfestékek 547.976 
antracénolajok 668.737 
antracénszármazékok 668.743 
antracénszínezékek 668.812 
antracin és származékai 547.67 
antracit /bányászat 622.335
— /kőzettan 552.573
— /teleptan 553.93
— /tüzelőanyagok 662.66 
antrakinon /kémia 547.67
— /vegyipar 668.743.54
— színezékek 668.812 
antranilsav 547.583 
antraszol színezés 667.244 
antropogénia 572.1 /.4 
antropológia 572 
antropozoikum 551.79
— története 571(119) 
anus 616.352
— praeternaturalis 616.34—007.253 
anyaacél 669.14.018.233
anyag /filozófia 117
— /művészet technikája 7.023
— feldolgozhatóságának vizsgálata

620.16
— védelme 620.197 
anyagcsere /állattan ' 591.1.05
— /fiziológia 612.015.3
— /növénytan 581.13
— /patológia 616 — 008.9 
anyagellátás az üzemben 658.27.002.3 
anyagellátási terv 658.513.2 
anyagellenőrzés 658.562.2
anyag elosztási vonal 624.041.6 
anyagelőkészítés /vegyipar 66.022 
anyagfelhasználás 66.012 
anyagfelvonó 624.057.7
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anyaggazdálkodás aratóünnep

anyaggazdálkodás 339.8.002.3 
anyaghiba /technika 620.19
— "/vegyipar 66.019 
anyagi büntetőjog 343.2/.7
— érdekeltség 331.24
— igazság 340.114
— javak megoszlása és felhasználása 

339
anyagismeret /technika 620.2
— "/vegyipar 66.017 
anyagkicserélődés 662.612.3 
anyagkönyvfelés 657.422.6 
anvagmegtakarítás /üzemi szempont

"004.18
anyagmérleg 339.4 [339.8.002.3] 
anyagnorma 658.516 
anyagnyilvántartás 657.536 
anyagrészletterv 658.513.2 
anyag'rezgéses eljárás 66.084 
anyagszerkezet 539 
anyagvizsgálat /technika 620.1
— /vegyipar 66.017 
anyagvizsgálati mérés és mérőberendezés

620.1.08
anyák iskolája /népjólét 362.17
— — /pedagógia 37.018.15
anyakönyvezés 347.18 
anyanevelés /méhészet 638.145.5 
anyanyelv tanítása 372.62 
anyarozs 615.711.7 
anyasági biztosítás 36^45 
anyavédelem 362.115* * '
aorta 611.132 
aortaszájadék 616.126.52 
apály 525.6
apátit /ásványtan 549.75
— /bányászat 622.364 
apátság 726.7 
aphasiák 616.89 — 008.434.5 
ápolónővér 614.253.5 
apomorfin 615.731.8 
aponeurosis /fiziológia 612.75
— /patológia 616.75 
appendicitis 616.346.2—002 
appercepció 159.937.2 
appretálás 667.16 
approximáció 511.7 
aprítás /bányászat 622.73
— /gumi- és műanyagipar 678.023
— /kerámia 666.33322.2
aprító berendezés /gumi- és műanyagipar

678.053
— — /kerámia 666.3.022.2
— — szerszámgépek 621.926/.927 
aprómagvúak 582.59 
aprótárgvak különböző ötvözetekből

671.2"
ár /kereskedelem szervezése 658.73
— /népgazdaság 338.5

ár megállapításának gazdasági alapjai
338.58

arab írásmódok 003.33
— lovak 636.11
— nyelv 492.7
— stílus 7.033.3
— számjegyek 003.35 
Arábia /földrajzi alosztás (53) 
arabinóz 547.455.5 
áralakulás 338.53
áram 621.3.014
— ellenállása 537.311.62
— és mágnes kölcsönhatása 538.31 
áramátalakítók 621.314 
árameloszlás /elektromosság 537.311.5
— /elektrotechnika 621.3.014 
áramerősség mérése /elektrotechnika

621.317.31
— -  /fizika 537.721 
arameus nyelv 492.2 
áramforrások 621.311.6 
áramgörbék felvétele 621.317.35 
áramirányítók 621.314.5 
áramkör 537.313
— felépítése 621.3.049 
áramköri ellenhatás 537.311.6 
áramló folyadékok nyomása 532.58 
áramok kölcsönhatása 538.32
— nagyság és fajta szerint 621.3.02 
áramsebesség 537.314 
áramszakítók , 621.3.06 
áramszedő 621.336
áramváltó 621.314.224.8 
arany /kémia 546.59
— /kohászat 669.21
— pénz 332.41
— sóival való eljárás 772.3 
arány /művészet 7.013 
arany áru 671.11
aranyérc /bányászat 622.342 

/teleptan 553.41 
aranymag valuta 332.422.2 
aranyművesség 739.1 
arányos választási rendszer 342.827 
aranyozás 686.4 
aranyozó készülék 681.628 
aranyozott tárgyak 671.14 
aranyötvözet 669.21 . 
arányszám 311.14 
aranytárgyak 671.1 
aranyvaluta 332.422.2 
aranyvegyületek 661.857 1
aranyzáradék 332.577 
árapály 525.6 
árasztó öntözés 626.841 
aratásmódok 631.55 
arató-cséplőgép 631.354.2 
aratóeszköz 631.35 
aratóünnep /folklore 398.332.33
— /szórakozás 793.2
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arbitrázs árvabiztosítás

arbitrázs 332.65 
árboc /faipar 674.71
— /mérnöki magasépítés 624.97 
arcatomhegesztés 621.791.8 
archaikum 551.71.
archaizmus a szókincsben 413.162
archeológia 930.26
archimedesi vízemelő 621.649.5
architektúra 72
archivisztika 930.25
arcjáték 409.5
arckép /művészet' 7.041
arcképfestészet 757
arckoponya csontjai 616.716
arcsebészet 617.52
árdrágítás 343.531
árellenőrzés 338.531
areométer 531.75
árfajták 338.52
árfolyam 332.57
árfolyamváltozás 332.573
Argentína /földrajzi alosztás (82)
argón 546.293
ária 784.3
arilcsoport 547.53.024 
arisztokrácia /közjog 342.35
— /politikai szervezet 321.5
— /társadalmi osztályok 323.31 
aritmetika 511
árja nyelvek 491.0
árjegyzék /formai alosztás (085.6)
— /kereskedelem szervezése 658.82 
árkád 729.33
árkalkuláció 658.8.031 
árkászok 358.2 
árkolás 624.134
armatúra /elektrotechnika 621.3.043
— /géptan 621.646 
armatúrareakció 621.3.013.4 
ármegállapítás /kereskedelem szervezése

658.8.031
— /népgazdaság 338.532 
árnyék 535.311 
árnyékolás 631.548 
árnyékszék 628.41/.43 
árnyékszerkesztés 515.7 
árok 626.82 
árokásógép 631.311 
aromás aldehidek 547.571
— aldehidsav 547.589
— alkohol alapú kondenzációs műanya

gok 678.63
— alkoholok /kémiá 547.568
— — /robbanóanyagok 662.235
— aminók 547.551/.554
— dikarbonsavak 547.584
— fűszerek 633.82
— füvek 635.7
— karbonilvegyületek 547.57
— ketonok 547.572

aromás ketonsavak 547.589
— nitro szénvegyületek 662.237
— nitrovegyületek 662.236
— növények 633.8
— vegyületek 547.52 
árpa 633.16 
árrendelet 338.531 
árrés 338.532
ártalmas anyagok okozta betegségek

613.63
— folyadékok elleni védekezés 628.515
— kigőzölgések és szagok elleni védőin

tézkedések 628.52
artéria /állattan 591.413
— /anatómia 611.13
— /patológia 616.13 
artériás pulzus 616.12—008.33 
arteriosklerosis 616.13—004.6 
artézi víz 551.496
arthritis 616.72-002
— deformans 616.72 — 002.775 
áru bemutatása 659.157
— eredetének bizonyítása 337.918
— minősítése 658.772
— piacra vitele 658.83
— súlyára, mértékére és eredetére vonat

kozó jelzések 381.822
— szállítása épületben 656.52
— szétosztása 339.8 
áruátvétel 658.77 
árucsere 381.72 
árudíjszabás. 656.033 
áruellátási terv 658.71 
árufajták költségei 338.585.8 
áruforgalmi költség /könyvvitel 657.371
— — /üzemgazdaság 658.8.031
— statisztika 31:380.123 
áruforgalom /kereskedelmi politika

380.123
— /politikai gazdaságtan 339.6/.8 
áruház /belkereskedelem 381.51
— /építészet 725.21 
áruismeret 620.2 
árujelzés 608.6 
árukészlet 657.422.7
— nyilvántartása 657.371 
árukezelés 658.786 
árukönyvelés 657.422.7 
árusítás 658.8
— automata útján /belkereskedelem 

381.542
— — — /kereskedelmi üzemszervezés 

658.879.42
— önkiszolgálás útján /belkereskedelem

381.544
— — — /kereskedelmi üzemszervezés 

658.879.44
árutermelés 338 [38] 
árutőzsde 381.11 
árvabiztosítás 368.46
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árvaház átalakítás

árvaház /építészet 725.57
— /népjólét 362.73 
árvavédelem 362.73 
árvíz 627.51
— esetében segélyezés 361.9 
árvízfenyegette öblözetek 627.53 
árvízmentesítés 627.53 
árvízvédelem 627.51
— öblözeteknél 627.53 
arzén /gyógyszertan 615.739.1
— /kémia 546.19
— /kohászat 669.778
— /vegyipar 661.64 
arzenál 623.81 
arzenátok 661.64 
arzeniátok 549.75 
arzenitek 549.73 
arzenobenzolok 615.739.116 
arzénoxidok 661.64 
arzénsók 661.64 
arzénvegyületek 547.24 
ascites 616.381—003.217 
ascolichenes 582.291
ásó 631.311 
ásólábúak 594.2 
asphyxia 616 — 001.8 
asszimiláció /növénytan 581.13 
asszír—babiloni nyelvek 492.1 
Assziria /földrajzi alosztás (352) 
asszociáció 612.821.2
— zavarai 616.89 — 008.45 
astigmia 617.7,53.3 
ásványelemzés 543.6
ásványi anyagok /állattan 591.133.1
— — /gyógyszertan 615.739.1
— cserzés 675.024.4
— eredetű szálasanyagok színezése 

607.27
— — takarmányfélék 636.087
— gyanta 553.99
— kopál 553.99
— színezékek 661.8.
— tápanyagok 664.48
— útépítőanyagok 625.07 
ásványmeghatározás 549.1 
ásványolaj /teleptan 553.982
— /tüzelőanyagok 662.753
— /vegyipar 665.4/.5 
ásványolaj bányászat 622.323 
ásványolaj bontás 665.53 
ásványolaj desztillálás 665.52.048 
ásványolaj extrahálás 665.52.061.5 
ásványolaj frakción álás 665.52
— termékei 665.521
ásványolaj termelési módszerek 622.276 
ásványolaj lep áriás 665.52
— termékei 665.521
ásványolajok és származékak finomítása

665.54
— technológiája 662.75

ásványtan 549 
ásványtelepek 553.2 
ásványvíz /egészségügy 613.38
— /gyógyszertan 615.79
— /italok ipara 663.64
— /teleptan 553.7
— szállítása 621.6.032 
ásványvízforrás 553.7
— kitermelése 622.322 
aszálykár 632.112 
azbeszt /bányászat 622.367
— /kőfaragóipar 679.86
— /textilipar 677.51 
azbesztcement 666.858 
azbeszttartalmú műkő 666.858 
aszekszuális szaporodás /állattan 591.165
— — /fiziológia 612.604
aszfalt /ásványi olajok, zsírok, viaszok 

665.45
— /ásványtan 549.8
— /bányászat 622.337
— /építőanyagipar 666.894
— /építőanyagok 691.16
— /kőzettan 552.578
— /teleptan 553.985 
aszfaltbázison alapuló műanyagok 678.58 
aszfaltbitumen 665.521.8 
aszfaltlakkok 667.724 
aszfaltmakadám út 625.85 
aszfalttartalmú olajok 665.521.7 
aszfaltút 625.85 
aszinkron gép 621.313.33 
aszinkronizmus 621.3.018.5 
aszketika 248 
aszkorbinsav 547.475.2 
aszparagin 547.466 
asztal /faipar 674.23
— /háztartás 645.43 
asztaldíszítés 642.8 
asztali készlet 642 
asztalnemű /háztartás 645.48
— /ruházati iparok 687.26 
asztalosipar 674.2 
asztaloslemez 674—419 
asztalosmunka 694 
asztalterítés 642.6 
asztatin 546.169
aszték nyelv 497 
aszteriodák 523.44 
asztigmatikus lencsék 535.316 
asztma 616.248
— ellenes gyógyszerek 615.725 
asztrobiológia 523.07 
asztrofizika 523.03 
asztrokémia 523.04 
asztroláb 522.41 
asztrológia 133 
asztronómia 52
átalakítás /üzemi szempont .004.68
— /végrehajtási szempont .002.2
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átalakító autómotor

átalakító állomások 621.311.4 
átalakult kőzetek 552.4 
atavizmus 575.13
ataxia /idegbetegségek 616.8—009.26
— /patológia általában 616—009.2 
átcsévélő gép 677.053
ateizmus 211.5 
át'erdőlés 634.953 
átereszek 625.745 
áteresztőképesség 539.217 
átfúró dás 616—001.5 
átfutási idő 658.54 
áthasopítás 581.13 
átírás 003.3 
átirat /zene 78.083.8 
átíróeljárás 657.26.024 
atka 632.653
átkapcsolás /elektrotechnika 621.3.062 
átkapcsoló készülék 621.394.65 
átképzés 331.86.066 
átképző iskola és tanfolyam 373.69 
átlag /statisztika 311.14 
átlagérték /matematikai statisztika

519.25
Atlantisz /földrajzi alosztás (309) 
atlasz /formai alosztás (084.4)
— /kartográfia 912 
átlátszó színes üveg 666.24 
atlétika 796.4
átmenet % szocializmusból a kommuniz

musba 330.191.8 
átmeneti elemek oxidjai 541.457
— ellenállás 537.311.4
átmenő forgalom korlátozása 337.38
— — vámja 337.35
— kereskedelem 382.7
— teljesítmény a kohászatban 669.012.4 
átmérő 523.82
— mérése 531.717 
atmoszféra 551.51 
atmoszférikus levegő 661.92 
atom 539.1
atomelmélet /fizika 539.1
— /kémia 541.2
atomenergia felhasználása 621.384
— ipari alkalmazása 621.039 
atomerőmű 621.311.25 
atomfegyver 623.454.8
— elleni védekezés 623.454.86 
atomfizika 539
atomhasadó töltetű lövedék 623.451.083.2 
atommag 539.14 
atommagátalakulás 539.17 
atommagbomlás 539.17 
atommaghasadás 539.17 
atommagreakció 539.17 
atomos állapot 54 — 123 
atomsugár 539.188 
atomsúly 541.23 
atomtérfogat 541.25

átörökítés /lélektan 159.922.3 
átöröklés /biológia 575
— és bűnözés 343.94
át öröklési kísérletek 575.1 
atresia /gyomorbetegségek 

616.333-007.271
— /nőgyógyászat 618.152—007.271
— /patológia általában 616 — 007.2 
atrophia 616 — 007.2
atropin /gyógyszertan 615.784
— /kémia 547.94 
átruházási illeték 336.245 
átszervezés /üzemgazdaság 658.16 
áttetsző papír 676.36
attikai görög nyelvjárás 476
áttolódás 551.243
áttört szövet 677.65
átutalás 657.28
átültetés 631.53
átültetőgép 631.336
átütés /elektromosság 537.52
átütési feszültség 621.3.015.5
átváltás /pénzügy 332.453.7
átvezetők 621.315.62
átvilágítás 628.9.066
átvitelelmélet 621.3.09
átviteli rendszerek 621.397.2
átviteltechnika 621.372
átvivők 621.395.64
átvonulás 521.8
Audiffren-féle gép 621.576
aukció 381.17
aukciókatalógus 017.3
aura epilepsziánál 616.853 — 036.3
auramin 547.631
aurin 547.32
Ausztrália /földrajzi alosztás (94) 
ausztráliai népek vallásai 299.6/.9 ,
— nyelvek 499.5
Ausztria /földrajzi alosztás (436)
autarkia 330.191.52
autó /közlekedéstechnika 629.114.6
— /sport 796,7
— /szervezés 656.138
autóbusz /közlekedéstechnika 629.114.5
— /szervezés 656.132 
autodidaxis 374.1 
autogén hegesztés 621.791.5 
autográf kézirat 091.5 
autográfia /formai alosztás (093.31) 
autokatalízis 541.128.2
autokláv 66.046.8 
automata acél 669.14.018.232
— árusítás /belkereskedelem 381.542
— — /kereskedelmi üzemszervezés 

658.879.42
— önkiszolgáló gép 681.13 
automatika 621—52 
automorf függvény 517.8 
autómotor 621.431.73
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autonóm ballada

autonóm idegrendszer 616.839 
autonómia /közigazgatás 35.072
— /közjog 342.25
— /nemzetközi jog 341.231 
autoökológia 581.522 
autósport 796.7 
autósztráda 625.711.3 
autoszuggesztió 159.962 
autotípia 777.2
autóút 625.711.3 
autózsíró 629.135.4 
avasság 665.112 
aveszta nyelv 491.52 
avitaminózis 616.39 
avocado 665.344.7 
Avogadro-féle szám 533.74 
axiális beömlés 621—154 
axióma /logika 167.4
— /matematika 517.1 
axiomatika 513.0Í1 
axonometria 515.69 
ázalékállatkák 593.17 
azeotrópos desztilláció 66.048.63 
azerbajdzsáni nyelv 494.36 
azinok /kémia 547.85
— /vegyipar 668.814 
azoikum 551.71 
azolok 547.77
azonos nyelven írt művek bibliográfiái 

013 =
azonosság /algebra 512.1
— /törvényszéki orvostan 340.64
azonossági g v ó g y s z e z £gé l»t o k

615-014.4
azoszármazékok /ciklikus vegyületek 

547.556
— /telítetlen szénhidrogének 547.335
— /telített szénhidrogének 547.235 
azoszínezékek 668.811 
azoxiszármazékok 547.556 
azoxiszínezékek 668.811
Ázsia /földrajzi alosztás (5)
— földrajza 915
— története 950 
ázsiai nyelvek 495
— stílusok 7.032.1 
áztató öntözés 626.842
— textilberendezés 677.051.3

B
B vitamin 577.164.1 
bab 635.65 
baba 688.72 
babér 633.82 
babérfélék 582.678 
bábjáték 8-252.5 
babona 398.3 
bábszínház 791.53

Babylonia /földrajzi alosztás (354) 
bacillaemia 616.157 
bacilusgazda 614.446.2 
bacilushordozó 616 — 022.362 
bádogosáru 672.4 
bádogosmunka /építőipar 696 
bádogosság 672.4 
bagger 621.879 
bagó 663.972 
baj ideje “ 364” 
bajnokság 79.092.2 
bak 624.057.6 
bakdaru 621.875 
bakelit 678.632 
bakelizálás 678.029.71 s 
bakteriális bántalmak 616 — 022.7
— behatások 616-022 
bakteriofág 576.858.9 
bakteriológia /biológia 576.8
— /vegyipar 663.1 
bakteriológiai diagnosztika 616—078
— fegyverkezés korlátozása 341:67
— készítmények 615.779.92
— kutatások 616—093/ —098
— vízvizsgálat 543.3
baktérium /növényrendszertan 582.231
— /haditechnika 623.458
— elleni védekezés 628.513 
baktériumbetegségek 632.3 
baktériumokkal való kezelés 615.37 
baktériumölő szer 632.953 
baktériumtalaj oltás 631.847.2 
baktériumtermékekkel való kezelés

615.37
baktériumtrágya 631.847.2 
baktériumzsír 665.351 
bál 793.38
balanophoraceae 582.653
balanopsidaceae 582.626
balata 678.48
bálázógép 631.353
baleset /közegészségügy 614.81/.83
— /közlekedésügy 656.08
— /lőszerek 623.48
— elleni védekezés 614.8
— — védőberendezés gépeknél

621-783
balesetbiztosítás /személybiztosítás 368.3
— /társadalombiztosítás 368.41 
balesetelhárítási propaganda 614.801.5 
balesetelhárító személyi felszerelés 614.89 
baleseti rendészet 351.78
— segélyezés 362.18
— statisztika 313.1 
balett /színház 792.8
— /zene 782
báli felszerelés készítése 688.75 
Balkán /földrajzi alosztás (497) 
ballada /ének 784.3
— /hangszeres zenei forma 78.083.5
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ballada batholit

ballada /irodalmi műfajok 8 —14 
ballisztika /fizika 531.5 ;
— /haditechnika 623.52/.54 
ballisztikus módszer 53.083 
ballon /üvegipar 666.17 
bálnafélék 59*9.51 
bálnaolaj 665.215.1 
balneológia 615.79 
balneotherapia 615.838 
balta 672.71
balti nyelvek 488
— szláv népek ősi vallása 293 
balzsam 547.914
banán /mezőgazdaság 634.77
— /növénytan 582.58 
bangiales 582.274 
bank /építészet 725.24
— /pénzügy 332.1 
bankett /háztartás 642.4
— /néprajz 394.1 
Bánki-turbina 621.224.24 
bankjegy /kereskedelmi jog 347.747
— /pénzügy 332.51
— névértéke 332.116.3 
bánkjegybeváltás 332.116.1 
bankjegyfedezet 332.116.1 
bankjegyforgalom 332.116.2 
bankjegyhamisítás 343.51 
bankjog 347.734 
bankművelet 332.17 
bankok egyesülete 332.14
— üzemgazdasága 658.932 
bankpapír 676.32 
bankszámvitel 657.521 
bankutalvány 347.747 
bankügy 332
bankügylet /kereskedelmi jog 347.734
— /pénzügy 332.17 
Banti-kór 616.411 -007.615 
bantu nyelv 496.3
bánya általában 622.01
— és felszíni mérések kapcsolása 526.96 
bányabaleset 622.86
bányabirtok 333.8 
bányagáz 622.41 
bányaismeret 622.01 
bányajog 347.249 
bányakár 622.83 
bányalámpa 622.47 
bányalevegő 622.4 
bányamentés 622.86 
bányamérés 622.1 
bányamozdony 622.625.28 
bányaműveléstan 622.01 
bányaszellőztetés 622.41 /.46 
bányászat 622 
bányászati ágazatok 622.3
— balesetek 622.8
— közigazgatás 351.823.3
— statisztika 31 : 622

bányászati szakiskola 373.633
— termelés 338 : 622
bányászok foglalkozási betegségei 622.87 
bányatér 622.1 : 526.8
— biztosítása 622.28 
bányatérképezés 622.1:526.8 
bányatermékek kezelése 622.7.05 
bányatűz 622.82 
bányaüzem 622.01 
bányavasút 622.625 
banyavilágítás 622.47 
bányavíz 622.5
baptista vallás 286 
bár /építészet 725.72
— /háztartás 64.024.4 
baracktermesztés 634.25 
barakk 725.92 
barakkvízi üledékek 551.313 
bárányhimlő 616.914 
barátság 392.7
barbitursav /gyógyszertan 615.782
— /kémia 547.85 
baricentrikus koordináta 516;5 
barikádharc 355.426 
bariszféra 551.16
bárium /gyógyszertan 615.731.2/.6
— /kémia 546.431
— /kohászat 669.893 
bárium vegyületek 661.844 
barkácsolás 689 
barkaróla 78.083.4 
barlangtan 551.44 
barna jura 551.762.2 
barnakő 661.871 
barnakőszén 552.576 
barna moszatok 582.272 
barnaszén /bányászat 622.332
— /teleptan 553.96
— /tüzelőanyagok 662.642
— lepárlási termékei 665.44
— technológiája 662.73 
barnaszénbrikett 662.82 
barnaszéngáz 662.765 
barnaszénkátrány és lepárlása 668.77 
barokk stílus 7.034. . .7 
barométer 533.4
barometrikus magasságmérés 526.94 
baromfi 636.5
baromfikolera 616.981.459 : 636.5 
baromfipestis 616.988.73:636.5 
bársony 677.61 
Bartholini-mirigyek 618.167 
Basedow-kór 616.44—008.61 
basellaceae 582.667 
basidiolichenes 582.296 
baskír nyelv 494.34 
baszk nyelv 491.69 
batata 633.49 
bathokrómia 541.65 
batholit 551.22
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batidaeeae belső

batidaeeae 582.629 
batik eljárás 667.337 
bátorság 179.6 
bauxit /bányászat 622.349.2
— /teleptan 553.492.1 
Bayer-eljárás 669.712.111.2 
bazalt /kőfaragóipar 679.85
— /teleptan 553.5 
bazidiumos gombák 582.284 
bázikus acél 669.141.243.4
— eljárás 669.184.2
— sók 541.481 
bázismérés 526.2 
bázismérő műszer 526.2 
bázisos Bessemer konverter üzeme

669.184.23
— -  salak 669.184.28
— S. M. eljárás 669.183.4
BGG védőoltás 616-002.5-084.47 
-beavatkozás /nemzetközi jog 341.233 
beáztatás 648.21 
bebalzsamozás 393.3 
becenév 392.91
becsapódások /ballisztika 531.57 
becslés /gazdasági szempont .003.12
— /könyvvitel 657.92
— /statisztika 311.213.3
becsület elleni bűncselekmény 343.63 
becsületesség 177 
becsületsértés 343.632 
Bedaux-módszer 331.158 
beépítési módok 711.64 
beépített bútor 729-.9C* 
befagyott hitel 332.745 
befejezési munkák a fúrólyukon 622.245 
befejezetlen termelés ellenőrzése

658.562.6
— — könyvvitele 657.422.6 
befejező folyamatok /vegyipar 66.099
— munkák /szempont szerinti alosztás 

.002.29
befogó szerszám 621.881 
begónia /kertészet 635.965.286
— /növénytan 582.846 
begyakorlottság 331.053.5 
begyűjtés 339.661
begyűjtött anvag ellenőrzése /statisztika 

311.214
— — feldolgozása /statisztika 311.216 
behaviorizmus 330.188.1
behozatal 382.5
behozatali kontingens 337.372
— korlátozás 337.37
— vám 337.34
bejárat kikötőknél 627.23 
bejelentőhivatal 351.755 
béka 597.8
békabuzogányfélék 582.522 
békalencsefélék 582.547 
békaszőlőfélék 582.532

békatutaj félék 582.539 
béke 172.4
békeállapot helyreállása 341.38
— visszaállítása 355.29 
békebíráskodás 347.995 
békéltetés 331.153 
békéltető bíráskodás 347.996 
békemozgalom 327.4 
békeszerződés 341.382 
bekötési vázlat 621.316.3 
bekötőút 625.711.2
bél /állattan 591.434
— /anatómia 611.34
— /bőripar 675.038
— /fiziológia 612.33
— /patológia 616.34
— enzimjei 612.332
— mozgásai 612.337 
bélbaktériumok 616.34—008.87 
bélbénulás 616.34 -  009.1 
bélcsavarodás 616.34—007.59 
bélelhalás 616.34-002.4 
bélelzáródás 616.34-007.272 
bélemésztés 612.332
bélés 687.18 
bélésfal 624.022.7 
belesütött bélyegző 608.6 
bélféreg 616.34-008.89 
bélfodor /fiziológia 612.339
— /patológia 616.38 
belföldi telepítés 325.33
— víziút 386 
belföldiek 347.176 
belga lovak 636.154
— tyúkfajták 636.54 
bélgáz 616.34-008.7
Belgium /földrajzi alosztás (493) 
belhajózási jog 347.79 
bélhúrok 677.74 
bélipar 675.85 
belkereskedelem 381
— gazdaságtana 338.001 : 381 
belkereskedelmi minisztérium 354.821
— vállalatok gazdasági tevékenységének 

elemzése 658.6/.8.012.225
belladonna 615.784 
béllellégzők 593.99 
bélmirigyek 612.33 
bélnedvek 591.132.5 
bélösszenövés 616.34 — 007.274 
bélperisztaltika zavarai 616.34—009.1 
belpolitika 323 
bélsársipoly 616.34-007.253 
bélsérv 616.34 — 007.43 
belső anyaghiba 620.192
— anyagmozgatás 658.56.002.71
— ballisztika /fizika 531.57
— -  /haditechnika 623.52/.53
— berendezés /elhelyezési szempont 

.006.03
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belső béresökkentés

belső berendezés /iparművészet 747
— — járműveknél 629.1.04
— díszítés 747
— elválasztású mirigyek /anatómia

611.4
— — — /patológia 616.4
— felvétel 77.057
— feszültség /általános mérnöki szak

624.042.12
— -  /fizika 539.31
— geodinamika 551.2
— kiképzés /építőipar 693.6
— molekuláris erők 539.6
— súrlódás /atomfizika 539.67
— — /hidrosztatika 532.13
— — /légnemű testek mechanikája

533,16
— személyzet 647.2
— szervezés 658.5
— ügyirattovábbítás 651.456
— vám 336.222
— vándorlás 325.33
— világítás 628.972
belsőégésű dugattyús motor 621.432
— forgódugattyús motor 621.437
— gép /géptan általában 621—843
— — /hőerőgépek 621.431
— motor /géptan általában 621—843
— — /hőerőgépek 621.431
— turbina 621.438 
belsőfül /anatómia 611.851
— /fiziológia 612.858
— /patológia 616.281/.283 
bélspazmus 616.34—009.1 
béltartalom 616.34 — 008.8 
beltenyésztés /állattan 591.38
— /biológia 575.14 
belügyminisztérium 354.31 
bélürülés 591.135 
belvízi átemelőmű 627.534
— csatorna 626.12
— hajó 629.122
— hajózás 386
— halászat 639.21 
belvízmentesítés 627.532 
belvízrendezés 627.5 
belvízvédelem öblözeteknél 627.53 
bélyeg 656.835 
bélyeggyűjtés 656.835 
bélyeghamisítás 343.52 
bélyegilleték 336.248
bélyegzés 621.798.7 
bélyegző /pecséttan 736.3 
bélyegzőfesték 667.53 
bélyegzőhamisítás 343.52 
bélyegzőkészülék /finommechanika 

681.173
— /nyomdagépek 681.626 
bélyegzőóra 681.174 
bélyegzőszalag 667.53

bemutató előadás 7.091
bengáli nyelv 491.4
bengefélék 582.782
bennlakásos iskola /építészet 727.2
— — /pedagógia 37.018.3 
bennszülöttek /gyarmatpolitika 325.454 
bennszülött-kormányzat 325.452 
bentosz 581.526.323
bénulás /idegbetegségek 616.8 — 009.11
— /patológia általában 616—009.1 
benzaldehid /kémia 547.571
— /vegyipar 668.741.51 
benzamid 547.582 
benzidin 668.741.4 
benzidinf estékek 547.62 
benzilalkohol 547.568 
benzilamin 547.554 
benzilklorid 547.539 
bezimidazol 547.785
benzin /ásványolajipar 665.521.2
— /gyógyszertan 615.753
— /tüzelőanyagok 662.753.1 T 
benzinkút /építészet 725.38
— /közlekedéstechnika 629.119.5 
benzinlakk 667.73 
benzinmotor 621—843.4 
benzintüzelésű gépjárómű 629.113.51 
benzoe 668.442.2
benzoesav /gyógyszertan 615.762
— /kémia 547.581
— /vegyipar 668.741.54 
benzofenon 547.631 
benzoilklorid 547.582 
benzoilsav 547.589 
benzoin 547.636 
benzokinon 547.567
benzol /kátrányfeldolgozó iparok

668.735.1
— /tüzelőanyagok 662.753.2
— és homológjai 547.53
— származékai 668.741 
benzolszulfosav 547.54 
benzonitril 547.582 
benzopirán-származékok 547.81 
benzotiazol 547.789 
beporzás 631.522.2
bér /háztartás 647.6
— /munkaügy 331.2 
berakás /kohászat 669.162.24
— /műasztalosság 684.63 
berakásos munka /faipar 674.24 
béralap /könyvvitel 657.471.3
— /üzemgazdaság 658.324.21 
bérbeadás /kereskedelem szervezése

658.91
— /magánjog 347.453
— /népgazdaság 338.95 
berber lovak 636.11 
bérbevétel 658.91 
bércsökkentés 331.215.2
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bérelszámolás betongyártmány

bérelszámolás /munkaügy 331.211
— /üzemgazdaság 658.321.1 
béremelés 331.215.2

r berendezés /művészet 7.022 
 ̂ — /üzemgazdaság 658.22

^berendezési szempont .005 
bérfizetési unódok 331.235 
bérfokozat 331.221 
bérhányad törvénye 331.214 
bérharc 331.89 
bérház 728.2 
beriberi 616.397 
beridok 549.2 
berillium /kémia 546.45
— /kohászat 669.725 
berilliumbronz 669.35.725 
berilllumvegyületek 661.845 
bérkaszárnya 728.222 
berkelium 546.799.7 
bérkocsi 656.131 
bérlakás 728.226 
bérlet /magánjog 347.453
— /mezőgazdaság 631.115.4 
berlini kék 661.872 
bérmaximum 331.215.5 
bérmentesítés /postaügy 656.835 
bérminimum 331.215.5 
bérszervezetek 331.2.075.1 
bérszínvonal 331.215 
bértáblázat (083.53) 
beruházás /politikai gazdaságtan 330.142
— /üzemgazdaság 658.152 
beruházási bank 33&.l«*v$3Q.42
— beszorzási elv 338.972.014>
— költség 631.164.23
— terv 658.511.5 

• Bessel-függvény 517.94
—, Lamé stb. speciális függvény 517.564 
Bessemer-acél 669.141.244.1
— eljárás 669.184.1 
besűrítés /papíripar 676.1.025
— /vegyipar 66.065 
besűrített tej 637.142 
beszállásolás 355.67 
beszámítás /magánjog 347.43
— és életkor /büntetőjog, 343.224 
beszámítási képesség 343.222
— -  foka 343.225 
beszámítást csökkentő körülmények

343.223
— kizáró körülmények 343.223 
beszámíthatatlanság /büntetőjog 343.225
— /törvényszéki orvostan 340.63 # 
beszámoló /üzemgazdaság 65.012.427 
beszéd /fiziológia 612.789
— /formai alosztás (042)
— /pszichológia 159.946
— /szerzői jog 347.781
— és értelemg'yakorlat 372.3
— zavarai /elmekórtan 616.89—008.434

beszéd zavarai /gégészet 616.22 — 008.5 
beszédhibában szenvedők nevelése 

371.927
beszédrészek 412 
beszerzés 381.73
— megszervezése 658.71
— nyilvántartása 658.75 
beszerzési módok 658.72 
beszívás 621.43.013 
beszolgáltatás 339.661 
beszűrődés /patológia 616 — 003.2 
béta sugarak 539.165 
betakarításmódok 631.55 
betanítás /elméleti szempont .001.85
— /üzemi szempont .004.24 
betanított állatok 791.8
— munkás 331.751 
betatron 621.384.61
beteg gyermek gondozása 362.78
— katona 341.33
— személyiségének befolyása 616 — 05 
betegápolás /háztartás 649.8
— /patológia 616 — 083 
betegápoló 614.253.5 
betegek képviselete 347.64
— statisztikája 312.6 
beteggondozás 362.1 
betegség formái 616 — 03
— javulása 616 — 036.6
— jellege 616-036.1
— kiújulása 616 — 036.6
— lefolyásának formái 616 — 036
— miatti távoliét munkából 331.817
— rosszabbodása 616 — 036.6
— szakaszai ,616 — 036.6 
betegségek szórvánvos előfordulása

616-036.2
betegsegélyezés 362.14 
betegséget okozó állatok 591.67 
betegségi biztosítás /személybiztosítás

368.3
— — /társadalombiztosítás 368.42
— biztosító alap 334.7
— statisztika 313.1 
betegszállító kocsi 625.23 
betegszoba 649.8
betét /pénzügy 332.17 
betéti társaság 347.723 
beton /építőanyagipar 666.972
— /építőanyagok 691.32
— /technika 624.012.4 * ;
— épületelemek általában 666.977.2
— ívhíd 624.623
— magasépítmény 624.92
— részek 624.012.3 
betonbedolgozás 666.97.033
— gépei 666.97.055 
betoncső 621.643.25 
betonépítkezés 693.54 
betongyártmány 666.977
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befonj avítás birtok

betonjavító anyagok 666.972.16 
betonkészítés* 666.97.031
— gépei és berendezései 666.97.05 
betonkeverőgép 666.97.051 
betonkezelés 666.97.033 
betonrács 624.156 
betonszállítás gépei 666.97.053 
betonút 625.84 
betonvázas épület 624.016.5 
betterment 336.211.4 
hetűfajták 655.24 
betűfestés 667.663 
betűírás 003.23
betűnyomásos távírás 621.394.3 
betűöntés /finommechanika 681.615
— /nyomdászat 655.21 
betűrendes katalógus 018
— könyvtári katalógus 025.342
— szótár 413.2
— tárgyi katalógus 025.343.1 
betűs írásmód 003.33 
betűszámtan 512 
betűzés olvasásnál 372.4 
bevágás 624.134
— rézsűi 625.736
— rézsűjének védelme és biztosítása

626.17
bevándorlás 325.1 
bevásárlás /könyvvitel 657.35 
bevétel /állami költségvetés terve

336.121.12
— /állami költségvetés végrehajtása
' 336.126.4

bevonás (gumi- és műanyagipar 678.026
— /textilkémia 667.18 
bevont anyagok 678.066 
biblia 22
bibliofilia 090.1
bibliográfia elemi ismeretei a közoktatás

ban 371.389.1
— elmélete és technikája 01 
bibliográfiák 011 /016
bíbor 547.978
Bichat-féle zsírpárná 616.318 
bicikli 629.118.3 
bicuspidalis billentyű 616.126.42 
biedermeier stílus 7.035... 37 
Bier pangás 615.81 
bigámia 343.552 
biliárd 685.87 
biliárdterem 725.84 
bilincs 621.885 
billenő híd 624.82 
billentyűs hangszerek 786 
billentyűzés 621.394.61 
bimbóudvar 618.191 
bimetallizmus 332.423 
binér rendszerek 541.123.2 
binokuláris látás 617.754 
biobibliográfiák 016 A/Z

biocönózis 591.553 
bioenergetika 577.3 
biofizika 577.3 
biogáz 662.769 
biogenezis 591.16 
biogeográfia 574.9 
biográfia - 92 
biokatalizátor 577.17 
biokémia 577.1
biokémiai jelenségek mérése 578.087.9 
biológia 57
— mellékágai 574 
biológiai élettér 577.47
— eljárások /vegyipar 66.098
— energia 620.95
— földrajz 574.9
— hatások a légkörben 551.588.6/.7
— kémia 577.1
— kísérletek, megfigyelések, mérések

578.08
— szennyvíztisztítás 628.35
— tájékozódású szociológiai rendszerek

301.194
— technika 578
— tényezők hatása a növényekre 581.07
— tisztító eljárások /italok ipara

663.633
— védekezés kártevők ellen 632.96 
biometria 578.087
bionómia 591.5 
biopsia 616 — 076 
biopszichológia 159.929 
bírálat /formai alosztás (049.3) 
birkahús 637.517.31 
birkózás 796.81 
birkózó berendezés 685.68 
bíró /büntetőjog 343.162
— /magánjog 347.962
— kizárása 347.937 
bírói hatalom 342.56 
bíróság /közigazgatás 351.95
— /magánjog 347.962
— /munkaügy 331.166
— hatásköre és illetékessége 347.98 
bírósági döntvény 340.142
— épület 725.15
— határozat /jog általában 340.142
— — /polgári perjog 347.95
— iroda 347.964
— segédhivatal 347.964
— személyzet 347.96
— szervezet 347.97
bíróságok által végzett ellenőrzés 351.94 
bíróságok fajai 347.99 
bíróságtól eredő jogforrás (094.8) 
birs 634.14
birtok mint dologi jog 347.251
— — jogállapot 347.144 
birtokátírási iileték 336.245 
birtokháborítás 343.74
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Mszkvit bontókalapács

biszkvit 664.63
bitumen /építőanyagipar 666.894
— /építőanyagok 691.16
— feldolgozása 665.45 
bitumenalapú műanyagok 678.58 
bitumenes homok 553.984
— karton 676.69
— pala /bányászat 622.337
— — /kőzettan 552.578
— — /teleptan 553.983
— — /vegyipar 665.45 
- ú t  625:85
biuret 547.495
bizalmi 331.152
bizánci görög nyelv 477.3
— stílus 7.033.2
bizmut /gyógyszertan 615.735
— /kémia 546.87
— és ötvözetei 669.76 
bizmut ve gy ületek 661.887 
bizományi eladás 658.832
— ügylet /belkereskedelem 381.33
— — /kereskedelmi jog 347.762 
bizományosok 381.25 
bizonyítás /büntetőjog 343.14
— /logika 168.3
bizonyítási eljárás 347.94 
bizonyíték 347.146 
bizonyítvány 371.29 
bizonylat 65.012.224 
bizonylati elv 657.24 
bizonyosság kritéri#maiv.lJ55.43 
biztonság /fizika 539.4.01 '
— /nemzetközi jog 341.67 
biztonsági berendezés /munkaügy

331.823
— — /vegyipar 662.13
— intézkedések a vasútnál 656.25
— rendszabályok 351.759
— robbantóanyagok bányászati célokra

662.24
— szelep 621.646.2
— Tanács 341.123.043
— tényező- 624.046.5
— világítás 628.978.6 
biztosítás /bányászat 622.284
— /üzemi szempont .004.4
— elmélete 368.01 
biztosítási jog 347.764
— kötvény 368.02
— szerződés 368.02
— technika 368.02
— tételek könyvelése 657.446 
biztosításügy 368 
biztosítóberendezés 621—759 
biztosítócsap 621.646.8 
biztosítóék 621.886.6 
biztosítófal 624.18 
bÍ2&osítóintézet könyvvitele 657.521
— székházai 725.23

biztosítóintézetv üzemgazdasága 658.938 
biztosítók energiaelosztása 621.316.923 
biztosítószelep 621.646.4 
biztosító szolgálat 656.25 
biztosítószövetkezet 334.7 
blokád /nemzetközi bíráskodás 341.654
— /nemzetközi hadijog 341.323 
blokkpolitika 327.7 
blokkrendszer 656.25 
boarding-house /építészet 728.27
— /háztartás 64.024.2 
bobsport 796.94/.9S 
bodnáripar 674.4 
bodzafélék 582.937 
bogáncstalanító gép 677.051.26 
bogarak 595.76
boglárka /kertészet 635.965.287.2
— /növénytan 582.675 
bognáripar 674.3 
bogyós gyümölcsök 634.7
— növények 635.6 
bogyótermésű cserjék 634.74 
bohózat 792.2
bojkott /belkereskedelem 381.85
— /belpolitika 323.262
— /munkaügy 331.893
— /nemzetközi jog 341.655 
bojt 677.76
bolgár nyelv 486.7 
bolha 638.4
Bolívia /földrajzi alosztás (84) 
bolométer 536.33.08 
bolometria 536.33.08 
bolsevik párt 3KP(47) 
boltív /építészet 729.33
— /technika 624.023.6 
boltozat /építészet 729.34
— /technika 624.023.6 
boltozattető 624.024.4 
boltozott duzzasztófal 627.825 
- f a h í d  624.61
— híd 624.6
Bolyai—Lóbacsevszkij-geometria 

513.812 
bolygó 523.4
— pályamozgása 525.5 
bolygófénykép 523.49 
bolygótáblázat 1 521.5(083) 
bolygótérkép 523.49 
bolyhozás 667.15 
bomba 623.451.7 
bombázás 623.557 
bombázógép 623.746.4 
boncolás /közegészségügy 614.67
— /patológia 616 — 091.5 
bonctan 591.4 
bonderizálás 621.794 
bontás /technika 624.059.6 
bontógép 677.051.23 
bontókalapács 622.232.2
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bor Brinell

bor 663.2
— tárolása, tartósítása 663.256 
bór /gyógyszertan 615.777.6
— /kémia 546.627
— /kohászat 669.781 
borászat 663.2
borászati melléktermékek 663.26
borátok 549.73
borax /ásványtan 549.73
— /vegyipar 661.652 
borbélyipar 687.5 
bordás medúzák 593.8 
bordázott tárgyak 621—45 
borecet 663.242 
borfajták 663.22
borítás /gumi- és műanyagipar 678.026 
borító lemez 674—416 
borjúhús 637.517.213 
borkészítés 663.25 
borkő 663.26 
borkősav /kémia 547.47
— /vegyipar 661.733 
bornemesítés 663.257 
borona 631.313 
boroshordó 663.256 
borostyánfélék 582.892 
borostyánkő /ásványtan 549.8
— /teleptan 553.99
— /vegyipar 668.445.81 
borostyánkősav 547.46 
boroszlánfélék 582.865 
borotvakés 672.715 
borotvakrém 668.223 
borotvapenge 672.715 
borotvaszappan 668.188.9 
borpárlat 663.241 
borravaló 331.238 
bors /növénytan 582.622
— /növénytermesztés 633.841
— /szilárd élelmiszerek 664.51 
borsó /kertészet 635.65
— /növénytermesztés 633.35 
bórvegyületek 547.24 
boszorkány 398.4 
bot 674.73 
Botal-vezeték 616.125 
botanika 58 
botanikus kert 58.006
— — ̂ .építése 727.6 
botrányos ré-szegség 343.57 
boxberendezés 685.68 
boxkesztyű 685.43 
Boyle-féle gáztörvények 533.22 
böhmit 549.5 
böjti szokások 398.332.47 
bölcselet 1
bölcseleti irodalom 8 — 96
— antropológia 141.319.8 
bölcsességfog 616.314.8 
bölcsődal 78.083.4

bölény 636.29 
bőnyék 611.74 
bőr /állatanatómia 591.477
— /állatfiziológia 591.176
— /állati termékek 637.61
— /anatómia 611.7
— /építőanyagok 691.18 ■'
— /fiziológia 612.79
— /írás anyaga 003.5
— /vadászati termékek 639.18 
bőrburkolat 698.8 
bőrdomborítás 745.53 
bőrenvv 668.32
bőrfertőzés 616.5—002 
bőrfestés /bőripar 675.91
— /festékiparok 667.67
— /iparművészet 745.53 
bőrgyógyászat 616.5 
bőrgyulladás 616.5—002 
bőrhulladék feldolgozása 675.81 
bőripar 675
bőripari gép 675.05.
— melléktermékek feldolgozása 675.8 
bőriparművészet 745.53 
bőrkesztyű 685.41 /.43 
bőrkrém 668.584.2 
bőrlégzés /állattan 591.122
— /fiziológia 612.793 
bőrmirigyek /állattan 591.141
— /anatómia 611.77 
bőrnadrág 677.051.55 
bőrnyersanyagok 675.038 
bőrönd 685.51 
bőrruházat 685.2 
börtön /büntetőjog 343.261
— /építészet 725.6 
börtönből kiszabadultak segítése az elhe

lyezkedésben 343.87
börtönigazgatás 343.82 
börtönmunka 343.82 
börtönrendszer 343.82 
börtönszemélyzet 343.83 
börvényfélék 582.937 
bőrvérzés 616.5—003 
bőrvörösítő szerek 615.773 
bővítés /végrehajtási szempont .002.235 
brachykephaliák 616.714“—007.2 
brácsa 787.2 
brahmanizmus 294 
Braille-írás 003.24 
brakkvízi üledékek 551.313 
Braun-féle csövek 621.385.832 
Brazília /földrajzi alosztás (81) 
breccsia 552.51 
brigádmunka 331.874 
brikett 662.81 
brikettezés 622.78 
briliánskő 671.152 
Brinell keménység megállapítása

620.178.152.22
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brizáns büntetőeljárás

brizáns robbanóanyagokhoz gyutacs
662.43

bróm /gyógyszertan 615.782
— /kémia 546.14
— /vegyipar 661.46 
brómbenzol 547.539 
bromidok 661.46 
brómolajjal való eljárások 773.8 
bronchektásiák 616.233 — 007.64 
bronchiolusok 616.235 
bronchusok 611.23
bronz 669.35.6 
bronzkor története 571(119.7) 
bronzműtárgy 739.5 
bronztárgy 571.3 
brosúra /formai alosztás ,(041) 
Brown-féle mozgás /fizika általában 

530.162
— — /gáznemű testek fizikája 533.723 
Brown —Séquard-féle szindróma

616.832-008.6-031.49 
brucella 576.851.42 
brucellosis 616.981.42 
bruttó bér 331.215.44 
buborékoltatás 66.069.82 
búcsú 394.6
búcsújáróhely /építészet 726.9
buddhizmus 294
buffolás 675.4
buffonin 547.993
búj tás /növénytermesztés 631.53
Bulbaer-paralízis 6á6.8,S 4^—002.2
Bulgária /földrajzi alosztás (497.2) -
bumeráng 623.446
bundakészítő gép 677.051.47
bunsenégő 662.983
búra 621.3.032.7
burett 677.44
burgonya /kertészet 635.21
— /növénytan 582.951
— /növénytermesztés 633.491
— elcukrosítása 663.53
— tartósítása 664.83 
burgonyakeményítő 664.422 
burgonyaszedő gép 631.358.4 
burját nyelv 494,2
burkolat /hídépítés 624.21.095
— /légi közlekedési eszközök 

629.13.011/.012'
burkolómunka 693.7 
burkolt gyalogút 625.711.6 
burmai nyelvek 495.8 
burnót 663.971
bursae synoviales /anatómia 611.75
— — /patológia 616.76 
burzsoázia 323.32 
busman nyelv 496.2 
busszola 538.74 
butadién 547.31 
bután 662.767

bútorasztalosság 674.23 
bútorlap 674—419 
bútorszövet 677.61 
bútortartozékok 645.46 
bútortisztítás 648.52 
bútorvasalás 682.5 
bútorzat /háztartás 645
— /iparművészet 749
— járműveknél 629.1.04 
búvárfelszerelés 626.02 
búvárhajó 629.127 
búvármunka 626.02 
búvárszivattyú 621.653 
búza 633.11 
buzérfélék 582.972 
büfé /építészet 725.72
— /háztartás 642.5 
bükkfafélék 582.632 
bükköny 633.35 
bűncselekmény 343.23
— alanya 343.22
— elmélete 343.231
— színlelése 343.362
— végrehajtásának és nyomozásának 

módszerei 343.977
bűncselekmények egyes fajai 343.3/.7 
bűnjelek elkobzása 343.272 
bűnösség 343.222 
bűnözés elmélete 343.9.01
— és átöröklés 343.94
— okai 343.97
bűnöző gyermekek felügyelete és gondo^ 

zása 343.88
— — nevelése 371.93
— típusok 343.91 
bűnözők statisztikája 312.7
— testalkata 343.93 
bűnpártolás 343.365 
bűnre való felhívás 343.342 
büntetés /büntetőjog 343.24
— /munkaügy 331.148
— átváltoztatása 343.292
— elengedése 343.292
— elévülése 343.291
— elmélete 343.2.01
— enyhítése 343.288
— felfüggesztése 343.281
— időtartamának megváltoztatása 

343.288
— mint társadalmi jelenség 343.97
— súlyosbítása 343.288
— végrehajtása 343.8 
büntetési rendszerek 343.84 
büntetett előélet 347.169 
büntetőgyarmatok 325.5 *
— perrendtartás 343.1 
büntetőbíráskodásban részvevő személyek

343.16
büntetőbíróság 343.19 
büntetőeljárás 343.1
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büntetőeljárás chorea

4 büntetőeljárás fajai és rendszerei 343.10 
büntetőhatóság 343.19 
büntetőjog 343
— általános tanai 343.2
— elmélete 343.2.01 
büntetőtörvény általános része 343.2
— hatálya 343,21
— különös része 343.3/.7 
bűntett 343.232 
bűntettes 343.221
— típusok 343.91 
bűnügyi bizonyítás 343.14
— embertan 343.91/94
— lélektan 343.95
— megelőzés 343.85
— patológia 343.96
— szociológia 343.97
— technika 343.977
— vizsgálat 343.131/.132 
bűnvádi eljárás 343.13 
bürokrácia 35.077 
bütykös emeltyű 621.835
— tárcsa 621—234
— tengely 621.835 
bütyök /géptan 621.835

C
G vitamin /biokémia 577.164.2
— — /szerves kémia 547.475.2 
caesalpinioideae 582.736 
californium 546.799.8
callus 616-001.52 
cambridgei iskola 330.187.2 
carcinoma 616 — 006.6 
caries /fogászat 616.314—002
— /patológia általában 616 — 002.4 
cartilago 611—018.3 
casuarinaceae 582.621 » 
cataracta 617.741—004.1 
Cauchy-féle eljárás 517.945.4
— integrál tétel 517.53 
cefrézés 663.44
cég /kereskedelmi jog 347.715
— /termelési szervezetek 338.7
— védelme 347.774
cégjegyzék /kereskedelmi jog 347.714
— /kereskedelmi politika 380.16 
cégjegyzés 347.716 
cégjegyzési illeték 336.242 
cégösszevonás 338.87 
cégtábla 625.79 
céh 338.6 
cékla 635.11 
cél 124.3 
célbadobás 796.38 
celesta 789.6 
célhitel 332.7
— könyvelése 657.412.4

céllövészet 799.3 
celluloid 678.544 
cellulóz /festőiparok 667.72
— /kémia 547.458.8
— és származékai 661.728 
cellulózacetát 678.544 
cellulózalapú műanyagok 678.54
— műszálak színezése 667.25 
cellulózészter alapú műanyagok 678.544 
cellulózészterek 661.728.8 
cellulózéter alapú műanyagok 678.546 
cellulózéterek 661.728.8 
cellulózlakkok 667.728 
cellulózműszál 677.46
— alapú rostkeverékek 677.168 
cellulózpropionát 678.544 
celofán műanyag 678.54 
célzóberendezés 623.4.05 
cembalo 786.1
cement /építőanyagipar 666.9
— /építőanyagok 691.54 
cementálás 621.785.5 
cementégetés kémiája 666.9.015.2 
cementek kötése 666.9.015.4
— szilárdulása 666.9.015.7 
cementépítkezés 693.5 
cementit 669.111.3 
centralizáció /közigazgatás 35.072
— /közjog 342.25
— /szervezési szempont'  .008.041 
centrifuga /szerszámgépek 621.928.3
— /vegyipar 66.067.5 
centrifugál kompresszor 621.515
— öntés 621.746.57
— — /öntödei műveletek 621.74.042
— szállító 621.867.9 
centrifugális légsűrítő 621.515
— szivattyú 621.67 
cenzúra /közigazgatás 351.751
— /újságírás 070.13 
cerebro-spinális dúcok 616.834 
cerebrozidák 547.95
cerezin 665.43 
cérium /kémia 546.655
— /kohászat 669.855 
cérna 677.062 
cérnázás 677.022 
cérnázó orsó 677.052.25 
cet 5QQ 5
ceténszám 621.43.019 
cézium /kémia 546.36
— /kohászat 669.886 
cézium vegyületek 661.836 
Chaldaea /földrajzi alosztás (351) 
chartizmus 335.4
chemotaxis 591.185.3 
chicle 678.48
Chile /földrajzi alosztás (83) 
chitin 547.995 
chorea 616.851
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chorioidea eölöpépítmény

chorioidea 617.723 
chorion rendellenességei 618.54/.58 
chromaffin-rendszer 616.47 
chymus 616.24—008.8 
cián /gyógyszertan 615.712
— /kémia 546.266 
ciánamidok /kémia 547.491
— /vegyipar 661.54 
ciánhidrogén 661.664 
cianidok 546.267 
cianinf estékek 547.83 
ciánszármazékok 547.491 
cigány nyelv 491.499 
cigaretta 663:974 
cigarettapapír 676.42 
cikkbibliográfia 014.3 
ciklámen 635.965.286
ciklikus alkohol alapú műgyanták 678.63
— telítetlen .oldalláncú műgyanták 

678.746
— vegyidet ek 547.5 
ciklikusság /patológia 616—039.3 
ciklizáció /kémia 542.952.52
— /vegyipar 66.095.252 
ciklobután 547.51 
ciklográfia 515.5 
cikloheptán 547.51 
ciklohexadien 547.592 
ciklohexán 547.592 
ciklohexanon 547.594 
ciklohexérí 547.592 
ciklometrikus függvény 517.562 
ciklon /bányászat 622.755 
ciklopentán 547.51 
ciklopropán 547.51
ciklotron 621.384.61
ciklúsos művelés 658.387.044.5
cikória 633.78
ciliáris mirigyek * 617.775
cilinderek /patológia 616.635
cimbalom 787.9
cíiíier 929.6
címerfestészet 759
címertan 929.6
címfestés 667.663
címke 651.55
címkézés 621.798.6
cimkézőgép 621.798.6
címlap 655.53
címleírás 025.31
címletezés 332.116.3
címnyomógép 681.621
cimol 547.53
címszerinti betűrendes katalógus 018 
címtár /formai alosztás (058.7)
— /időszakos irodalom 058.7 
cink /építőanyagok 691.75
— /gyógyszertan 615.731.2/.6
— /kémia 546.47
— /kohászat 669.5

cinkből készült tárgyak 673.8 
cinkérc 622.344 
cinkérctelep 553.44 
cinn 669.6
cinnből készült tárgyak 673.8 
cinnérc 553.45 
cinnezés 669.686 
cinntányér 789.6 
cinóber 661.876 
cinquecento 7.034... 5 
cipészipar 685.3 
cipő /háztartás 646.4
— /ruházati iparok 685.31 

'cipőpaszta 667.82
cirill írás 003.349 
cirkon 669.296 
cirkonátok 549.6 
cirkónium 546.831 
cirkonoxidok 666.764.2 
cirkonvegyületek 661.883 
cirkusz /építészet 725.826.1
— /szórakozás 791.8
cirkuszi berendezés készítése 688.74 
cirrhosis 616.36—004 
cisz-transzizoméria 541.63 
ciszta 616 — 006.2/.3 
ciszterna 628.111 
citera 787.6
citráns izoméria 541.62 , 
citrom 634.33 
citromsav /kémia 547.47
— /vegyipar 661.734 
civilizáció általában 008
— története 930.85 
cizellált tárgyak 671.11
clausula rebus sic stantibus 341.244.5
coccidiosis 616.993.192.1
cochenille 547.975
code 621.394.14
colbertizmus 330.182
colchicin 615.716
coli-bacilus fertőzés 616.981.48
colinizmus 335.71
commisurák 612.826
Compton-hatás 537.531
coniunctiva /fiziológia 612.841
— /szemészet 617.711 
Corbino-effektus 538.63 
cornea /fiziológia 612.841
— /szemészet 617.713 
coronaria /anatómia 611.132.2
— /fiziológia 612.172 
corozó 679.4 
Córti-szerv 616.281/.283 
Gotton-gép 677.661.055 
courante 78.085.1 
cowper 669.162.23 
cölöpalapozás 624.154 
cölöpépítmények /őstörténet 571(119.7)
— kora 551.797
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cölöpverés csavaron

cölöpverés 624.155 
cölöpverő kos 624.155 
cönológia /biológia 577.48
— /növénytan 581.557 
cryptogamae 582.2/.3 
csábítás 343.541 
csákózás 621.964 
család /erkölcstan 173
— /magánjog 347.61
— /néprajz 392.3
— /szociológia 301.185.14
— /társadalmi szervezetek 321.1 
családi állapot befolyása a betegre

616-058.8
— állás elleni bűncselekmény 343.553
— birtok 347.237
— élet 392.3
— — befolyása a munkára 331.048
— földtulajdon 333.31
— ház 728.1
— háztartás 64.021
— körülmények befolyása a betegre 

616-058.8
— nevelés 37.018.1
— pótlék 331.226 
családjog 347.6 
családtörténet 929.2 
családvédelem 362.17 
csalán /textilipar 677.152 
csalánfélék 582.635.5 
csalánképűek 582.635 
csalánkiütés 616.514 
csalánozó 593.5
csalás /büntetőjog 343.721
— elleni védekezés a belkereskedelemben

381.82
csalétek /halászat 639.2.061.4
— /vadászat 639.1.081 
csap /gépelemek 621.82
— /vasáruk- 683.567
— készítése 673.6
— tartozékai 621.647.9
— visszaállításhoz 621.646.6 
csapadék 551.577
— hatása 551.311.2 
csapadékos elemzés 544.1 
csapágy /gépelemek 621.822
— /géptan általában 621—233 
csapágy csésze 621.822 
csapágyfém 669.018.24 
csapat kiképzése 355.5 
csapat jelvény 355.15 
csapatmozgás 355.411 
csapatnyugvás 355.412 
csapatzászló 355.15 
csapda /féregirtás 648.7
— /halászat 639.2.061.11 
csapóhíd 624.82 
csapolás 669.162.266 
csapos fog 616.314 — 089.28

csapos vezérmű 621—32 
csapóvas 639.1.081
csapszeg /gépelemek általában 621.828
— /kötőgépelemek 621.882.6 
csapszegkötés 624.078.2 
csarnok /szemészet 617.749 
csarnokok megvilágítása 628.977.7 
csarnoktető 624.024.2 
csarnokvíz 617.749 
császármetszés /patológia általában

616-089.888.61
— /szülészet 618.5—089.888.61 
csat 672.83
csatarepülőgép 623.746.4 
csatavirágfélék 582.943 
csatlórúd /gépelemek 621.827
— /géptan általában 621—232 
csatoló alkatrészek 629.11.013 
csatolókörök 621.372.5 
csatorna /géptan 621—225
— /közlekedéspolitika 386
— /szállítóberendezések 621.643.1
— /vízépítés 626.1
— úttest alatt 625.78 
csatornabetemetés 626.18 
csatornadugulás 628.27 
csatornaépítés 626.13
csatornahíd belvízi hajózásra 624.21:626.1
— tengeri csatornák számára 

624*21:626.9
csatornakarbantartás 626.14 
csatornanyílás 625.745 
csatornaszellőztetés 628.23 
csatornatisztítás 628.28 
csatornatörés 628.27 
csatornatrágya 628.38 
csatornavezeték 628.24 
csatornázás /egészségügyi technika 628.2
— /építőipar 696.1 
csatornázott folyók 626.1 
csavar /gépelemek 621.882.1
— /géptan általában 621—253.6 
csavaracél 669.14.018.233 
csavaranya 621.882.3 
csavaranyagyártás 621.99
csavarás okozta alakváltozás 539.385 
csavarási szilárdság vizsgálata 620.175 
csavarbiztosítás 621.882.5 
csavarfajták 621.882.2 
csavargás /büntetőjog 343.345
— /közrendészet 351.763 
csavargyártás 621.99 
csavarhúzó 621.883 
csavarkulcs 621.883 
csavarmeghajtásos jármű 629.1.03 
csavarmenet rendszerek 621.882.082
— vágása 621.99 
csavarméretek 621.882.1
csavarolt vas- és acélszerkezet tisztán fém

ből 624.014.26
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e savaros csipke

csavaros vízemelő 621.649.5 
csavaró szilárdság 539.414 
csavarp álmafélék 582.74 
csavarsajtó 621.979.1 
csavar szivattyú 621.665 
csávaszínezés 667.244 
csávázás 631.531.17 
csávázógép 631.362 
csecsebecse 739.8 
csecsemőgondozás 362.71 
csecsemőkor /egészségügy 613.95
— /patológia 616 — 053.3 
csecsemőmirigy /fiziológia 612.438
— /patológia 616.438 
csecsemőotthon 725.57 
csecsnyúlvány 616.289 
cseh irodalom 885.0
— nyelv 485.0
Csehszlovákia /földrajzi alosztás (437) 
csekkforgalom /hitelügy 332.76
— /postaügy 656.884 
csekkjog 347.748 
cselekvés 159.943
cselekvő vagyon számlái 657.42 
cselekvőképesség 347.155 
cselló 787.3 
csemegekukorica 635.67 
csemetenevelés 634.956.4 
csemeteszállítás 634.956.5 
csempe 665.75
csempészét /belkereskedelem 381.829.3
— /büntetőjog 343.259 
csempézés 693.7 
csendélet /festészet 758.4
— /művészet általában 7.049.6 
csendestársaság 347.723 
csendőrség 351.742 
csendrendelet 351.759
csengő /elektrotechnika 621.395.63
— /háztartás 643.6
csepegtető eljárás /szennyvíztisztítás

628.35
cséphadaró 631.361
cséplés 631.361
cseplesz 616.382
csepleszsérv 616.382—007.43
cseppelemzés 544.1
cseppfolyós levegő 533.24
cseppfolyósítás /bányászat 622.277
— /légnemű testek mechanikája 533.24
— /vegyipar 66.078 
cseppfolyósított gázok 661.91 
csere /könyvtárügy 025.2
— /magánjog 347.452 
csereközpont 025.267
cserélhető alkatrészek /géptan általában 

621-772
— — /szerszámkészítés 621.758 
cseremisz nyelv 494.521 
cserép 666.74

cseresznye 634.23 
cserje 712.4 
csernozjom 631.445.4 
csersav /gyógyszertan 615.772
— /vegyipar 661.734
— tartalmú növények 633.87 
cserzés elmélete 675.01 
cserzési eljárás 675.024
cserzésre alkalmas kérgek 634.985.2 
cserzőanyagók /bőripar 675.04
— /kémia 547.98
— előállítása 675.022 
cserzőolajok 665.228 
csésze 666.17 
csévehüvely 677.052.87 
csévék 677.053 
csévekészítés 674.776
csévélés /drótfeldolgozás 621.778
— /textilipar 677.024.12 
cséveosztályozq berendezés 677.052.83 
cséveváltó berendezés szövőgépnél

677.054.74
------ fonógépnél 677.052.83
csicsóka 633.49 
csiga 594.3 
csigafúró 621.951 
csigaprés /géptan 621.979.27
— /gumi- és műanyagipar 678.057.3 
csigasor 621.861
csíkozások műtéti kezelésnél 616—089.4 
csillag 523.84 
csillagászat 52
csillagászati jelképek 003.62:52
— összefoglaló táblázatok 524 
csillagatlasz 523.89 
csillagátvonulás 521.8 
csillagelfedés 521.8 
csillaghalmaz 523.85 
csillagjegyzék 523.89 
csillagkatalógus 523.89 
csillagkép 523.88 
csillagnap 529.1
csillagok belső szerkezete 523.87
— távolsága 523.81 
csillagvizsgáló /csillagászat 522.1
— /építészet 727.91 
csillám /ásványtan 549.6
— /bányászat 622.367
— /kőfaragóipar 679.86 
csillámpala 552.44 
csillangós mozgás 591.178 
csillapítás /átvitelelmélet 621.3.09
— /elektrotechnikai elnevezések

621.3.018.8
csillapításmérés 621.317.34 
csillapodás 621.3.018.8 
csillár 749.2
csillárkamoszatok 582.271 
csille 622.625.24 
csipke 677.65
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csipkeharasztfélék csőszerkezet

csipkeharasztfélék 582.38 
csipkemunka 746.2 
csípőízületi ficam 616.728.2—001.6 
csípős ízű fűszerek 633.84 
csíraölö szerek 615.777/.779 
csírasejt 611—013.1 
csírázás /növénytan 581.14
— /növénytermesztés 631.547.1 
csíráztatási kísérlet 631.521.5 
csíráztatott gabona 636.086.6 
csiszolás /fémfelületek utókezelése 621.795
— /üvegipar 666.1.039
csiszoló anyag /bányászat 622.365
— — /géptan 621.921
— gép /géptan 621.924
— — /kőfaragóipar 679.8.052
— korong 666.79
— papír 676.46 
csiszolt üveg 666.28 
csizma 685.31
csodát ölcsérfélék 582.664 
csokoládé 663.91 
csomagforgalom 656.83 
csomagküldemény 656.882 
csomagolás /kereskedelem szervezése

658.788.4
— /mezőgazdaság 631.564
— /textilfestés 667.039
— /textilipar 677.023
— /üzemi szempont .004.3 
csomagolási eljárások 621.798
— segédanyagok 621.798.2 
csomagoló anyag 658.788.45
— berendezés 677.033
— gép 621.798.4
— papír 676.45 
csónak 639.125 
csónakház 725.87
csonka sarló alakú rácsos híd 624.32 
—̂ szegmens alakú rácsos híd 624.32 
csonkítás 391.9 
csont /anatómia 611.71
— /bőripar 675.86
— /fiziológia 612.75
— /iparművészet 745.55
— /kórszövettan 616 — 018.4
— /patológia 616.71
— /szobrászat 73.023.5 
csontatrófiák 616.71—007.2 
csontenyv 668.33 
csontfeldolgozás 668.37 
csonthártya /anatómia 611—018.4
— /patológia 616.71—018.44 
csontheg 616 — 001.52 
csonthéjas gyümölcsök 634.2 
csontliszt 668.37
csontos koponya 616.714
— labirintus 616.281/.283
— mellkas 616.712 
csontoshalak 597.5

csontszén 668.38 
csontszövet 611—018.4 
csontszu 616 — 002.4 
csonttan 611.71 
csonttörés 616.71—001.5 
csontváz /állattan 591.471
— mechanikája 591.177 
csontvelő /anatómia 611—018.46
— /fiziológia 612.419
— /mozgásszervi betegségek 

616.71-018.46
— /vérképzőrendszer betegségei 616.419 
csontzsírok 665.228 - 
csoportelmélet 519.4 
csoportházasság 392.541 
csoportképződés 301.17 
csoportnyelv 409.3
csoportos Önképzés 374.2 
csoportosulások rendészete 351.754 
csoporttudat 301.152 
csorgató eljárás 669.181 
cső /építőanyagipar 666.73
— /géptan 621—46
— /gőzkazánok 621.181.021
— /üvegipar 666.17
— /vegyipar 66.026 
csőd megszűnése 347.738 
csődjog 347.736 
csőfoglalat 621.3.032.8 
csőgyártás 621.774 
csőhálózat /géptan 621.774
— kisnyomású gőzfűtéshez 697.532/.535
— — melegvízfűtéshez 697.432/.435
— központi fűtéshez 697.33
— nagynyomású gőzfűtéshez 

* 697.542/.545
— — melegvízfűtéshez 697.442/.445 
csőhíd 624.4
csőhúzás 621.947
— gépei és berendezései 621.947 
csökkenő bérhányad törvénye 331.214 
csökkent munkaképességűeíc munkája

331.59
csökkentés .002.234 
csőkötés 621.643.4 
csőöntés 621.74.03 
csőposta /géptan 621.867.8
— /szállítóberendezések 656.56 
csörgedeztető öntözés /szennyvíztisztítás

628.36
— — /vízépítés 626.843 
csörlő 621.866 
csőrösemlősök 599.1 
csősugár 537.534 
csőszájfék 623.4.06 
csőszerelés 696
csőszerelvények /elektrotechnika

621.315.67
— készítése 673.6
csőszerkezet tisztán fémből 624.014.27
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csőszerű dehidrálás

csőszerű szövet 677.67 
csőszívű halak 597.1 
csőtápvonal 621.372.8 
csőtartozékok 621.647.9 
csővégek 621.647.3 
csövesvirágúak 582.94 
csövezés 622.245
csővezeték /egészségügyi technika 628.14
— /géptan 621.643
— /vegyipar 66.026
— úttest alatt 625.78 
csővezetékrendszerek 621.643.006.8 
csővonópad 621.94 
csúcseredmény 79.092.2 
csúcseszterga 621.941.22 
csúcsnélküli köszörülés 621.923.12
— köszörülőgép 621.925.6 
csúfnév 392.91 
csukafélék 639.214 
csukamájolaj 665.214 
csuklás ól 6.833.336 -  009.24
csukló /általános mérnöki szak 624.023.94
— /géptan 621.828
— /hídrészek 624.21.094 
csuklókapcsolatok 624.078.6 
csuklós ivhíd 624.68
— sebességváltó szerkezet 621—585.1
— többtámaszú gerenda 624.072.238 
csuklótartós rácsos híd 624.34 
csupasz vezeték 621.315.1 
csupaszpáfrány 582.391 
csupasztestű gombák 582.24 
csuszamlás 539,379
csúszás 591.172
— elleni védekezés /útépítés 625.09 
csúszó súrlódás 531.44 
csúszócsapágy 621.822.5 
csúszógyűrű 621.3.047 
csúszótalp 629.13.015 
csúszóvezeték 621.83
csúszva gördülő súrlódás 531.46 
csuvas nyelv 494.34 
csúzda /bányászat 622.646
— /géptan 621.867.5
— /szórakozás 791.7 
csűr 631.2:728.95
cukor /gyógyszertan 615.761.2
— /kémia 547.45
— /szilárd élelmiszerek 664.1
— feldolgozása 664.14 
cukorbetegség 616.379—008.64 
cukoripar 664.14 
cukorjuhar 633.64 
cukorkaáru 664.14 
cukornád 633.61 
cukorpálma 633.65 
cukorrépa 633.63 
cukortartalmú növények 633.6 
cukrászat 664.68 
cukrászda 64.024.4

Curie-pont 538.66 
curiosa 099 
curium 546.799.6 
cylanthaceae 582.546 
cytologia /anatómia 611—018.1 
— /biológia 576.3 
cytoplasma 611—018.11

D

D vitamin 577.161.2 
Dacia /földrajzi alosztás (398.2) 
dadaizmus 7.036.7 
dagály 525.6
dagálykikötő külső művei 627.6 
daganat 616 — 006 
dagasztás 664.653 
dagasztógép 664.653 
daguerrotípia 772.11 
dal 784.3
D’Alembert-féle elvek 531.31 
dalia 635.965.286 
dallam 781.4 
dalos madarak 598.81/.84 
damaszt nyomás 667.339 
dán marhák 636.23
— nyelv 439.8
Dánia /földrajzi alosztás (489) 
darabáru kezelése 667,034
— szolgálat 656.226 
darabbér 331.231 
daraboló szerszám 621.937 
daráló berendezés 621.926
— malom 664.78 
dárda 623.444.1*
daru /gépelemek 621.873
— /géptan általában 621—237
— /vízépítés 627.35 
darwinisztikus szociológiai rendszerek

301.194.4
darwinizmus /biológia 575.4
— /fiziológia 612.609 
debilitás 616.89-008.454 
decentralizáció /közigazgatás 35.072
— /közjog 342.25
— /szervezési szempont .008.042 
decentralizált könyvelés 657.273 
decidua rendellenességei 618.54/.58 
dedukció 162.2
defekáció 591.135 
definíciógyűjtemény (083.71) 
defláció 332.571.4 
deformáció 616 — 007.2 
degeneráció /biológia 575.7.
— /növénytan 581.148
— /patológia 616 — 003.8 
Degras-olaj 665.228 
dehidrálás /kémia 542.936
— /vegyipar 66.093.6
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de Ilid rázok diazoszármazékok

dehidrázok 577.158 
dehydratio 616.151 
deionizálás 537.56 
deizmus 211 
dekalin /kémia 547.65
— /vegyipar 668.746.4 
dekantálás 66.066 
dekartellizálás 338.834.7.004.7 
dekatálás 667.14
dekatlon 796.092.1 
deklináció /fizika 538.742 
dek’olorált fog 616.314-008.4 >
dekompenzáció /patológia általában 

616-008.6
— /szívbetegségek 616.13—008.4 
dekoráció 688.79
dekubitusz 616—002.46 
dél /földrajzi alosztás ( — 13)
Dél-Amerika /földrajzi alosztás (8)
— földrajza 918
— története 980 
dél-amerikai nyelvek 498 
dél-ázsiai nyelvek 495.9 
dél-európai szláv nyelvek 486 
delfinfélék 599.53
délibáb 551.593 
delirium 616.89-008.452 
délkelet /földrajzi alosztás ( — 12) 
délnyugat /földrajzi alosztás ( — 14) 
délszláv irodalmak 886
— nyelvek 486 
delta 551.48 
demoduláció 621.376 
demográfia 312 
demokrácia /közjog 342.34
— /politika 321.78/.8 
demokraták 329.22 
demokratikus centralizmus 35.072
— ifjúsági mozgalom 323.248
— képzés 371.035
denatűrálás /üzemi szempont .004.925
denaturált szesz 661.722
dendritek 548.2
dendrológai 634.94
denevér 599.4
dentin 616.314.14
depopuláció 614.1
deportálás /büntetőjog 343.264
— /nemzetközi jog 341.324.6 
derékszögkitűzés 526.97 
derítés /borászat 663.257
— /vegyipar 66.066 
derítőkút 628.33 
derítőmedence 628.33 
dermatitis 616.5—002 
dermatol 615.772 
dermatológia 616.5 
dermatomykosis 616.5—002.828 
dermatomyozitis 616.74—002.1 —031.13 
dermedés /technika 621.746.6

dermedés /vegyipar 66.065 
Descartes-féle analitikus geometria 

516.1/.4 
desszert 641.8 
deszenzibilizálás 541.147 
deszka 674-413 
deszpotizmus 321.72 
desztilláció /kátrányfeldolgozó iparok 

668.734
— /kémia 542.4
— /szeszgyártás 663.55
— /vegyipar általában 66.048 
desztillált víz /gyógyszertan 615.734.9
— — /vegyipar 663.634 
detergensek 661.185 
determináció 512.8 
deutérium 546.11.022 
devalváció 332.572.2 
devon 551.734
dextrin /kémia 547.458.6
— /vegyipar 664.16 
dezmolázok 577.158 
dezmotrópia 541.62
diabetes mellitus 616.379 — 008.64 
diadalív 725.94 
diadalmenet 394.4 
diafragma /fényképészet 771.354
— /géptan 621.646.3 
diagenezis 552.1 
diagnosztika 616—07
— a fizikából átvett eljárásokkal 616 —073 
diagnózis kultúra segítségével 578.073.3 
diagram /elektrotechnika 621.3.012
— /formai alosztás (084.21)
— /írás 003.63
— /statisztika 311.218 
diákcsere 371.39 
diákélet 378.11 
diákkör 378.184 
diakritikus jelek 003.08 
diákszálló 728.54 
diákszervezet 378.183 
diákszokások 371.8 
dialektikus materializmus 14M 
dializátor 66.064
dialízis /kémia 542.6
— /vegyipar 66.064 
dialógus 8—83 
diamágneses anyag 538.22 
diapedesis 612.112
diapozitív /formai alosztás (084.124)
— útján való oktatás 371.335 
diarilfestékek 668.813
diassz 551.736 
diatermia /fizika 536.35
— /terápia 615.832.4 
diathesis 616—056.4 
diazoeljárás 773.7
diazoszármazékok /ciklikus vegyületek 

547.556
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áiazoszármaz ékok díszítőtapéta

diazoszármazékok /telítetlen szénhidrogé
nek 547.335

— /telített szénhidrogének 547.235 
diazoszínezékek 668.811.2 
diazotálás /kémia 542.958.3
— /textilkémia 667.248
— /vegyipar általában 66.095.83 
dibenzil 547.636
didaktika 371.3
dielektromos állandó mérése 621.317.33
— erősítő 621.375.5
— fűtés 621.365.5 
dielektromos ság 537.226
dién szénhidrogén polimerek 678.762 
Diesel elektromos lokomotív 

625.282-843.6
Dieselmotor /géptan általában 621 —843.6
— /hőerőgépek 621.436 
diéta 613.24 *
diétás konyha 641.56 
difenil 547.62
difenil-diklór-triklóretán 615.778.386 
difenilmetán 547.631
— csoport 547.636
— festékek 547.631
differencia-differenciálegyenlet 517.949.22 
differenciál diagnosztika 616—079 
differenciálalakok 517.4 
differenciálegyenlet 517.9 
differenciálelmélet 517.949.1 
differenciálgeometria 513.7 
differenciális tarifa <&37r9S 
differenciálmódszer 53.083 
differenciálmű 621—587 
differenciáloperátor 517.4 
differenciálszámítás 517.2 
differenciaszámítás 517.949 
diffúzió /fénytan 535.36
— /fiziológia 612.38
— /hidraulika 532.72
— /hőgazdálkodás 662.612.3
— /kémia 542.6
— /kristálytan 548.5
— /légnemű testek mechanikája 533.15 
diftéria 616.931
digger 631.311 
digitalin 547.918 
digitalis 615.711.5 
diglicerin 668.28
díjak munkában szerzett érdemekért

331.97
díjszabás /formai alosztás (085.7)
— /hiradásügy 654.03
— /közlekedésügy 656.03
— /szempont szerinti alosztás .003.13 
díjszedési mód 656.035 
diklórantracen 668.743.52
diktafon 681.84 
diluvium 551.791
— története 571(119.1)

dimenziós analízis vízerőgépeknél
621.22.015

dimetilanilin 668.741.64 
dimorfizmus 591.151 
dinaftil csoport 547.66 
dinamika /fizika 531.3
— /zene 781.62
dinamikus hatások mérése 624.058.8
— kőzetelváltozások 551.25
— tényező 624.046.5 
dinamit 662.232 
dinamó 621.314.1 
dinamóacél 669.14.018.5 
dinamométer 531.78 
dinasz 666.763.3 
diniferidae 582.254 
dinnye 635.61
dió 634.511 
diófa 582.628 .
diofantosi approximáció 511.7 
dióhoz hasonló gyümölcsök 631.57 
diolefin polimerek 678.762 
dionin 615.783.1 
dioráma 728.825 
dioxán vegyület 547.84 
diploid biológia 576.356.5 
diplomáciai épület 725.12
— jog 341.7 
diplomatika 930.22 
dipólok 621.396.674 
direkt nyomás 667.331.1 
Dirichlet-elv 519.34
— soiok 517.52 
disfunctio 616 — 008.6 
dislocatio 616—001.6 
disproszium 546.664 
disszertáció (043.3) 
disszimiláció 581.12 
disszociáció /kémia 541.124
— /patológia 616.12-008.313 
díszállatok tenyésztése és tartása 639.9 
díszbőr 675.7
díszcsempe 738.8
díszcserje 635.97
díszebéd 642.4
díszfa 635.97
díszhaltenyésztés 639.34
díszítés /gumi- és műanyagipar 678.029.8
— /könyvkötés 686.123
— /néprajz 391 * 
díszítési cikk 688.78 
díszített kézirat 091.3 
díszítmény 745.04 
díszítő asztalosság 694.7 
díszítőburkolás 729.6 
díszítőfestés /építészet 729.4
— /festő- és mázolóiparok 667.641 
díszítőmunkálatok 698.7 
díszítőművészet 745 
díszítőtapéta 745.54
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díszkert drágakő

díszkert 635 
diszkont 332.77 
diszkoszvetés 796.37 
díszletfestés 75.054 
diszlokáció 551.243 
díszmadarak 636.6 
díszműáruk ipara 688.3 
díszműkő 553.5 
disznó 636.4 
disznóhús 637.517.4 
disznóparéj félék 582.663 
disznózsír 665.222 
dísznövény 635.9 
díszóra 645.5
diszpécser-rendszer 658.514 
diszpergálás /kémia 541.18.05
— ‘/vegyipar 66.063 
diszperz rendszerek 541.182 
diszperzió 535.32
— anizotrop testekben 535.58 
dísztárgy 645.5 
dísztárgyak ipara 688 
díszüvegezés 729.8 
díszvakolat 729.6 
díszvilágítás 628.947 
díszvirág 635.9 
dithian vegyületek 547.84 
diuretica 615.761 
divat 391
divattárgy ötvözetekből 671.2 
divatvirág 635.97 
divertimento 78.083.1 
dob /géptan 621-25
— /zene 789.1 
dobfűrész 621.934 
dobhártya /anatómia 611.855
— /patológia 616.285 
dobójáték 796.3
doboz /csomagolási eljárások 621.798.1
— /irodaszervezés 651.6
— /papíripar 676.84
dobozolt húskonzerv és hentesáru 664.93
— tej 637.142
dobüreg /anatómia 611.854
— /patológia 616.284 
dogger y551.762.2 
dogmatika 23 
dogmatizmus 165.71
dohány /növénytermesztés 633.71
— /technológia 663.97 
dohány szelence 688.93 
dohányzás /egészségügy 613.84
— /etika 178.7
dohányzókészlet készítése 688.93 
dohányzószoba 643.53 
dokk /építészet 725.34
— /hajógyártás 629.128
— kikötőben 627.32 
dokumentáció 002 
dokumentációs központ 002.6

dokumentális revízió 657.6 
dolgok /magánjog 347.21 
dolgozó paraszt 323.333 
dolgozók 3 —058.3
— anyagi érdekeltsége /közgazdaságtan 

330.161
— — — /munkaügy 331.24
— biztonsága 331.82 

egészségvédelme 331.82
— egyéni adottságai 331.05
— esti tanfolyama 373.623
— jogai és kötelességei 331.1
— kategóriái 331.7
— munkabére 331.24
— ösztönzése 331.147 
dolichokephalia 616.714 — 007.2 
dolmen 571.94
dologház /büntetőjog 343.817
— /építészét 725.63 
dologi jog 347.2 
dologrongálás 343.77 
dolomit /ásványtan 549.74
— /építőanyagipar 666.763.4
— /kőzettan 552.54 
dóm 726.6
domborított tárgy nemesfémből 671.11
— -  rézből 673.2 
dombormű 73.027.2 
domborművű díszítés 729.5
— térkép (086.44) 
dombornyomásos dúc 777.2
— nyomólemez 777.2 
domborpapír 676.515 
domború térkép 526.8 
domínium 325.452 
domíniumügyi minisztérium 354.13 
donga 634.984
dorgálás 343.284 
dosszié készítése 686.83 
Douglas-üreg 618.138 
dögzsír 665.228 
dömper 621.869
dömping /belkereskedelem 381.83
— /külkereskedelem 382.83
— /népgazdaság 338.455 
döngölt agyag 691.41
— agyagfalazat 693.3
döntés /növénytermesztés 631.53 
döntőbíráskodás 341.63 
döntvénytár (094.9) 
dörzsár 621.951 
dörzselektromozó gép 537.223 
dörzskerék 621.839 
dörzsölés útján gyúló anyagok 662.41 
drága anyagra nyomtatott könyv 096 
drágagyöngy megmunkálása 671.157 
drágakő /ásványtan 549.091
— /bányászat 622.37
— /teleptan 553.8
— megmunkálása 621.9.038
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drágakő égés

drágakőből készült tárgy 671 
drágakőmunka 671.15 
drágaság 338.585.35 
dráma 792.1 
drámai költemény 8 —12
— mű 8—2
— — szerzői joga 347.786 
dramaturgia /irodalom 8.08—2
— /színház 792.07 
drasztikus hashajtók 615.732.5 
dravida nyelvek 494.8 
d.azsé 664.14
drénezés 616 — 089.4
drogok 615.32
drótfeldolgozás 621.778
dróthúzás /fémmegmunkálás 621.771.3
— /szerszámgépek 621.946 
dróthúzógép 621.946 
dróthúzóműhely 621.771 
drótkötélacél 669.14.018.29 
drótkötélgyártás 677.721 /.722 
drótkötélpálya 625.43 
drótnélküli távbeszélő 654.16
— távíró 654.16
dualisztikus elméletek az élet lényegéről

577.6
dualizmus /filozófiai rendszerek 141.112
— /közjog 342.23 
dublé 671.14
dúc 694.3 
duda 788.9 
duett 78.087.62 
dugaszolókészülék 683.53 
dugattyú 621—242 
dugattyúrúd 621.827 
dugattyús fúvó 621.61
— gép és készülékei általában 621 — 12
— gőzgép 621.161
— motor víznyomással 621.225
— sűrítő 621.51
— szivattyú 621.65
dugulás elleni védelem 621.646.9 
dugványozás 631.53 
dugványozógép 631.335 
duodenum 616.342 
duplumok értékesítése 025.2 
duralumínium 669.715.3.721 
durdafűfélék 582.396 
duroplasztikus anyagok 678.072 
durvakerámia 666.7 
durvamegmunkálás 621.9.082 
dúsítás 622.7
— folyadékkal és gázokkal 622.75/.76
— oldóariyagokkal 622.775 
dúsított termékek kezelése 622.7.07 
duzzadás /anyagvizsgálat 620.192 
duzzasztás számítása 624.054 
duzzasztófal 627.82 
duzzasztógát 627.82 
duzzasztómű 627.43

düne 551.311.31 
dysarthriák 616.89—008.434.3 
dysenteria 616.935 
dysmenorrhoea 618.175 
dysphaniaceae 582.668

E

E vitamin 577.161.3
ebéd 642.1
ebédlő 643.4
ébenfafélék 582.92
ebir 633.22
ebonit 678.4
ébrenlét 159.963
ébresztőóra 681.113
ecetben eltett gyümölcsök 664.58
ecetsav /kémia 547.29
— /vegyipar 661.731 
ecsetipar 687.9 
edény /faipar 674.5
— /vegyipar 66.023 
edény elzárókészülék 683.53 
edényes virágtalanok 582.35 
edénytisztítás 648.54 
édesipar 664.14 
édestejfaUák 637.141 
édesvíz /földrajzi alosztás (28) 
édesvízi halászat 639.21
— haltenyésztés 639.31
— üledék 551.312
edzés /fémek hőkezelése 621.785.6
— elektromos vagy mágneses úton

621.788
— mechanikai úton 621.787 
edzett fém 669—156 
edzhetőség' 539.54 
edzhetőségi vizsgálat 620.179.3
edző fürdő fémek hőkezelésénél 621.784
efedrin 615.784
efemerida /asztronómia 521.2
— /formai alosztás (059.3) 
efemeris 523.81
effektus /mechanika 531.41 
égéi stílus 7.032.6 
égés /hőtan 536.46
— /patológia 616—001.1
— /tüzelőanyagok 662.61
— dinamikája 662.612
— elmélete 662.611
— fizikája 662.612.3
— kémiája 662.612.2
— statikája 662.611 
égési hő 536.662
— hőmérséklet 662.612.5
— idő 662.612.3
— maradék 662.61
— sebesség 662.612.3 
égéstermék 662.613
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egész egyetem

egész szám 511.6 
egészség elleni merénylet 340.62 
egészségesek statisztikája 312.6 
egészséggondozás 361.1 
egészségre ártalmas - üzemek 331.821 
egészségtudomány 613/614 
egészségügy 613
egészségügyi berendezés /egészségügyi 

technika 628.6
— — /háztartás 645.68
— ellenőrzés 614.3
— közigazgatás 351.77
— minisztérium 354.53
— rendészet 614.4
— szervezet 614.2
— szolgálat 356.33
— technika 628
egészségvédelem /bányászat 622.87
— /munkaügy 331.82
— /népgondozás 361.1 
égetés /kerámia 666.3.041.9 
égetett agyag 691.42
— agyagfalazatok 693.3 - 
éghajlat /antropológia 572.021 
éghajlati változások 551.583 
éghajlattan 551.58
égi mechanika 521.1 
égitestek 523
— forgása 521.15
— naptól való távolsága 521.242 
egoizmus 330.161 
égő /világító eszközök 683.87
— eszközök hadi célra 623.454 
egrenáló gép 677.051.21 
egres 634.72 
egyedárúság 347.733 . 
egyedek kifejlődése /biológia 575 
egyedi építkezés 72.011.183
— fejlődés /állattan 591.3 
egyedülálló ház 728.37
egyén társadalmilag jelentős tulajdonságai 

301.151
egyenáram 621.3.024
— átalakítása egyenárammá 621.314.1
— — váltakozó árammá 621.314.5 
egyenáramú gép 621.313.2
— irányítás 621.313.6 
egyenes 515.1
— adó 336.21
— elrendezés és alaprajz építményeknél

624.036
— szárnyúak 595.72 
egyengető gép 621.982 
egyéni bibliográfia 012
— érdek /közgazdaságtan 330.161
— — /üzemgazdaság 65.012.61
— erkölcs 171
— gazdálkodás /agrárpolitika 333.3
— — /mezőgazdaság 631.115.1
— gyűjtemény 081

egyéni hírverés 659.182/.187
— megtakarítási számla 

657.43:658.561.011
— önképzés 374.1
— terror 323.285
egyénileg gazdálkodó paraszt 323.333 - 
egyeni? ányítás 538.567.2 
egyenletek elmélete 512.3
— megoldhatósága 512.4 
egyenletes mozgás 533.6.013.3
— munka 331.024.3
egyenlő alakváltozások 539.381
— választójog 342.821 
egyenlőtlen alakváltozások 539.381
— ostorú moszatok 582.259 
egyenlőtlenség /algebra 512.1
— /fizika 539.219
egyenruha /hadtudomány 355.14
— /szabóipar 687.15 
egyensúly 612.88 
egyensúlyérzék 612.88 
egyensúlyérzet 159.936
— szervei állatoknál 591.488 
egyensúlyi gyakorlatok 796.43 
egyensúlyzavarok 616.28 — 008.55 
egyértékű aldehidek 547.28
— alkoholok 547.26
— ketonok 547.28
— szerves fémvegyületek 547.25
— telítetlen aldehidek 547.38
— — ketonok 547.38
— — savak 547.39
— telített alkoholok 547.26
— — zsírsavak 547.29 
egyes atomok fizikája 539.18
— betűket szedő gép 655.282
— hangszerekre írt zene 786/789
— molekulák fizikája 539.19
— művek önálló tartalommutatói 014.5
— nyelvek 42 /49
— — irodalma 82/89
— szerzők összegyűjtött munkái 081 
egyesülések az üzemek számának korláto

zása érdekében 338.84
egyesülési szabadság 342.728 
egyesület /általános művek 061.2
— /magánjog 347.191.11
— épülete 728.4
— könyvtára 027.2
— magánjoga 347.471 
egyesületi emlékbeszéd 061.2.055.6
— évkönyv 061.2.055.5
— könyvelés 657.53
— rendészet 351.752
— statisztika 311.41
— versenypályázat 06.06
Egyesült Államok /földrajzi alosztás (73)
— kolhozok 333.2
— Nemzetek Szervezete 341.12 
egyetem /építészet *727.3
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egyetem ejektor

egyetem /pedagógia 378 
egyetemes bibliográfiák 011
— különleges szerszámgépek 621.9.09
— Tizedes Osztályozás 025.45
— történet 930.9 
egyetemi alapítvány 378.3
— diákegyesület 378.183
— diákélet 378.18
— épület 378.16
— felszerelés 378.16
— felvétel 378.1
— fokozat 378.2
— gazdaság 378.161.73
— intézet 378.16
— könyvtár 027.7
— laboratórium 378.16
— ösztöndíj 378.3
— szokások 378.2
— tanár 378.12
— tanév 378.1
— tanszabadság 378.1
— tanulmányi szervezet 378.184
— tanulókör 378.184
— vizsga 378.2
egyéves dísznövények 635.93 
egyezkedés /polgári perjog 347.925 
egyezség /kereskedelmi jog 347.769
— /kötelmi jog 347.469 
egyezségi szerződés 347.169 
egyeztetés /polgári perjog 347.925 
egyeztető kimutatás /formai alosztás

(083.87)
egyfázisú váltakozó "aram 621:3.025.1 
egyféle-magvúak /állattan 593 
egyfelvonásos színmű 8—25 
egygyűrűs aromás savak 547.58
— hidro-aromás vegyületek 547.59
— terpének 547.596
— vegyületek 547.5
egyház és állam /egyházjog 348.71
— — — /politika 322
egyházak különféle kapcsolatai és hatásai 

261
— szervezete és kormányzása 262 
egyházi állam 341.215
— bírósági szervezet 348.58
— dolgok /egyházjog 348.41
— ének 245
— épület 726
— házasság 347.623
— iskola 379.77
— közigazgatás 262
— közjog 348.7
— művészet 246
— oratórium 783.3
— személyek 348.34
— szónoklattan 251
— testület 267
— ünnep 263
— vagyonjog 348.42

egyházi zene /vallás 246
— — /zenetudomány 783 
egyházjog 348 
egyháztörténet 27 
egyházügyi hivatal 354.52
— minisztérium 354.52 
egyidejűség "72”
egyindexes rekurziós sorozatok 517.949.4 
Egyiptom /földrajzi alosztás (62)
— /ókori földrajzi alosztás (32) 
egyiptomi hieroglifák 003.32
— nyelv 493.1
— ősvallás 299.31
— stílus 7.032.2
egyirányú feszültség felvételére szolgáló 

épületelemek 624.071 
egykamarás ' parlament 342.533 
egykerekű jármű 629.118.2 
egykorú stílusok 7.036 
egykristály fémek 669 — 172 
egymásutániság "73” 
egynejűség 392.545 
egyöntetű világítás 628.9.063 
egypatás háziállatok 636.1 
egység /fizika 53.081
— /formai alosztás (083.3) 
egységes államok 341.213
— árulista 658.8(085)
— termék- és árjegyzék 658.8(085) 
egységesített könyvvitel 657.276 
egysejtű állatok 593.1
—~ lények társulása 576.4 
egysínű vasút 625.44 
egyszámlarend 657.43.01 
egyszemélyi felelős vezetés 658.012.431 
egyszerű cukor 547.455
— erőgép 621.08
— könyvvitel 657.11
— szállító eszköz 629.111 
egyszikűek /erdészet 634.974
— /gyümölcstermesztés 634.77
— /növénytan 582.52/.59 
egyszínű papír 676.52 
együttélés /növénytan 581.5 
együttes nevelés 371.043 
együttesen végzett munka 331.874 
együtthangzás 534.4 
együttműködés /közigazgatás 35.072 
~ /územgazdaság 65.012.6 
egyváltozós észlelések 519.271 
egyvetélős szövés 677.024.5 
egzotikus fák 674.033 
ehető levelű növények 635.3
— szárú növények 635.3
— virágú növények 635.3 
éhezés /patológia 616.393 
éhínség esetére szóló segélyezés 361.9 
éhség /fiziológia 612.391 
einsteinium 546.799.90 
ejektor 621.694
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éjjel elektromos

éjjeli munka 331.812
— támadás 355.422.15 
éjszakázás 613.79 
ejtőernyő 629.136.1 
ejtőkalapács 621.974.2 
ejtőpróba 620.178.7
ék /építőipar 691.88
— ./gépelemek 621.886.6 
ekcéma 616.521
eke 631.312
ékesszólás /irodalmi műfajok 8 —5
— /irodalmi technika 8.085 
ékezet 003.08
EKG vizsgálat 616.12-008.3-073.96 
ekgonin 547.83 
ékhajtás 621.837 
ékírás 003.32
eklampsia /patológia általában

616.8-009.24
— /szülészet 618.3-06:616.8-009.24 
eklekticizmus /filozófia 141.338
— /művészet 7.035.5 
eklogit 552.48 
ékszer 671.12 
ékszerészipar 671.1 
ektoderma 611 — 013.38 
ektrópium 617.77-007.57 
eladás /belkereskedelem 381.74
— /kereskedelmi szervezés 658.8
— /könyvvitel 657.35
— előmozdítása 658.82
— határidőre 381.748
— közvetlenül a fogyasztónak 381.6
— lélektana '658.8.013 . 
eladáselemzés 658.3.08
eladási ár /gazdasági szempont .003.13
— — /kereskedelmi szervezés 658.8.03
— — /könyvkiadás 655.54
— — /népgazdaság 338.523.3
— árszabás 658.8.035 s
— költség 657.473
— módok 658.84
— számla 657.444
— szerződés 658.8.02
— tevékenység szervezése 658.81 
eladó kiképzése 658.8.07 
elágazás /elektromosság 537.313
— kiképzése 625.739 
elárasztás /haditechnika 623.39
— /mezőgazdaság 631.67 
elasztikus szövet 677.55 
elasztomerek 678.074 
elavult szavak 413.162 
elbeszélés 8 — 32
elbocsátás /közigazgatás 35.082
— /munkaügy 331.13 
elcsavarodás /patológia 616—007.5 
elcsenevészesedés /állattan 591.13 
elefántcsont /bőripar 675.86
— /iparművészet 745.55

elefántcsont /szobrászat 73.023.5 
elefántcsontmunkák ipara 688.1 
elégia /irodalmi műfajok 8—14
— /zene 78.083.4
elegy összetétele 669.162.262
— számítása 669.162.262 
elektroacél 669.141.247
— gyártása 669.187
— kemence 669.187.2
— olvasztás 669.187.25
— salak 669.187.28 
elektro affinitás 541.56 
elektroakusztika 534.86 
elektro analízis 545.3 
elektrobiológiai készülék 621.38 
elektróda /villamos kemencék 621.3.036.6
— /villamos lámpák 621.3.032.2 
elektro diagnosztika 616 — 073.7 
elektrodinamika 538.3
elektro élettan 612.014.4 
elektroendozmózis 621.359 
elektrofax 681.64 
elektroforézis 537.36 
elektrokapilláris eljárások 66.089 
elektrokapillaritás 537.36
— ipari alkalmazása 621.359 
elektrokardiogramm

616.12-008.3-073.96 
elektrokémia 541.13 
elektrokémiai berendezés 621.3.035
— egyenérték 541.131
— eljárások /vegyipar 66.087
— ipar részére előállított vegvi termékek 

661.13
— készülék részei 621.3.035
— oxidáció 541.138.2 ^
— reakció 541.138 

redukálás 541.138.3
elektrokinematika 537.36 
elektrokinetika 537.3 
elektrokultiváció 631.58 
elektrolit /elektrotechnika 621.3.035.4
— /kémia 541.135
— vezetőképessége és ellenállása 541.132 
elektrolitikus disszociáció 541.132
— eljárás 669.713.7
— fényezés 621.923.76
— hegesztés 621.791.78
— úton előállított színvas 669.1/7 
elektrolízis /elektrotechnika 621.35
— /kémia 541.135 
elektromágnes 621.318.3 
elektromágneses dörzshajtás 621.839
— elmélet 535.13
— rezgés 538.56
— — terjedése 621.371 
elektromágnesség 538.3
— elmélete 538.1
elektrometriás meghatározás 545.37 
elektromos áram 537.3
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elektromos elemzés

elektromos ártalmak elleni védekezés 
628.518

— egység 537.71
— ellenállás mérése 537.723
— energia 537.214
— -  átvitele 621.315
— erőmű 621.311
— erővonal 537.212 '
— feszültség mérése 537.722
— gép 621.313
— hatás /fénytan 535.215
— — /mágnesség 538.63
— híradástechnika 621.39
— hőmérés 536.53
— ívfény 628.9.041.5
— izzófény 628.9.041.6
— jelenségek a légkörben 551.594
— — mérése a biológiában 578.087.87
— kettős áramtörés 537.228
— kisülés 537.5
—- — előállítására szolgáló berendezés

537.54
— lámpa 628.9.041
— mennyiség 537.214
— — mérése 537.721
— mérés 537.7
— mérőeszköz 537.74
— mező 537.212
— motor 621.313.13
— ‘nagyolvasztó 669.162.4
— nyomóeljárás 681.64
— rezgőkörök vcsatőfásá^538.565
— — csillapítása 538.565
— — csillapításcsökkentése 538.565
— sebességváltó 621—585.3
— sugárzás 537.5
— teljesítmény mérése 537.728
— tér 537.312
— töltődés 537.24
— vezérlés 621—523
— vezetékkábel gj^ártása 677.73
— vezetőképesség 541.67
— — mérése 537.723
— világítás 621.32
— vontatás 621.33
— vonzás 537.211 
elektromosság /egészségügy 613.16
— /fizika 537
— elmélete 537.1
— elleni védekezés /építőipar 699.88
— elosztása 537.22
— gerjesztése 537.22
— hatása /növénytan 581.037
— okozta betegségek 613.64
— — sérülések 616—001.2
— sűrítése 537.22
— terjedése 537.31 
elektromotoros erő 541.134
— — mérése /elektrotechnika

621.317.32

elektromotoros erő mérése /fizika 537.722
p lp k tr r m  ^ 7  1 9
elektroncső előállítása 621.3.032.9 
elektroncsöves erősítő 621.375.2 
elektronemisszió» 537.533 
elektronika 621.38
elektronikus készülék részei 621.3.032
— kisülési készülék 621.385 
elektronmikroszkóp 621.385.835 
elektronok mozgása a vezetőben

537.311.1
elektronoptika 537.533 
elektronoptikai rendszerek 621.032.2 
elektrostrikció 537.228 
elektrosztatika 537.2 
elektrosztatikus erőtér 621.319.7
— gép 621.319.3 
elektrotechnika 621.3 
elektrotechnikai ipar részére előállított

vegyi termékek 661.13 
elektroterápia /fogászat 616.314 — 085.84
— /therapeutika 615.84 
elektrotermikus eljárás /alumíniumelőállí

tás 669.713.6
— — /timföldgyártás 669.712.3 
elektro vegyérték 541i56 
élelem /állattan 591.133 
élelemtartalék 591.133.3 
élelmezés /hadtudomány 355.65 
élelmezési intézet 355.65 
élelmiszer /háztartás 641
— /ipar 663/664,
— elkészítése 641.5
— előállítása 664
— festése 667.67
— hatása a fogszuvasodásra

616.314-002-02 : 613.2
— tápértéké 641.1 s
— tartósítása 664 
élelmiszerellenőrzés 614.31 
élelmiszerhamisítás 343.347 
élelmiszeripar 663/664 
élelmiszersűrítmény 664.87 
elem /ásványtan 549.2
— /elektrotechnika 621.353 
elemi algebrai műveletek 512.1
— csapás esetére segélyezés 361.9
— iskola /alsó fokú oktatás 372.22
— — /építészet 721.1
— iskolai könyvtár 027.8
— kár /népgazdaság 338.978
— — elleni biztosítás 368.16
— logika 161/162
— részecskék 539.12
— szál 677-195
— szén 669.111.2 
elemnyomok 631.81.095.337/.338 
elemzés /üzemgazdaság 65.012.225
— anódsugarakkal 544.67
— biológiai reakciókkal 543.9
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elemzés ellenőrzés

elemzés ibolyántúli sugarakkal 544.63
— katódsugarakkal 544.66
— kolloidkémiai úton 544.5
— látható és infravörös fénnyel 544.62
— röntgensugarakkal 544.64 
elemző fémvizsgálat 669.9**
— kémia 543
— mértan 516
eleség /állati táplálkozás 591.131 
élesítő eszköz 672.73 
éléskamra 643.37 
élesztő 663.12
— gombák 582.282.23 
élet /biológia 577
— /filozófia 128
— /fiziológia 612.0X3
— elleni bűncselekmény /büntetőjog 

343.62
— — — /törvényszéki orvostan 340.62
— és halál viszonya 577.2
— keletkezése 576.1
— megbecsülése 179.7
— szerves fejlődésének fokozatai

575.3 /.7
életbiztosítás 368.3 
életerő 577.6 
életjáradék 347.464 
életkép 7.041
életkor /büntetőjog 343.224
— /egészségügy 613.9
— /fiziológia 612.6
— /magánjog 347.157
— /törvényszéki- orvostan 340.67
— befolyása /fiziológia 612.66
— — /pszichológia 159.922.6
— közösség 301.185.3
— szerinti népességmegoszlás 312.9 
életrajz 92
— /irodalmi műfajok 8—94 
életrajzgyűjtemény (092.1) 
életszínvonal 339.452 
élettan /biológia 57
— /fiziológia 612
élettani elváltozás /növényvédelem

632.1
— kutatómódszer /geológia 550.87
— optika 612.84 
élettartam /állattan 591.139
— /időbeli alosztá^» “4.017”
— /növénytan 581.149 
élettudományi vegytan 577.1 
elevátor 621.867.3
elévülés /büntetőjog 343.291
— /magánjog 347.143
— /perjog 347.937*» 
elfajulás 616—003.8 
elfáradás /munkaügy 331.055 
elfásodás 581.148 
elgázosítás 662.74 
elgörbülés 616 — 007.5

elhagyott gyermekek gondozása 362.74
— —~ nevelése 371.93
— — védelme 362.74 
elhajlás /mechanika 531.56 
elhalás 616-002.4 
elhasználódási szempont .004.6 
elhelyezési szempont .006 
elhízás 616 — 056.5
elhullott állatok értékesítése 637.53 
elhúzódások /kristálytan 548.4 
elimináció-elmélet 512.8 
elitélés 343.281 
eljegyzés /magánjog 347.621
— /néprajz 392.4
elkülönítés /bányászat 622.75/.76
— /közegészségügy 614.45 
elkülönülés 301.162 
ellátmány 336.126.41 
ellenakna 623.25
ellenállás /elektromosság 537.311.3
— /elektrotechnika 621.3.028
— /fizika 531.4
— /sztrájk 331.893
— csavarással szemben 539.414
— energiaelosztása 621.316.8
— gyűréssel szemben 539.416
— hajlítással szemben 539.412
— ismételt, vagy tartós igénybevétellel 

szemben 539.43
— mérése /elektrotechnika 621.317.33
— — /hangtan 534.64
— nagyság és fajta szerint 621.3.02
— nyírással szemben 539.415
— nyomással szemben 539.411
— nyújtással szemben 539.417
— rugalmas alakváltozással szemben

539.41
— terheléssel szemben 539.416
— -töréssel szemben 539.42 
ellenálláshegesztés 621.791.76 
ellenálláskemence 621.365.3/.4 
ellenálló növényfajták 631.521.6 
ellenállóképesség /gumiipar 678.019
— /patológia 616—056 
ellenforradalom 323.273 
ellenhatás /fizika 530.15 
ellenigény 347.928 
ellenkérelem 347.927
ellenlökés /hadtudomány 355.422.25 
ellennyomás /géptan 621 — 168 
ellenőrzés /ipari szervezés 65.012.7
— /kohászat 669.012.1
— /közigazgatás . 35.078.3
— /műszerészet 681.2.089
— /statisztika 311.214
— /üzemgazdaság 658.15
— /vegyipar 66.012.1 
ellenőrzési idő “ 373”
— rendszabályok 351.759
— terv 658.513
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ellenőrző elővédharc

ellenőrző berendezés /rádiótechnika
621.396.66 ■

— — /távbeszélőtechnika 621.395.66
— készülék gyártása 681.17
— tanács 331.152 
ellenponttan 781.4 
ellentámadás 355.422.25 
ellenütős kalapács 621.974.8 
ellenzék 328.123
ellipszis 513.51/.55 
elliptikus függvény 517.7 
elmebaj /törvényszéki orvostan 340.63 
elmebajosok gondozása 362.2 
elmebetegek képviselete 347.64 
elmegyengeség 616.899 
elmegyógyintézet /építészet 725.52
— /népjólét 362.2 
elmekórt an 616.89 
elmélet /logika 167.7
— /tudományok általában 001.5
— és gyakorlat problémája 167.7 
elméleti csillagászat 521
— kémia 541
— meteorológia 551.51/.59
— szempont .001 
elmozdítható gép 621—182.3 
élmunkás 331.876.1
— jutalmazása 331.97 : 331.876.1 
elnöki tanács 342.61
elnyelés /növénytan 581.11 
elnyeletős hűtőgép 621.575 
elnyelt fény mennyisége* /növénytan

581.035 '
elosztó állomás 621.311.4
— doboz 621.315.67
— hálózat 621.316.1
— készülék 621.394.65 
*— szekrény 621.316.34 
eloxálás 669.718.9
élő növény gondozása 631.54
— nyelvek "408.3
— újság 070.48 
előadás /didaktika 371.33
— /formai alosztás (042)
— /könyvtárügy 021.4
— /muzeoiógia 069.1
— /szórakozás 791.45
— /zene 781.6
— és kiállítás szabadsága 342.735
— rendészete 351.758
— útján való tanítás 371.33 
előadóművész /zene 78.071.2 
előadóművészet /irodalomtudomány

8.085
előadóterem 725.83 
élőállatszállítási díjszabás 656.034 
előállítás /végrehajtási szempont .002.2 
előállítási költség 657.472
— lehetőség .004.17 
előétel 641.8

előfaragó gép 679.8.057
— szerszám 679.8.057 , 
előfizetési ügylet 658.97 
előfonó gép 677.052.24 
előgyártás 624.056.1 
élőhal szállítása 639.33
— tárolása 639.33 
előhívás 77.023.4 
előhívókészülék 771.4
előirányzat./gazdasági szempont .003.12
— /könyvvitel 657.31
előírás /formai alosztás (083.133) 
előírt idő /üzemgazdaság 658.543 
előjegyzék 657.33 
előkalkuláció 657.478.2 
előkamrás Diesel-motor 621 436.3/.5 
élőkép 793.2
előkészítés /festőiparok 667.662 
előkészítési munkálatok /bőripar 675.021 
előkészítő műveletek /textilkémia 667.32 
előlégcsövesek 595.5 
élőlények 577
— a szárazföldön 577.476
— a vízben 577.472
— az atmoszférában 577.471
— geológiai hatása 550.7 
élőlényeken kutatási célból végzett mű

tétek 578.089
elöltöltő löveg 623.422.1
— puska 623.422.1 
előmelegítő 621.18 
elometszés /geodézia 526.93 
előmunkálat /végrehajtási szempont

.002.1
előmunkás /munkaügy 331.751
— /szempont szerinti alosztás .007.2
— képzése 331.868 
élőnövény gondozása 631.54 
előpatások 599.62
előrajzolás szerszámkészítésnél 621.751 
előregyártott betonrészek 624.012.3
— épületelemek 691.81
— nagyobb épületelemek felhasználása 

693.45
előrejelzés /növényvédelem 632.91 
élőrészek lemetszése 631.53 
előretolt állás 355.422.22 
élősdiek 591.69 '
élősködő növények 632.53/.59 
előszereteti érték 330.132 
előszoba 643.56 
előtolás 621—589 
elővájás 622.22
elővárosi gyorsvasúton történő szállítás

388.4
— vasút /közlekedésügy 656.4
— — /vasútépítés 625.61 
elővásárlási jog 347.239 
elővédharc 355.422.11
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elővizsgálat emlő

elővizsgálat 620.11 
előzetes, letartóztatás 343.126 
elpárologtató 621.18 
elporlás 539.378 
első internacionálé 3K94
— léggömb 629.131
— repülési kísérlet 629.131
— világháború története 940.3/.4 
elsőbbségi jog 347.28 
elsődleges növekedés 581.143.2
— statisztikai adatfelvétel 311.213.1 
elsőfokú bíróság 347.993
— diofantosi egyenlet 511.2
— egyenlet 512.2
— függvény 512.2
elsőkerékmeghajtásos járómű 629.1.027 
elsőkiadású könyv 094 
elsőolvasztású öntöttvas 669.16 
elsősegély 614.88
elsőtengelymeghajtásos járómű 629.1.027 
elsötétítés 62c.776 
elsüllyedt hajó kiemelése 629.129 
elsütő szerkezet 623.4.06 
elszámolás /bankügy 332.453.74
— /kereskedelmi jog 347.728 
elszámolási forgalom 332.78 
elszappanosítás 668.03 
elszappanosítási szám 543.85 
elszarusodás 616.5 — 003 
elszarusodásos degeneráció

616—003.83/.87
eltartási kötelezettség 347.615
eltávolítás 581.11
elterjedés /földrajzi alosztás (109)
— /növénytan 581.522.6 
eltolható híd 624.85 
eltűntek /magánjog 347.172 
élüzem 658.5.018.2 
elűzöttek 325.254 
elválasztás /fiziológia 612.4
— /növénytan 581.13
— elektromos úton /bányászat 622.777
— folyadékokkal 622.75/.76
— gázokkal 622.75/.76
— mágneses úton 622.778
— oldó anyagokkal 622.775
— zavarai /patológia 616—008.6 
elválasztó anyagok kezelése 622.7.06 
élveboncolás /biológia 578.089
— /etika 179.4
elvégzendő munka elemzése 658.511 
élvezeti cikkek 663.9
— növények 633.7 
elvtársi bíróság 331.166 
elzárás 343.261 
elzevir 094
email 666.29
ember helye a természetben 599.9
— keletkezésének helye 572.4
— — időpontja 572.4

ember származására vonatkozó elmé
letek 572.1 

emberábrázolás 7.041 
emberáldozat 392.2 
emberbaráti egyesületek 363 /367 
emberfajták 572.9
emberi cselekmény okozta kár elleni bizto

sítás 368.18
— energia 620.96
— erővel hajtott gép 621—87
— — történő szállítás 656.14
— hibák és gyarlóságok 179.8
— munka 007
— munkaerő elhasználása 331.024'
— — újratermelése 331.024
— szabadságjogok 342.7 
emberölés 343.61 
emberszabású majmok 599.88 
emberszármazástan 572.1/.4 
embertan 572
embólia 616—005.7 
embriológia /állattan 591.3
— /anatómia 611—013 
embriós növények 582.31 
embryómák 616—006.2 
embryophyta 582.31 
emelhető híd 624.84 
emelkedés /geológia 551.244 
emelő 621—237
— berendezés 621.86/.87
— szerszám 621.865* 
emelőbak 621.866 
emelőgép /géptan 621.87
— állványai 624.951 
emelőrúd 621.865 
emeltyű 621.828 
emésztés /állattan 591.132
— /fiziológia 612.3
— adjuvánsai 615.734 
emésztési folyamatok a bélben

616.34-008.1 
emésztőgödör 628.25 
emésztőrendszerre ható szerek 615.73 
emésztőszervek /anatómia 611.3
— /patológia 616.3 
emetin 615.731.1 
emigránsok 325.254 
emisszió 535.3 
emissziós elmélet 535.11
— spektrum 535.33
— spektrumelemzés 544.68 
emlékérem 737.2 
emlékezés 612.821.2
— zavarai 616.89 — 008.46 
emlékezet 159.953 
emlékirat 8 — 94 
emlékkönyv 082.2 
emlékmű 725.94 
emlékünnep 394.4
emlő 611.65
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emlőbimbó epika

emlőbimbó és bimbóudvar 618.191 
emlőmirigy /állattan 591.146
— /fiziológia 612.664
— /nőgyógyászat 618.19 
emlősállati zsír 665.223 
emlősök /állattan 599
— /növényvédelem 632.69
— /vadászat 639.11
— tenyésztése 636 
empiriokriticizmus 165.731.2 
empirizmus 165.64
emuig álás /kémia 541.18.05
— /vegyipar 66.063 
emuigái ó szerek 661.185 
emulzió 541.182.4 
enanciotrópia 54*1.7 
enciklopédiák 03
— /formai alosztás (03) 
endivia saláta 635.55
endogén geológiai folyamatok 551.2 
endokardium /anatómia 611.126
— /patológia 616.126 
endokrin betegségek 616.43
— mirigyek 611.43 
endokrinológia 612.43 
endometritis 618.14—002 
endoskópia 616 — 072.1 
endothelia 611—018.74 
endotheliómák 616—006.3 
endozmózis* 537.36
ének /kisdedóvó 372.211
— /zene 784 
énekeskönyv 245 
énekgyakorlatok 784.9 
énekkar 784.087.68 : 331.874.3 
énekmű 78.087.6
— egy hangra 78.087.61 
energetika /fizika 531.6
— /növénytan 581.036
energia /elektrotechnika 621.3.016
— /energiagazdálkodás 620.9
— /filozófia 118 '
— és impulzus 531.61
— megmaradásának elve /hőtan 535.72
— — — /mechanika 531.62
— mérése /elektrotechnika 621.317.38
— visszanyerése 620.97 
energiaátalakulás 536.722 
energiaátviteli berendezés 621.311
— rendszer megválasztása 621.3.05 
energiaelosztás /elektrotechnika 621.332 
energiafelhasználási módok /energiagazda

ság 620.92
energiafogyasztás /kohászat 669.012.3 
energiaforrás /mezőgazdaság 631.37
— /technika 620.91 
energiagazdálkodás /technika 620.9
— /vegyipar 66.012.3 
energiamérleg 339.4 : 620.9 
energianorma 658.26 : 658.516

energiaszükséglet 62.004.1 [620.97] 
energiaveszteség /elektrotechnika

621.3.017
— /fizika 532.55 
engedélyhamisítás 343.52 
engedményes területek 325.456 
engedményezés 347.451 
Engels művei 3K1 
enophtalmus 617.7—007.5 
ENSZ 341.123
— közgyűlése 341.123.042 
enteropátiák 616.34 
entoderma 611—013.47 
entrópia 536.75 
entrópium 617.77 — 007.58 
enyv /gumifélék 668.4
— /ragasztóanyagok 668.31 
enyvezés /faipar 674.028
— /papíripar 676.1.023.7
— /textilipar 677.024.15
— /textilkémia 667.162 
enyvezetten nyomópapír 676.33 
enyvezett nyomópapír 676.33 
enzim /biokémia 577.15
— /fiziológia 612.015.1 
enzimológia 577.15 
eocén 551.781.4 
eozoikum 551.72 
Eötvös-inga 526.77 
epe /állattan 591.132.5
— /fiziológia 612.357
— /patológia 616.36 — 008.8
— hatása a bébe 612.357.2 
epeanyagok 547.93 
epeelválasztás 612.357 
epeelzáródás 612.357.6 
epefesték /fiziológia 612.357.1
— /kémia 547.93 
epehajtók 615.74 
epehólyag 616.366
epekő /fiziológia 612.357.6
— /patológia 616.366'— 003.7 
ependyma 616.8 — 091.94 
eperfa /fatermesztés 634.38
— /növénytan 587.635.3 
eperfafélék 634.36
eperfalevél selyemhernyóknak 638.23 
epesav /fiziológia 612.357.1
— /kémia 547.93 
epeszekréció 612.357.3 
epeutak /anatómia 611.36
— /fiziológia 612.357.7
— /patológia 616.361 
epidémia 616 — 036.2 
epididymis 616.682 
epifarinx 616.327 
epigráfia 930.27 
epigramma 8 — 193 
epika 8—3
epikai tárgyak festészete 753
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epilepszia erdőfenntartás

epilepszia 616.853 
epilepsziás aura 616.853—036.3
— roham 616.853-009.24 
epipharynx 616.327 
epiploon 616.382 
epirogenezis 551.244 
epispadiasis 616.66—007.2
építés és szerelés /technika 624.057
— — — /végrehajtási szempont .002.2
— helyének megválasztása völgyzáróknál 

627.822*
építési előírás (083.9)
— hely /elhelyezési szempont .006.01
— karton 676.72
— magasság 711.65
— övezet 711.6
— tevékenység fokozása 333.322
— tömb 711.6
— vonalak 711.6 
építésrendészet 351.785 
építészet 72 
építészeti részletek 729
— stílusok 72.03 
epithelium 611—018.7 
építkezés ellenőrzése 69.009.18
— felügyelete 69.009.183
— gazdasági szempontjai 69.003.1 
építkezések áthelyezése 624.059
— beosztása építőanyag szerint 624.01
— egynemű anyagokból 624.015
— elrendezése és alaprajzi alakja 624.036
— — — építési módja 624.05
— erősítése 624.059.3
— helyreállítása /haditechnika 623.69 .
— — /technika általában 624.059.25
— rombolása 623.68
— rongálása 624.059.22
— szerves eredetű építőanyagokból 

624.011
— tisztán fémből 624.014
— történelemelőtti időben 571.9
— védelme 623.66 
építkezési egység 691.8
— előírás 69.009.182
— költségvetési kiírás 69.001.3
— részletek 627.823
— vállalkozás szervezése 69.008 

építmények vegyes anyagokból 624.016 
építő munkahelyek berendezése 624.055 
építőanyagok 691
— előállítása 6Ö6.7/.9
— felhasználása 691 
építőipar 69 
építőipari gép 69.002.5
— mázolás /építőipar 698.1
— — /festőipar 667.642
— vasalás 682.6
építőkő /kőfaragóipar 679.85
— /teleptan 553.5 
építőművészeti elemek 729.3

építőszekrény-elv 621.758
építőszövetkezet 334.1
eposz 8 — 13
epoxigyanták 678.644
épület /elhelyezési szempont .006.02
— elhelyezése /technika 624.03
— — /üzemgazdaság 658.23
— eltolása 624.059
— fekvése 624.03
— gépészeti berendezése 696/697
— hatása az éghajlatra 551.588.6/.7
— szerkezeti elemei 69.02/.07
— történelemelőtti időben 571.97
— védelme tűz, vihar stb. ellen 699 
épületalkatrészek 691.8 
épületasztalosmunka 694.6 
épületasztalosság 674.21 
épületbádogosmunka 696 
épületberendezés 729.9 
épületbiztosítás 368.12 
épületcsoport /elhelyezési szempont

.006.014 
épületdísz 729 
épületfelszerelés 729 
épületgépészet 696/697 
épületlakatosság 696 
épületrészek 624.02 
épületszerkezet 69 
épületvasalások 682 
érbetegségek 616.12—008 
erbium /kémia 546.666
— /kohászat 669.866 
érc /kohászat 669.162.1
— /szobrászat 73.023.3
— /teleptan 553.1
— tárolása 622.799
ércbányászat 622.34 
ércelőkészítés 622.7 •
érckeverékek kezelése 669.052 
ércpénz 332.46
érctelepek 553.2 
erdei harc 355.423
— képződmények 581.526.42
— legelő 634.99
— melléktermékek 634.989
— termékek felhasználása 634.98
— — termelése 634.98
— út /erdészet 634.J93
— — /közlekedés 625.711.8
— vasút 634.93 
érdeslevelűek 582.948 
erdészet 634.9
erdészeti földmérés 634.928
— gazdaságtan 634.928
— műszaki munkák 634.93
— növénytan 634.94 
erdőalakok 634.94 
erdőállomány 634.948.22 
erdőbirtok 333.7 
erdőfenntartás 634.925.11
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$rdő gazdálkodás értékelő

erdőgazdálkodás 634.9 
erdőhasználati jog 347.243.8 
erdőművelés 634.9.
— mezőgazdasági üzemben 634.999 
erdőművelési eljárások 634.956. 
erdőpászta 634.999 
erdőrendezés 634.928
erdősítés 634.957 ^
erdőtelepítés 634.957
erdővédelem /növényvédelem 634.9:632
— /természetvédelem 502.75:634.9 
eredet /elméleti szempont .001.32
— /kiviteli szempont .002.613
eredmény /elméleti szempont .001.6 
eredményesség /hirdetésügy 659.1.03 
eredményszámla 657.44 *
ere dm énytáb lázat (083.6)
érem 737.2
— munkában szerzett érdemekért 331.97
— verése 671.4 
éremtan 737
érés /mezőgazdaság 631.547.6
eresz 624.024.5
érett sajt 637.353
ergo graphia 612.744.2
ergotin 615.711.7
érhártya /fiziológia 612.842
— /szemészet 617.723 
érintkezés a külvilággal /büntetőjog

343.62
érintkezési ellenállás 537.311.4 
érintkező 621.3.066.6 
erjedés /biokémia 5 * 7 7 . .
— /söripar 663.45 
erjesztés /borászat 663.25
— /mezőgazdaság 631.562 
erjesztéses eljárások 663.15
— gliceringyártás 668.27 
erjesztési iparok 663 
erjesztett tej 637.146 
erkély /építészet 729.39
— /háztartás 643.57 
erkölcs és irodalom 176.8
— — mértékletesség 178
— — művészet 176.7
— lényege 17.02
erkölcsi érzés zavarai 616.89 — 008.444
— kapcsolat népek között 172.4
— magatartás indítékai 17.026
— megismerés forrásai 17.024
— megítélés 17.022 -
— — tárgyai 17.021
— szempont .009
— tényezők befolyása haditervnél

355.433.4
— törvény 17.023 '
— — érvénye 17.025
— — szankciója 17.025 
erkölcsrendészet 351.764 
érlumenváltozások 612.18

érme 737.1 
érmozgató idegek 612.18 
ernyő /elektrotechnika 621.3.032.3
— /továbbfeldolgozó iparok 685.55 
ernyősvirágzatúak 582.89
erózió /geológia 551.311.22.053
— /nőgyógyászat 618.146 — 002.446
— /talajtan 551.311.22.053:631.4 
erő /filozófia 118
— /fizika 531.211
— /mechanika 531.65
— mérése 531.78 
erőátvitel 621—231
— hajlítható elemű közlőművekkel

621.85
erőd /történelemelőtti idő 571.8 
erődítés 623.1/.2 
erődítmény támadása 355.44 
erőgépek gőz és levegőkeverékekkel

621.44
— hajtóanyag szerint 621—6 
erők összetétele 531.22
— szétbontása 531.22 
erőmű általában 620.4
— /elektrotechnika 621.311
— /építészet 725.19
— épületei 621.311.17
— segédberendezései 621.311.18
— segédgépei 621.311.18
— terhelése 621.311.15 
erőműtan 531 /534 
erőműtelep 620.4
erősáram /elektrotechnika 621.3.022
— /villamosipar 621.312
erősítés /elektromágnesség 538.567.3
— /elektrotechnika 621.3.09
— /technika 624.078.8
— mérése 621.317.34 
erősítőgép 621.313.2 
erősítőszetek 615.739
erőszakos nemi közösülés /büntetőjog 

343.541
— — — /törvényszéki orvostan 340.61 
erőterek kölcsönhatása 621.3.013
erő tér eloszt ás 621.319.7 
erszényes emlősök 599.2 
erszi nyelv 491.62 
érszűkítők 615.711.7 
ért ágitok 615.717 
értan 611.1
érték /elméleti szempont .001.8
— /filozófia 124.5
— /politikai gazdaságtan 330.13 
értékcsökkenés .002.236 
értékcsökkenési leírás 657.372.3 
értékcsökkentés /végrehajtási szempont

.002,236
értékelés /könyvvitel 657.372.2 
értékelméletek 330.138 
értékelő bibliográfiák 019.9

22 E gyetem es tizedes osztályozás 337



értékes etika

értékes kiadás 094
— kötésű könyv 095 
értékesítő szövetkezet 334.5 
értekezés /formai alosztás (04)
— /irodalmi műfajok 8—4 
értekezlet /üzemgazdaság 65.012.63 
értékingadozás 332.571 
értéknövelés /végrehajtási szempont

.002.237
értékpapír /bankügy 332.63
— /kereskedelmi jog 347.745 
értéktöbblet 330.138.15 
értéktőzsde 332.61 
értékváltozás 332.41 
értelem /fiziológia 612.821.3
— /lélektan 159.956 
értelmiség 323.37 
erupció 551.21 
eruptív kőzetek 552.3 
érvénytelenség /jog $4.038 
érverés /patológia 616.12 — 008.3 
erysipelas 616.981.214.2 
erysipeloid 616.982.17 
erythema multiformae 616.511 
erythemás bőrmegbetegedések 616.51 
erythroblastok 611—018.52 
erythrocyták 611—018.51 
erythrocytosis 616.155.191 
erythroderma 616.511
érzék /állattan 591.185 
érzékcsalódás 159.937.3 
érzékelés 159.93
— zavarai 616—009.6 
érzékeny rétegek 771.53 
érzékenység /állattan 591.185 
. — /pszichológia 159.942 
érzéki ráhatás 159.937.2 
érzékietek felfogása 159.937 
érzékszervek /anatómia 611.8
— /fiziológia 612.8 
érzelmek 159.942
— kifejezése 159.942.3
— zavarai 616.8—009.6 
érzéstelenítés /fogászat 616.314—089.5
— /patológia általában 616—089.5 
érzéstelenítők /fogászat

616.314-085.781
— /gyógyszertan 615.781 
érzőidegek 612.811 
érzőganglionok 612.811 
esetleges teher 624.042.3 
esküdt 343.161
eső 551.311.2 
esőköpeny 687.17 
esővíz 628.111
— munkája 551.311.2 
esőztető berendezés 631.347 
esszé 8 —4
eszencia 668.85
esti elemi iskola 372.228

esti iskola 374.8
észak /földrajzi alosztás ( — 17)
Észak-Amerika /földrajzi alosztás (7)
— földrajza 917
— története 970 
észak-amerikai nyelvek 497 
északkelet /földrajzi alosztás ( — 18) 
északnyugat /földrajzi alosztás ( — 16) 
északi fény 551.594
észjog 340.12 
eszkimó nyelv 494.7 
eszközök számlái 657.42 
eszközökkel végzett mozgási és ügyességi 

játék 796.2
észlelés /aerodinamika 533.605
— /fizika 53.087
— /pszichológia 159.937 
eszméletlenség 616.8 — 009.831 
eszményi állam 335.95 
eszpartopép 676.13 
eszperantó 408.92 
eszpresszó /építészet 725.72
— /háztartás 64.024.4 
észrevevés 159.937
— elemei 159.937.2
— .különleges fajtái 159.937.5 
észt nyelv 494.545 
esztendő néprajza 398.33
észter /szerves kémiai iparok 668.442
— /vegyipari készítmények 661.726 
eszterázok 577.153 
esztergaautomata 621.941.23 
esztergályozás 621.941 
esztergapad /géptan 621.941
— /kőfaragóipar 679.8.054 
észterszám 543.85 
esztétika /filozófia 18
— /irodalom 8.01
— /művészet 7.01 
esztétikai érzések zavarai

616.89- 008.445/.447
— magatartás zavarai

616.89- 008.445/.447
— nevelés 371.036 
éteígyár 64.024.5 
éter /fizika 530.11
— /gyógyszertan 615.781.4
— /kémia 547.27
éterek előállítása etiléter kivételével 

661.726
éterjog 347.83
eternit 666.858
etetés /állattenyésztés 636.084
— /haltenyésztés 639.2.04
— ideje 636.084.429 
etetőberendezés /állattenyésztés

636.084.7
— /t ext ilip ar 677.051.38 
etika 17
— feladata' 17.01
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etika ezerin

etika fogalma 17.01
— módszerei 17.01 
etikai álláspontok 17.03
— irányok 17.03
•— közigazdasági iskolák 330.185 
etikett 395
etilalkohol /kémia 547.26
— /vegyipar 661.722 
etilcellulóz 678.546 
etilén 547.31 
etilénoxid 547.42 
etiléter /kémia 547.27
— /vegyipar 661.724 
etimológia 415.4 
etimológiai szótárak 413.212 
étkészlet 642.7
étkezés 642 
étkezési hagyma 635.2
— szokások 392.8 
étkezőkocsi 625.23 
étlap 64.09 
etnográfia 39 
etnológia 39 
ETO 025.45 
étolajok 664.314
étrend /egészségügy 613.2
— /háztartás 64.09 
etruszk nyelv 491.994
— stílus 7.032.7 
étterem 643.4 
etűd 78.087.5
étvágy zavarai 616.|&-*OsQ8*4 v 
étzsír 664.315 ' 
étzsírkeverékek 664.36 
eubasidii 582.287 
eucommiaceae 582.635.4 
eugenetika 613.94 
eugenol 547.566 
Euler-féle integrálok 517.6
— <?:(m) függvény 511.2
eumycés fajokból származó antibiotiku

mok 615.779.932 
Európa /földrajzi alosztás (4)
— földrajza 914
— története 940 
európai emberek 572.94
— Fizetési Unió 332.453.74(4)
— juhok 636.37
— kecskék 636.397
— marhák 636.27
— nem árja holt nyelvek 491.99
— sertések 636.47
— tyúkfajták 636.57 
Európán kívüli juhok 636.38
— — kecskék £36.398
— — marhák 636.28
— — sertések 636.48
— — tyúkfajták 636.58 
európium 546.661 
Eustach-kürt 616.286

év 529.2
evangélikus egyházjog 348.841
— vallás 284.1
évelő .dísznövények 635.93 
éves terv /közgazdaságtan

330.173.34 “45”
— — /üzemgazdaságtan 658.012.2.“45” 
evezés 797.12
evezős csónak 629.125.1 
évfordulók ünnepségei 793.2 
évi bér 331.232 
evjenki nyelv 494.11 
évkönyv 058
— /formai alosztás (058) 
evolúció “ 71”
evő lu cionizmus 141.155 
évszak /asztronómia 525.5 

' -  /időbeli alosztás “32’’
— hatása /állattan " 591.54
— — /növénytan 581.54 
évvégi mérleg 657.375
ex iuvantibus diagnosztika 616 — 079
ex libris 097
exakt tudományok 501
— tudományokon alapuló elméletek

159.9.015
excenter /gépelemek 621.827
— /géptan általában 621—232 
excenteres hajtómű 621.837 
excenterprés 621.979.1 
exhumálás 614.66 
exisztencializmus 141.319.8 
exkréció /állattan 591.13
— /növénytan 581.13
exogén geológiai folyamatok 551.3 
exophtalmus 617.7 — 007.5 
exotikus fák 674.033
— nyelvek 49
expanzió hőerőgépeknél 621.43.013 
expedíció /kereskedelmi szervezés

658.788
exponenciális függvény 517^562 
export 382.6
expresszionizmus /irodalom 8.015.19
— /művészet 7.036.7 
expresszkártoló 677.051.25 
exszudáció 581.113 
extragalaktikus köd 523.852.3 
extrahálás /kémia 542.6
— /vegyipar 66.061 
extrakció 66.Ö61.3 
extrakciós desztilláció 66.048.65 
extraprofit 338.934.5(1—5) 
extrudálás 678.027
extrudált fémek 669 — 13 
extruderek /géptan 621.979.25
— /műanyagipar 678.057.3 
extruzs gép 678.057 
ezerin 615.785
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ezoterikus fajsúiy

ezoterikus jellegű emberbaráti intézmé
nyek 366

ezredtörténet 355.486 
ezüst /kémia 546.57
— /kohászat 669.22
— és sói 615.775 
ezüstáru 671.11
ezüstére /bányászat 622.342
— /teleptan 553.41 
ezüstműve ss ég 739.1 
ezüstnitrát 661.857 
ezüstötvözet 669.22 
ezüstpénz 332.41
ezüstsók alkalmazása fémen 772.11
— -  papíron 772.12
— emulzióival való eljárások 772.15 
ezüsttárgy 671.1
ezüstvaluta 332.422.3 
ezüstvegyületek 661.857 
ezüstözés 686.4 
ezüstözött tárgy 671.14

F
F vitamin 577.161.4 
fa /építőanyagok 691.11
— /kertépítés 712.4
— /tüzelőanyagok 662.63
— ábrázolása 7.043
— festése /faipar 674.04
— — /festőiparok 667.67
— gőzölése 674.04
— konzerválása 674.04
— megmunkálása 621.9.036
— metszése 631.542
— nyesése 631.542
— nyírása 631.542
— telítése 674.04 
faanyagok /faipar 674.031
— /festészet 75.023.1 
faáru 674*5
faátültető gép 631.336.6 
fabeégetés 745.51 
faberakás 694.7 
fabianizmus 335.72 
faburkolatú út 625.83 
fácán * 636.594 
facellulózpép 676.16 
facipő 685.32 
facsarás 648.3 
facsimile /kéziratok 091.07
— /művészet 7.026 
facső 621.643.26 
facukrosítás 663.534 
fadoboz 674.6 
faeces 591.149 
faépítmény 624.011.1 
faesztergályozás 674.77 
fafajok 634.97

fafaragás 745.51 
fafogantyú 674.73 
faforgács 674.82 
fafúvóskarok zenéje 785.12 
fagáz 662.765 
faggyúmirigyek 616.53 
fagot 788.8
fagy elleni biztosítás mezőgazdasági nö

vényeknél 368.51
— — védelem /géptan 621.646.9 
fagyállóság 620.192 
fagyapot 674.82 
fagyás 536.421
fagyasztással való érzéstelenítés

616.314-089.583.29
— — tartósítás 664.8.037 
fagyasztásos alapozás 624.157.4 
fagyasztott hús 664.94 
fagykár 632.111
— elleni védekezés 632.111.3 
fagylalt /háztartás 641.8
— /italok ipara 663.67 
fahajlítás 674.76 
fahéj /növénytermesztés 633.833
— /szilárd élelmiszerek 664.56 
fahéjalkohol 547.568 
fahéj sáv 547.586 
fahíd 624.61
fahulladék feldolgozása 674.8 
faipar 674 
faipari gép 674.05
— szerszám 674.05 
faiparművészet 745.51 
faiskola 631.537 
faiskolai üzem 634.956.4 
faizási jog 347.243.8 
faj /állattenyésztés 636.082.11
— /egészségügy 613.9
— /magánjog 347.167
— /szociológia 301.185.1
— mint a munkaerő egyéni adottsága 

331.051
fajánsz /kerámiaipar 666.6
— /szobrászat 738.3 
fajánszpapír 676.516 
fájások irányítása 618.4—08 
fájdalom /idegbetegségek 616.8—009.7
— /patológia általában 616 — 009.7 
fájdalomcsillapító 615.783 
fájdalomérzés 612.88
— zavarai 616 — 009.62 /.68 
fájdalomkrízisek 616.8 — 009.7 — 039.31 
fajhő 536.63
faji egyenlőség 342.724
— lélektani adottságok 159.922.4
— türelmetlenség 323.12 
fajok keletkezése 575.3/.7
— keletkezését befolyásoló tényezők 

575.3/. 7
faj súly 531.42
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fajta fázisváltozás

fajta felújítása /mezőgazdaság 631.523 
fajták /állattenyésztés 636.082.11
— helyváltoztatása /biológia 574.91
— keletkezése 576.1
— kifejlődése 575
— kipusztulása 575.7
— újjáéledése 575.7 
fajtalanság 343.543 
fajtázógép 621.928 
faj térfogat 533.11 
fájvirágfélék 582.776 
fakátrány 668.721
— lepárlása 668.72 
fakinfélék 582.651 
fakitermelés 634.982 
fáklya 665.194 
fáklyafény 628.9.045' 
faköszörület 676.15 
fakötések /építőipar 694.2
— /faipar 674.028 
fakszimile 091.07 
fal /építészet 729.31
— /technika 624.022 
faláb 685.38 
faláda 674.6
falazás /bányászat 622.28
— /építőipar 693.2 
falazat 693.1/.3 
falburkolás /építőipar 691.33 
falburkolat /háztartás 645.2 
faldísz 688.78 
falemez 674— V41 
falepárlás 662.71 
falépcső 694.6.026 
falfestmény 75.052 
falióra /háztartás 645.5
— /órásipar 681.113 
faliszőnyeg /építőipar 698.7
— /háztartás 645.2 
faliújság 070.48 
falnyílás- 624.022.99 
falragasz 659.133 
faltisztítás 648.52 
falu /földrajzi alosztás (—202)
— /területrendezés 711.437
— közegészségügye 614.79
— vízellátása 628.18 
falukutatás 308(1—202) 
falurendezés 711.4 
falusi háztartás 64.027
— iskola 371.218
— jellegű lakás 728.12
— könyvtár 027.52
— közigazgatás 352(1—202)
— lakóház 728.6
— rendőrség 351.744
— szegényügy 361.22 
famegmunkálási eljárások /géptan 621.9
— — /faipar 674.02 
fametszet 761.1

famozaik 684.63
fanedvek 634.986
fanemek 674.03
fantázia /pszichológia 159.954
— /zene 78.083.3 
fantáziapapír 676.5 
farácsozat 674.26 
Faraday törvénye 541.131 
farádozás 615.844
fáradt gőz hasznosítása 621.186.8 
fáradtság /egészségügy 613.73
— /fiziológia 612.744.2 
faragás /bőripar 675.025 
farkasalmafélék 582.65 
farkasbőr 675.032 
farkastorok 616.315-^007.254 
farkatlan kétéltűek 597.8 
farkos kétéltűek 597.9 
fasciák 611.74
fasiszta állam 342.39
— korporációk 331.883
— párt 329.18 
fásítás 634.957 
fasizmus 321.64 
faszállítás 634.982.5 
faszén 634.984
— technológiája 662.71 
faszénbrikett 662.85
faszenes nagyolvasztó 669.162.3 
faszerkezetek kivitelezése 694.1
— más anyagokból készült alapokkal 

624.01F2
faszobrászat 73.023.1 
fatábláról nyomott könyv 092 
fatamorgana 551.593 
fatelítés 674.048 
fatermési tábla "634.928.53 
faterpentinolaj 668.486 
fatömegmeghatározás 634.928.52 
fátyolosztó berendezés 677.051.5 
fauna 591.9 
favágás 634.982 
fázis 621.3.018.1
— egvensúlyának kinetikus elmélete 

533.77
fázisdiagram 669.018.1 
fáziseltolás 621.3.018.12
— mérése 621.317.37
— szabályozása 621.316.727 
fáziseltolódás 537.727
fázis elválaszt ás /kémia 541.18.04
— /vegyipar 66.049
fázissorrend megállapítása 621.317.37 
fázisszabály /hőtan 536.775 
fázis szabályozó /áram átalakítás

621.314.25
— /energiaszabályozás 621.316.727 
fázisszög 621.3.018.12 
fázisváltó 621.314.25 
fázisváltozás 536.763/.764
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fazondarab felelősség

fazondarabok 621.9—44 
fecskendő 621.647.3 
fedél iratmegőrzésre 651.6 
fedélszék 624.023.8 
fedés /csillagászat 521.8 
fedett piac 725.26
— uszoda 725.74 
fedezőcsapat 355.456 
fedőanyagok 667.622 
fedőléces kártoló 677.051.43 
fedőrács 674.26 
fegyelmező eszközök 331.148 
fegyelmi büntetés 343.287 
fegyencmunka 343.82 
fegyház /büntetőjog 343.261
— /építészet 725.61 

fegyházigazgató 343.83 
fegyőr 343.83
fegyver /haditechnika 623.4
— /ötvösművészet 739.7
— átvétele 623.48
— karbantartása 623.48
— kipróbálása 623.48 
fegyveres ellenállás 355.425 
fegyvergyár 355.73 
fegyvergyártás 623 
fegyverkezés 355.014.1 
fegyverkezési verseny 355.014.1 
fegyverkovácsipar 683.4 
fegyverletétel 341.37 
fegyvernemi gyakorlat 355.5
— szakkiképzés 355.54 
fegyverrejtegetés 343.344 
fegyverrel való halfogás 639.2.061.2 
fegyverszünet 341.37 
fegyvertartás ellenőrzése 351.753 
fehér /fénytan 535.6—29
— bor 663.22
— emberek 572.94
— júra 551.762.3
— káposzta 635.34
— könyv 087.3
— nyersvas 669.131.2 
fehérfém 669.65 
fehérítés /háztartás 648.1
— /papíripar 676.1.023.1
— /textilkémia 667.11 
fehérje /fiziológia 612.398
— /kémia 547.96
— alapú műanyagok 678.56
— bomlástermékek 547.965
— meghatározása 543.86 
fehérjés degeneráció 616—003.811 
fehérjetáplálkozás /állattan 591.133.1
— /egészségügy 613.281 
fehérnemű /háztartás 646.4
— /ruházati iparok 687.2 
fehérorosz nyelv 482.6 
fehérvérsejt /anatómia 611—018.53
— /fiziológia 612.112

fehérvérsejt /patológia 616.153.3
fehérvérűség 616.155.392
fejdísz 671.12
fejes saiáta 635.52
fejés 637.124
fej eszterga 621.941.21
fejfájás 616.857
fejlesztési munkálatok /elméleti szempont

.001.6
— terv /városépítés 711.1 
fejlődés /biológia 576.1
— /filozófia 111.62
— /időbeli alosztás “ 71”
— /növénytan 581.14
— mechanikája /állattan 591.39 
fejlődési rendellenességek /patológia

616-007
— szakaszok /mezőgazdaság 631.547
— tényezők /növénytan 581.0 
fejlődéstan /állattan 591.3
— /anatómia 611—013 
fejőgép 637.125 
fejőüzem 637.131 
fejsze /géptan 621.968
— készítése 682.3
fejtés /papíripar 676.1.023.5
— biztosítása /bányászat 622.284 
fejtési rendszerek és módok 622.27 
fejtésmódok tömedékeléssel 622.273.2 
fejtőkalapács 622.232.3 
fejtő-rakodó gép 622.232.7
fejtörő játék 794 
fejvadászat 392.2 
fék /haditechnika 523.431/.436 
fékberendezés /géptan 621.135
— /villamos vontatás 621.337 
fekély 616-002.44
fekete /fénytan 535.6—29
— áfonya 634.73
— anilinszínezés 667.246
— emberek 572.96
— júra 551.762.1
— mezőségi talaj 631.445.4
— test sugárzása 535.23 
feketebors 664.51 
feketegyökér 635.16
feketelista /formai alosztás (083.815)
— /munkaügy 331.894 
féksaru 625.156
fekvés /elhelyezési szempont .006.01
— /háztartás 643.1 
fekvőbútor 645.42
fel nem osztott nyereség 658.157 
félautomata eszterga 621.941.23 
felbontás /növénytan 581.12 
felderítőgép 623.746.2 
fél-Diesel-motor 621.436 
féldrágakő /kőfaragóipar 679.87
— /teleptan 553.8 
felelősség /büntetőjog 343.22
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felelősség felületén

felelősség /magánjog 347.51
— munkaeszközökért 331.144 
felépítés /szempont szerinti alosztás

.002.612
felértékelés /bankügy 332.575
— /számvitel 657.372.4 
felesleg /üzemgazdaság 658.157 
felfedezések /alkalmazott tudományok

608
— /földrajz 910.3 
felfekvés 616-002.46 
félfém 546.86 
felfogó szerkezet 621— 229.3
— vágány 625.156 
félfolyékony keverékek 678.061 
félgyártmány /géptan 621—4
— /gumiipar 678.03
— /végrehajtási szempont .002.62
— könyvelése 657.422.6 
felhajtóerő 533.13 
felhasználási szempont .004 
felhasznált fény technikája 628.92/.97 
félhivatalos kiadvány közérdekű esemé

nyekről 087.3
— külkereskedelmi képviselők külföldön

382.2
felhő 551.576 
felhőkarcoló 728.28 
felhullámok 538.551 
félig közvetett világítás 628.9.063 
félig sós üledékek 551.313 
félig száradó olajok. 6J&5.̂ 3 
felirat /művészeti fhchnfk'á 7.024 
felirattan 930.27
feljavítás /szempont szerinti alosztás 

.004.69
feljegyzés /aerodinamika 533.605
— /fizika általában 53.087
— /műszerészet 681.2.087 
félkeményfa 674.031.2 
felköszöntő /formai alosztás (042.5) 
fellebbezés /büntetőjog 343.156
— /magánjog 347.956
— /üzemgazdaság 65.012.465 
fellebbezési bíróság 347.992 
fellebbvitel 347.955 
félmajmok 599.81 
felmenőfal 624.022.3 
felmentés /büntetőjog 343.154
— katonai szolgálat alój 355.21 
felmérés derékszögű koordinátákkal

526.97
felmondás 331.13 
felnőttek oktatása 374.6 
felnőttkora beteg 616—053.8 
feloldóképfcsség /optikai eszközök

535.818
felolvasás /formai alosztás (042)
— /muzeológia 069.1
felosztás /elméleti szempont .001.33

felosztás /tudományos rendszerezés 168.2
felöltő 687.17
felrakás /geodézia 526.96
felsajtolás 621.98
felségsértés 343.31
felségvizek 341.221
felső júra 551.762.3
felsőbbség parancsa 343.227
felsőbíróság 347.992
felsőfokú diofantosi egyenlet 511.5
felsőház 342.531
felsőoktatás 378
— szervezete 378.1 
felsőoktatási didaktika 378.147 
felsőruha /háztartás 646.4
— /szabóipar 687.17 
felsővégtag 617.57
— csontjai 616.717 
félstabil gőzgép 621.15 
felszabadult területek minisztériuma

354.68
felszállás 533.6.015
felszálló termelés /bányászat 622.276
felszámolás /könyvvitel 657.377
— /üzemgazdaság 658.18 
felszerelés /hadtudomány 355.66
— /ipari vállalatok 658.22
— /mezőgazdaság 631.12
— szabványosítása 658.516.2 
felszerelésért való felelősség 331.144 
felszerelési szempont .005 
felszíni víz 628.113
— — működése 551.48 
felszívódás 612.38
— szervei 616—008.6 

^felszolgálás 642.6 
félszuverén állam 341.212 
feltalálói jog 347.771
feltalálók jutalmazása 331.97:608.3 
feltárás /bányászat 622.22
— /geológia 550.8 
féltékenység 179.8
féltermékek a mezőgazdaságban 631.57 
feltétel /magánjog 347.138 
feltételes i elítélés 343.281
— reflexek 612.833.81
— szabadlábra helyezés 343.255 
feltételezett bolygók 4 523.489 
feltöltés iszapolással ‘627.533 
feltöltő hegesztés 621.791.92 
felújítás /üzemgazdaság 658.589
— /üzemi szempont .004.89 
felügyelet /közigazgatás 35.078.3
— /üzemgazdaság 65.012.7
— /üzemi szempont .004.58 
felügyelő bizottság .007.1 
ielület /ábrázoló geometria 515.2
— /molekulafizika 539.211 
felületaktív anyagok előállítása 661.185 
felületén festett üveg 666.25
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felületén fenol

felületén keményített fém 669 — 155 
felületes lokalizáció 616 — 031.6 
felületi anyaghibák 620.191
— edzés 621.785.5
— feszültség 532.61
— tulajdonságok /szerszámgépek

621.9.015
felületkezelési eljárás /faipar 674.07 
felületmegmunkálás 621.9.016 
felületmérés 531.72 -:
felületminőségi vizsgálat 620.179.6 
felületnemesítés 621.923.56 
felületvédelem 620.197 
felüljáró gyaloghíd 624.75 
felülvizsgálat /kohászat 669.012.1 
felvásárló szövetkezet 334.5 
felvétel /kinematográfia 778.53
— /statisztika 311.2
— előkészítése és költségei 311.211 
- f a j t á i  311.213
— kidolgozása 77.024
— módozatai /fényképészet 77.05
— — /statisztika 311.2 
felvételszámláló 771.374 
felvetés /textilipar 677.024.13 
felvető állvány 677.054.13 
felvetőgép 677.054.12 
félvezetők 537.311.3 
félvilág 323.398.
felvilágosítás /elméleti szempont .001.83 
felvilágosító szolgálat /híradástechnika

621.395.9
— — /könyvtárügy 025.5 
felvízcsatorna 532.53 
felvonó /géptan 621.876
— /háztartás 643.6
— /technika 624.026 
felvonós híd 624.74 
felvonulás /hadtudomány 355.431
— /néprajz 394.5
— /szórakozás 791.6
— /technika 624.055
— rendészete 351.754 
fém /építőanyagok 691.7
— /festőművészet 75.023.1
— /kémia 546.3
— /kohászat 669.2/.8
— bevonása alumíniummal 669.718.6/.7
— és ötvözeteinek állapota 669 — 1
— festése 667.67
— galvanizálása 621.357.7
— hőkezelése 621.78
— kémiai leétetése 621.7.02
— megmunkálása 621.7
— tisztítása í 669.054
— visszanyerése hulladékokból 669.054.8
— zománcozása 666.293 
fémáru 683.1 
fémbetétes üveg 666.184 
fémbevonat készítése /géptan 621.793

fémbevonat készítése /kerámia
666.3.056.5

— — /üveggyártás 666.1.056.5 
fémdobozban való tartósítás 664.8.036.5 
fémen való fénynyomás 776
fémes sós eljárások 772.4/.9 
fémfelület kémiai kezelése 621.794 
fémgomb 672.87 
fémgőzlámpa 621.327.4 
fémgőzös bevonatolás 621.793.14 
fémismeret 669.017 
fémkábel készítése 677.72 
fémkarbidok készítése 661.665.2 
fémkarbonilok 661.668 
fémkarika készítése 672.8 
fémkincs /bankügy 332.116.1 
fémkinyerés 669.012.5 
fémkinyerési eljárás 669.053 
fémkohászat általában 669.011.9 
fémkötél 677.72
fémmegmunkálási eljárások 621.9 
fémmel bevont papír 676.513
— való bevonás 686.4 
fémmetszés 736 
fémmetszet^ 761.2 
fémművesség 739.5 
fémorganikus vegyületek 547 — 13 
fémszál 677.53
fémszalagokból készült tárgy 672.85 
fémszerkezet /anyagvizsgálat 620.18
— kő-, tégla-, betonalapokkal 624.013.9 
fémszövet 677.53
fémtárgy készítése * 672
— tisztítása 648.55 
fémútburkolás 625.87 
fémvegyületek fertőtlenítésre 615.777.9
— szervetlen előállítása 661.8 
fém vizsgálat 669.017
fenacetin /gyógyszertan 615.754.2/.7
— /kémia 547.564 
fenantrén /kémia 547.67
— /vegyipar 668.737.32 
fenantrolin 547.83 
fenazin 547.861 
fenilalanin 547.586 
fenilecetsav 547.586 
feniléndiamin /kémia 547.553
— /vegyipar 668.741.61 
fenilfulvén 547.631 
fenilhidrazin 547.556 
fenilhidroxilamin 547.555 
fenilizocianid 547.551 
fenilmaleinsav 547.586 
fenilnaftalin csoport 547.66 
fenilzsír savak 547.586 
fenntartás /üzemi szempont .004.54 
fenol /gyógyszertan 615.778.1
— /vegyipar 668.736.32
— és aromás alkoholok 547.56
— formaldehid gyanták 678.632
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fenol féregirté

fenol karbonsavak 547.587
— polikondenzátumok 678.632 
fenolalapú műgyanták 678.63 
fenolft áléin 615.732.598.1 
fenológia /biológia 577.49 
fenolszármazékok /kémia 547.562
— /vegyipar 668.742 
fenolszulíosavak 547.564 
fenomenalizmus 165.823 
fenoplasztok 678.632 
fenoxazin 547.867 
fenoxisav 547.588 
fenőcsiszolás 621.923.52 
fény /egészségügy 613.16
— elleni védekezés 699.88
— és árnyék /művészet 7.017
— hatása ellenállásra és vezetőképességre 

537.312
— kvantumelmélete 535.14
— okozta betegségek 613.64
— terjedési sebessége 535.22
— vegyi hatása 535.217 
fénycső 535.818 
fényélettan J312.014.4 
fényelhajlás 535.4 
fényelmélet 535.1 
fényerősítők 621.383 
fényerősség 535.24
— mérése 535.245 
fényérzékeny anyagok 771.5
— — gyártása 77.021
— festékekkel való j$}j árasok x773.7 
fényérzékenység /fényképészet 771.534.1
— /kémia 541.147
fény érzék etlenítés 771.534.3 
fény érzés /szemészet 617.755 
fényérzet /állattan 591.185.6 
fényesített karton 676.75 
fényesítő berendezés /textilipar

677.052.86
fényesség /csillagászat 523.82 
fényezés /szerszámgépek 621.923.7
— galvanizálás által 621.357.8 
fényezett fémek 669 — 167 
fényező anyagok 621.921
— gép /kőfaragóipar 679.8.052
— szerszám 679.8.052 
fényezőviasz 667.82 
fényforrás /fényképészet 77Í.4
— /fizika 53.084
— előállítása 628.91
— irányító eszközei 628.94
— különleges célokra 535.89 
fénygetjesztés 535.35
fényhatás a mágneses mezőre 538.61
— folytán létrejött sérülések 616—001.1 
fényhiány okozta növényi károk 632.18 
fényinterferencia 535.4 
fényjelenségek a légkörben 551.593 
fénykép /formai alosztás (084.12)

fényképészet 77
— tudományos és technikai alkalmazásai

778.3
fényképészeti eljárások 77.02
— trükkök 778.8
— vegyszerek 771.6/. 7 
fényképezés alkalmazása 778
— elmélete 77.01
— fizikája 77.011
— kémiája 77.012 
fényképezési felszerelés 771 
fényképezéssel való feljegyzés 53.087.5 
fényképező készülék és tartozékai 771.3 
fényképezőgép 771.31
— optikai részei 771.35 
fényképgyűjtemény 779 
fényképmérés 778.38 
fénykezelés 615.831 
fénykioltás 535.35 
fénymérés 535.2 
fénymoduláció 535.241 
fénynyomás /fényképészet 774
— /könyvnyomtatás 655.341 
fenyőfa 674.032 
fenyőfélék' 582.47 
fenyőgyanta 668.445.5 
fenyőolaj /növényi olajok 665.322
— /szerves kémiai iparok 668.387 
fénypor 621.3.032.3 
fényreklám 659.135
fénysugár hő-, világító és mechanikai ha

tása 535.211/.214
— mágneses hatása 635.218 
fénysugárszóródás 535.4 
fénysugárzás időtartama /növénytan

581.035.2
fényszedőgép 655.289 
fényszóró /optika 535.87
— /világítástechnika 628.94 
fényszóródás 535.36 
fényszórófény 628.9.064 
fénytan 535 
fényterjedés 535.3 
fénytörés 535.314 
fénvtúltengés okozta növényi károk

632.18
fényűzési adó 336.224 
fényváltozás 535.39 
fényvisszaverődés 535.312 
ferde boltozat 624.074.3
— elrendezés és alaprajz építményeknél

624.036
ferdesíkú hajtómű 621.837 
féreg /állattan 595.1
— /növényvédelem 632.651
— okozta betegségek 616— 002.9 
féregbetegségek 616.955.1 
féregirtás /háztartás 648.7
— /közegészségügy 614.449 
féregirtó növényvédő szer 632.955
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féregnyúlványlob filantrópia

féregnyúlványlob 616.343.2 — 002 
féregpeték a székletben 616.34 — 008.39 
féregtelenítő szerek 615.777/.779 
féregűző szerek 615.733 
férfi ivarszervek /anatómia 611.63
— — /fiziológia 612.61
— — /patológia 616.64
— kórusművek 78.087.683
— sterilitása 616.697 
férfibeteg 616 — 055.1 
férfiruha, /háztartás 646.3
— /szabóipar 687.11 
fermentum /biokémia 577.15
— /fiziológia általában 612.015.1
— /táplálkozásfiziológia 612.396/.398 
fermium 546.799.9
feroidek 549.73 
ferromágneses anyagok 538.22 
ferroötvözetek 669.15 — 198
— előállítása 669.168 
fertőtlenítés /háztartás 648.6
— /közegészségügy 614.48
— /vegyipar 663.632 
fertőtlenítő szerek /gyógyszertan

615.777/.779
— — /növényvédelem 632.953 
festék /festőművészet 75.023.2
— /festő- és mázolóipar 667.6
— és mázolás eltávolítása 667.891
— tulajdonságai 667.61 
festékanyagok 667.622
festékek vegyi szerkezet szerint 668.81 
festékes daganatok 616 — 006.42
— elfajulás 616 — 003.82 
festékező henger /sokszorosító gépek

681.65
festékszórás 667.666 
festéktartalmú növények 633.86 
festékzavarok 616.5—003 
festés /faipar 674.07
— /géptan 621.794
— /gumi- és műanyagipar 678.029.8
— bőrre 667.643.4
— fára /festőipar 667.643.3
— — /festőművészet 75.023.1
— fémre 667.643.2
— — /festőművészet 75.023.1
— galvanizálás által 621.357.8
— gumira 667.643.6
— kerámiai anyagokra 667.643.7
— kövekre 667.643.7
— műanyagokra 667.643.6
— papírra 667.643.52
— — /festőművészet 75.023.1
— üvegre 667.643.7
— — vászonra, selyemre 75.023.1 
festési alap 75.023.1
— eszközök 667.6 H 
festészet 75
— gyakorlati alkalmazása 75.05

festészeti anyagok 75.023 
festmény /festészet 75.05
— /háztartás 645.5
— /szerzői jog 347.782 
festőanyagok /állattan 591.176
— /építőanyagok 691.57
— /gumiipar 678.04 
festöde 667
festőeszköz készítése 686.88
festőiparok 667
festőmunkák épületeken 698.1
festőművészet 75
fésülés /textilipar 677.051.6
fésűscsapágy 621.822.2
feszítés /festőipar 667.039
feszített beton /építőanyagipar 666.982.4
— -  /technika 624.012.4 
feszítő szerszám 621.881 
feszítőműves gerendahíd 624.28 
feszítő vas 621.865 
fészkesvirágzatúak 582.998 
feszültség /elektromosság 537.315
— /elektrotechnika 621.3.015
— /fizika 539.4.01
— /technika 624.042
— mérése /elektrotechnika 621.317.32
— — /technika 624.058.5
— nagyság és fajta szerint 621.3.02 
feszültségállapot 624.043 
feszültségeloszlás 621.3.015.1 
feszültségesés 621.3.015.1 
feszültséggörbe 538.551
— felvétele 621.317.35
feszültségingadozás 621.3.015.2 
feszültségoptika 620.171.5 
feszültségváltó 621.314.222.8 
feszültségváltozás 621.3.015.1 
feudális gazdálkodás 330.191.22 
feudalizmus 321.3 .
fiatal állatok 591.35
— — táplálása 636.084.1
— harmadkor 551.782
— leányok védelme 362.86 
fiatalkorú bűnözők nevelése 371.93 
fiatalkorúak /büntetőjog 343.224
— védelme 362.8 
fibrin 612.115.1
ficam /ízületi betegségek 616.72 — 001.6
— /patológia általában 616 — 001.6 
figyelem 159.952
— élessége 159.952.4
— erőssége 159.952.4
— tárgyának megválasztása 159.952.1
— tartama 159.952.5
— terjedelme 159.952.5
— változatai 159.952.2 
figyelemre való képtelenség 159.952.6 
figyelmeztető /formai alosztás (083.132) 
fikció 167.5
filantrópia 361.7
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filatelia fiavon

filatelia 656.835 
filémunka 746.2 
fillitek 552.44 
film /atomfizika 539.23
— /fényképészet 771.53
— /formai alosztás (084.122)
— /hirdetésügy 659.137
— útján való oktatás 371.335 
filmek fajtái 791.43 
filmelőadás 7.094
filmes szerkezet 539.216 
filmművészet 791.43 
filmnyomás 667.349.2 
filmprodukcíó 791.44 ,
filmszámláló 771.374 
filmszínház /építészet 725.823.4
— /szórakozás 791.46 
filmvígjáték 791.43-22 
filogenetika 576.1 
filológia 4
— forrásai 418
filológiai segédtudományok 417 
filozófia 1
— feladata 101
— mibenléte 101
filozófiai pszichológia 159.9.01
— rendszerek 14 
finánctőke 330.142.22 
finanszírozás /pénzügy 332.7
— /üzemgazdaság 658.14 
finn nyelv 494.541
finnugor népek ősvaJJás»v 38-9.4
— nyelvek 494.5 '
finomítás /cukoripár 664.1.05
— /kohászat 669.046.55
— /szeszgyártás 663.55
— /vegyipar általában 66.067 
finomított készgyártmány .002.64 
finomkerámia 666.5 
finommechanika 681 
finommegmunkálás /csiszológépek

621.923
— /szerszámgépek általában 621.9.084 
finomság a molekularendszerben 539.215 
Finsen-kúra 615.831
fiókkönyvtár 021.62 
fiókos szekrény 645.45 
firnisz 667.7 
fisztula 616—0Ó7.2 
fitopatológia 581.2 
fitoszisztematika 582 
fitoszterin 547.92 
fityma 616.662
fiú /tanulók kategóriái 371.04 — 055.1
— kórusművek 78.087 — 681 
fixáló szerek 667.217 
fizetés 331.2
— mint kötelemteljesítés 347.43 
fizetéscsökkentés *331.221 
fizetésemelés 331.221

fizetési feltétel /kereskedelempolitika
381.748

-m é r le g  332.453.2
— módok /kereskedelem szervezése

658.88
— — /könyvvitel 657.28
— — /munkaügy 331.211 
fizetésképtelenség 347.736 
fizetésmaximum 331.215.5 
fizetésminimum 331.215.5 
fizetéstelen szabadság 331.817 
fizetett szabadság 331.817 
fizetővendéglátás 64.024.2 
fizika 53
fizikai alapfogalmak 530.19
— alaptörvények 530.1
— ártalmak 613.64
— behatások /fiziológia 612.014.48
— — elleni védekezés /építőipar 699.88
— behatásokra létrejött sérülések

616-001.1
— eljárások /vegyipar 66.08
— energia 620.93
— és kémiai hatások által okozott anyag

hibák 620.193
— — szellemi munka közti különbség

331.7
— eszközök 53.08
— — vizsgálata és hitelesítése 53.089
— földrajz 551.4
— izoméria 541.7
— jelenségek 53.01
— kémia 541.1
— kémiai eljárások 66.08
— kohászát 669.017
— mennyiségek mérése /biológiai technika

578.087.8
— szennyvíztisztítás 628.33
— tényezők befolyása a munkára

331.043
— — hatása a növényekre 581.03
— tulajdonságok elváltozásai a szervezet

ben 616-008.81
— úton való víztisztítás 663.631 
fiziko-kémiai hatások 612.014.46 
fizikokultúra 613.71 
fizikopszichológiai tényezők 330.16 
fizikoterápia 6Í5.83 
fiziognómia 159.925.2 
fiziográfia 550.1 
fiziokratizmus 330.183 
fiziológia /biológia 576.2
— /orvostudomány 612 
fiziológiai akusztika 534.7
— kémia 612.015
— optika 535.7 
flamand juhok 636.34
— nyelv 439.32 
fia von 547.81
— festékek 547.972
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fla vonol fogyasztási

flavonol festékek 547.972 
fleyerek 677.052.24 
flóra 581.9
florideae 582.275 -
floridzin 615.761.3 
floro glu cin 547.565 
floroglucit 547.593 
flórposta 676.36 
flotáció 622.765 
fluidizáció 66.096.5 
fluidizált állapot 54 — 138- 
fluor /kémia 546.16
— /vegyipar 661.48
fluor'antén csoport 547.68 
fluorén 547.67 ,
fluoreszcencia-analízis 544.65 
fluoreszcens lámpa 621.327.534.15 
fluoreszkálás 535.37
fluoridok 661.48 
fluorkaucsuk 678.473 
fodorítás 667.17 
fodrászipar 687.5 
fodros kelkáposzta 635.34 
fog /anatómia 611.314
— /fiziológia 612.31
— /patológia 616.314 
fogadás /magánjog 347.465 
fogadási idő “372.4” 
fogadószoba 643.53
fogadott gyermekek gondozása 362.75 
fogak közti tér anomáliái 616.314.28 
fogalmazás 372.6
fogalmi meghatározás /formai alosztás 

(083.71)
fogalom /elméleti szempont 001.11 ,
— /logika 161.1
— fajai 161.11
— jegyei 161.11
— tartalma 161.15
— terjedelme 161.14 
fogalomalkotás 159.955 
fogalomírás 003.32 
fogamzás 612.63 
fogas /halászat 639.216
— /mezőgazdasági gépek 631.313 
—. cetek 599.53
fogási eljárások /vadászat 639.1.081 
fogaskerék 621.833 
fogaskerekes hajtómű 621.834 i 
fogaskerékhajtás /gépelemek " 621.831
— /géptan általában 621—231 
fogaskerékköszörülő gép 621.925.83 
fogaskerékszivattyú 621,.664 
fogaskerekű vasút /közlekedésszervezés

656.333
— — /vasútépítés 625.33 
fogászat 616.314 
fogászati anyagok 615.46 
fogatolt alakulatok 357.3 
fogatos jármű 656.12

fogatos munka a mezőgazdaságban
631.153.4

fogazás /gépelemek 621.834
— /géptan általában 621—48
— /szerszámgépek 621.93.024 
fogazat 621.834 
fogbél 616.314.18 
fogcsiszolás 616.314 — 089.818.1 
tfogfúrás 616.314-089.818.1 
foggyökér 616.314.16 
foggyökérciszta 616.314.16—006.314 
fogház /büntetőjog 343.261
— /építészet 725.6 
foghigiéne 616.314 — 083 
foghíjasok 599.31 
foghúzás 616.314 — 089.87 
fogkorona 616.314.11 
fogkő 616.314-008.8 
foglalkozás /antropológia 572.025
— /magánjog 347.168
— /statisztika 312.9
— energetikája 612.745.6
— erkölcstana 174
— szerinti bántalmak 616 — 057
— — népességmegoszlás 312.93 
foglalkozási betegségek 613.62
— bőrbetegségek 616.5—001.1—057
— higiéné 613.6
— jegyzék /formai alosztás (058.7)
— körök szerint nyújtott segély 362.95
— neuritis 616.833-002-057.1
— statisztika 312.93 
foglalkozástól való eltiltás 343.278 
foglalkoztatottság elmélete 331.024.2 
foglalkoztatottsági fok 658.29 
fognyak 616.314.15
fogókészítés 682A 
fogolymunka 331.51 
fogósműtét 616 — 089.888.3 
fogpaszta 668.583 
fogpor 616.314-085.412.1 
fogpótlás 616.314-089.28 
fogprofil /gépt'an 621.833 
fogprotézis 616.314 — 089.28 
fogpulpa 616.314.18 
fogsor 616.314.2 
fogszabályozás 616.314—089.23 
fogszu 616.314 — 002 
fogtályog 616.314 -  002.3 
fogtömés 616.314-089.27 
fogyási üregek 621.746.7 
fogyasztás /anyagi javak megoszlása

339.4
— és termelés egyensúlya 339.45
— korlátozása 339.84 
fogyasztási adó 336.22
— hitel 332.7.039
— illeték 336.222
— javak 330.123.4
— szövetkezet 334.5
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fogyasztásszabályozó fordítóeljárás

fogyasztásszabályozó 621.646.3 
fogyatkozás /csillagászat 521.8 
fogzománc 616.314.13 
fojtógázanyagok 662.16 
fojtószelence 621—223 
fóka 639.13 
fokhagyma 635.26 
fokozatos adó 336.2.026.23 
fóliák /géptan 621—416 
folklore 398 
folliculus 618.111 
foltozás 646.2
folttisztítás /textilkémia 667.12 
folttisztítószerek 661.43 
folyadék /kémia 54—14 
folyadékétrend 613.3 
folyadékkúra 613.3 
folyadékmérleg 681.269 
folyadékmérő 681.121 
folyadékmozgás 532.5 
folyadékok dinamikája 532.5.032
— egyensúlya 532.2
— emelése szivattyú nélkül 621.649
— finomítása 66.06
— gázmentesítése 66.069.84
— hígítása 66.063 •
— keverése 66.063
— kezelése 66.06
— — gázokkal 66.069.8
— kristályosodása 532.78
— mechanikai elválasztása 66.066
— mechanikája^ 532
— porlasztása' 66.069.83 . „ ■
— szállítása 621.6 
folyadéktartó edények 683.5 
folyamatos gyártás 658.211.011
— szállítás /bányászat 622.64 

termelés /munkaügy 331.875.2
— — /üzemgazdaság 658.387.52
— ügyletek 658.97
folyamatosan szállító berendezés 621.867 
folyamhajózás 656.62 
folyami hadihajó 623.829
— hajó 629.122
— rendőrség 351.749 
folyamodvány /formai alosztás (049.4) 
folyamtan 627.15
folyás /nőgyógyászat 618.15—008.8
— /patológia *616 — 002.3 
folyási határ 539.389 
folyékony állapot /kémia 54 — 14
— ásványi anyagok bányászata 622.32
— enyv 668.36
— fémek 669-154
— keverékek /gumiipar 678.061
— robbanóanyagok 662.251
— szappan 668.191
— tüzelőanyagok 662.75
— — felhasználása tüzelésre 662.94
— tüzelőanyagú gép 621 — 63

folyékony világító anyagok 628.9.047 
folyó /földrajzi alosztás (282)
— /geológia 551.48
— /nemzetközi jog 341.224
— /vízépítés 627.15
— melletti harc 355.423 
folyóirat 05
— /formai alosztás (05) 
folyóiratcikk /formai alosztás (045)
— /irodalmi műfajok 8 — 9 
folyóirat gyűjtemény 025.173 
folyóiratkiadás 655,53 
folyóiratközlemény 8—9 
folyópart 627.18
folyósított gázkeverékek szétválasztása 

621.593
folyosó 643.56 
folyószabályozás 627.42
— duzzasztóművekkel 627.45 
folyószabályozási művek 627.85 
folyószámla /bankügy 332.17
— /kereskedelmi jog 347.758
— /könyvvitel 657.43 
folyóterület /nemzetközi jog 341.221 
folyótorkolat szabályozása 627.16 
folyóvíz /vegyipar 663.61
— geológiai működése 551.312.3
— munkája 551.311N.2 
folyóvízből való vízbeszerzés 628.113 
folyóvízi képződmények /növénytan

581.226.322
— üledékek 551.312.3 
folytacél 669.141.24 
folvtatásos művek /formai alosztás

(089.2)”
folytonmozgó szállító eszközök épületen 

belül 656.97 
fonal /textilipar 677.061 
fonalak csévélése 677.023
— kezelése /textilkémia 667.033
— osztályozása 677.023.9
— származása 677.023.9 
fonalas szerkezet /fizika 539.216 
fonás 677.022
fonatok 677.5 
fonatolt áru 677.76
— fonatos áru 677.54 
foncsorozás /bányászat 622.776 
fonetika 414
fonetikus írás 003.03 
fonócentrifuga 677.052.44 
fonócső 677.052.42 
fonógép alkatrészei 677.052.7 
fonóorsó 677.052.81 
Ford módszere 331.158 
fordítás /irodai munka 652.6
— /irodalom 8.03 
fordítási iroda 652.6 
fordítóeljárás /fényképészet 77.08
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fordítókorong fotogrammetria

fordítókorong 625.154
fordizmus 331.875
fordulatszámláló 681.118
forgács /szerszámgépek 621.9 — 49
forgácsalakok /géptan általában 621—49
forgácsnélküli alakítás 621.97.07
forgácsoló gép 621.91/.95
— lapka /építőanyagipar 666.79
— megmunkálás 621.91.07
— műhely 621.773
— szerszám 621.9.025
— szerszámgép 621.91/.95 
forgácstörő szerszámgép 621.969 
forgalmi adó 336.223
— eszközök 656.223
— jelzés 656.054
— korlátozás 656.053
— lehetőség 656.02 
forgalom kiszámítása 657.447
— könyvelése 657.447
— szabályozása 656.05 
forgás /fizika 531.56 
forgási sebesség /üzemgazdaság

658.152/.153
forgásirány megállapítása 621.317.37 
forgatható híd 624.83 
forgatókönyv 8 — 293.7 
forgatónyomaték 621.3.016
— mérése 621.317.38 
forgattyú /gépek üzeme 621—51
— /gépelemek 621.837
— /géprészek 621—232 
forgattyúház 621—214 
forgattyús hajtómű 621.837.7 
forgatva működő fúrógép 622.233.6 
forgó mélyfúrás 622.243.5 
forgóalap juttatás 658.147 
forgóátalakító 621.314.24 
forgódob 621—251 
forgódugattyú 621—251 
forgódugattyús erőgép 621.437
— gőzgép 621.166
— szivattyú 621.66 
forgóeszközök /politikai gazdaságtan

330.142.212
— /üzemgazdaságtan 658.153
— fajtái 658.153.2
— forgási sebessége 658.153.8 
forgómozgást végző gép 621—13 
forgópermetező 621.647.4 
forgórészek 621.233 
forgószárnyas repülőgép 629.135.4 
forgótengely ellenállása 531.47
f orgótolattyú 621 — 32 
forgótolattyús vezérlés 621—3 
forgótőke 330.142.212
— számlái 657.422 
forma /biológia 575.061.1
— /művészet 7.013
formaanyag előkészítése öntéshez 621.742

formahomok előkészítése öntéshez 
621.742

formakészítés öntésnél 621.744 
formaldehid /gyógyszertan 6^,5.778.4
— /kémia 547.28
— /vegyipar 661.727
formális társadalomtan 301.195.5 
formaszekrény 621.744.3 
formatényező /fizika 539.4.01 
formazárás /könyvnyomtatás 655.27 
formázás /kerámia 666.3.022.8 
formázó berendezés 621.744.3
— gép 678.057.7
— prés /gumi- és műanyagipar 678.057 
—- — /szerszámgépek .621.979.4
— szerszám 621.744.3' 
formázott szappan 668.177.1 
formulák /gyógyszerészet 615.13 
forradalom 323.272
forraló 662.98
forrás /geológia 551.497
— /hőtan 536.423
— /ivóvízellátás 628.112
— /vízépítés 627.12 
forrástanulmány 418 
forrásüledék 551.312.1 
forrásvíz 663.61 
forrasztás 621.791.3 
forrasztó cső /kémia 542.5 
forrasztott vasáru 672.3 
forrtszirmúak 582.9 
foszfatidák 547.95 
foszfátok /ásványtan 549.75
— /bányászat 622.364
— /vegyipar 661.63 
foszfátozás 621.794 
foszfidok 549.2
foszfor /gyógyszertan 615.739.1
— /kémia 546.18
— /kohászat 669.779
— /vegyipar 661.631 
foszforeszkálás 535.37 
foszforeszkáló anyagok előállítása

661.14
foszforsav 661.634 
foszforsavvegyületek /gyógyszertan 

615.739.169
foszfortalanítás /kohászat 669.046.54 
foszfortartalmú műtrágya 631.85
— sók 661.635 
foszfortrágya 661.63 
foszforvegyületek 547.24 
foszgén 661.992
fotocella /elektrotechnika 621.383 
fotoelasztikus vizsgálatok 620.171.5 
fotoelektromosság 535.215 
fotoforézis 535.214 
fotogeodézía 526.918 
fotográfia 77
fotogrammetria /fényképészet, 778.38
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f oto gr ammetria fölűmágnesség

fotogrammetria /geodézia 526,918 
fotog'ravür 777.1 
fotokatalízis 541.145 
fotokémia 541.14 
fotokémiai eljárások 66.085
— készítmények előállítása 661.14 
fotokerámia 773.6
fotókópia /formai alosztás (086.2) 
fotolitográfia 775 
fotolízis 541.144.8
fotomechanikai másolóeljárások 774/777
fotométer 535.242
fotometria 535.2
fotometriai egységek 535.241
fotomikro gráfia 778.31
foton 535.14
fotoszedőgép 681.616
fotoszintézis 541.144.7 ,
Fourier-analízis 548.73
— sorok 517.52 
fourierizmus 335.3 
főagronómus 63.007.1 
főalkatrész .002.3
főállás védelme 355.422.23 
födélidomszerkesztés 624.024.7 
födém 624.025 
födémgerenda 694.3 
föderalisták 329.24 
föderalizmus 342.24 
fődolog /magánjog 347.21 
főemlősök 599.8 
főerők harca 355.422.12 
főétkezések 642.1 
főhatalom 342.31 
főiskola /építészet 727.3
— /felsőoktatás 378 
főiskolai alapítvány 378.3
— diákegyesület 378.183
— diákélet 378.18
— diákszervezet 378.18
— könyvtár 027.7 
főkönyv 657.34 
főkönyvi kivonat 657.36 
főkötő 646.5
főközlekedési út 625.711.1 
föld /asztronómia 525
— /mezőgazdaság 631.164
— alakja 525.14
— állandói 525.1
— átmérője 525.1
— belseje 551.16
— duzzasztógát 627.824.1/.5
— energiája 550.36
— lapultsága 525.14
— masszív szerkezeteknél 624.012.8
— mint gazdasági telephely 333.013.4
— mozgása 525.3
— nacionalizálása 333.12
— Naptól való távolsága 525.15
— pályája 525.3

föld radioaktivitása 550.35
— sugárzása 550.35
— súlya 525.1
— sűrűsége 525.1
— térerősségének mérése 537.711
— termodinamikája 550.36
— tömege 525.1 
földadó 336.211 
földalatti agitáció 323.237
— elgázosítás 622.278
— elgőzölögtetés 622.278
— .építmények 624.035
— fejtés 622.272
— kábelek gyártása 677.736
— közművek 711.8(24)
— politikai mozgalmak 323.237 

szállítás 622.61
— tartályok 621.642.37
— vasút 625.42
— vízfolyás /barlangtan 551.44
— — /hidrológia 551.49 
földbirtok elaprózódása 333.38 
földbirtokos 323.25 
földbirtokpolitika 333 
földbirtokreform 333.013.6 
földcsuszamlás 551.311.2 
földelés /elektrotechnika általában

621.3.053
— /rádiótechnika 621.396.67
— energiaelosztása 621.316.99 
földfémek 546.6
földgáz /kőzettan 552.78
— /teleptan 553.981
— /tüzelőanyagok 662.69
— kitermelése 622.324 
földgömb /formai alosztás (086.43) 
földhalmok /ősrégészet 571.96 
földhasználati jog 347.243 
földhitel 332.272 
földhitelintézet 332.3
földi dió 634.58
— dióolaj 665.325.2
— és vízi közlekedésre is használható 

repülőgép 629.137.3
— közlekedésre is használható repülőgép

629.137.3
— szurok 622.337
— tényezők hatása az életre 577.464
— viasz /ásványi olajok, zsírok, viaszok

665.43
— — /teleptan 553.986 
földimogyoró alapú műanyagok 678.56 
földiszeder 634.713
földjáradék elmélete 333.013.2 
földkéreg mozgása 551.241
— vastagsága 551.241 
Földközi-tenger /földrajzi alosztás (262) 
földközitengervidéki tyúkfajták 636.55 
földmágnesség /fizika 538.7
— /geológia 550.38
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földmérés furnír

földmérés alkalmazása 526.99 
földméréstan 526 
földmunka 624.13
— biztosítása 624.137 
földmunkás 323.333 
földművelésügyi minisztérium 354.83 
földműves sző vetkezet /agr árpolitika

333.2
— /szövetkezetügy 334.5 
földosztás 333.013.6 
földpát /bányászat 622.361
— /teleptan 553.61 
földrajz 91
földrajzi befolyások az emberekre

572.022
— hosszúság meghatározása 526.46/.48
— katalógus 019
— koordináták 525.4
— őslénytan 56(4/9)
— szélesség meghatározása 525.41 /.45 
földrajztudomány 910.1 
földrendezés /agrárpolitika 333.013.6
— /mezőgazdaság 631.153.3 
földrengés 550.34
— elleni védőberendezés 699.84
— esetére szóló segélyezés 361.9
— okozta hatások a terhelésre 624.042.7
— — mezőgazdasági kár 632.18 
földrengéstan Í50.34 
földrészeken tett utazások 910.42 
földrezgés 534.647
földtan 55
földtömeg elosztása 624.131.8
— számítása 624.131.8. 
földtulajdon /agrárpolitika 333.1/.3
— /magánjog 347.235
— elmélete 333.013
— nacionalizálása 333.12 
földút 625.81
földzárlati áram 621.3.014.7
fölértékelés 332.576
fölfedezések 910.3
fölözött tej 637.147
főméretek építményeknél 624.053
főnév 412.2
főniciai írás 003.33
főtárgyalás 343.139
főváros /területrendezés 711.432
főzelékfélék 635.1/.6
— tartósítása 664.84 
főzés /háztartás 641.7
— /szerves kémiai iparok 668.03 
főzőfülke 643.39
lőzőlap 662.981 
főzött olajok 665.383.2 
fragilitás 616.71-007.2 
frakcionálás 662.74 
frakcionált desztilláció 66.048.3 
francia irodalom 840
— juhok 636.34

francia lovak 636.154
— nyelv 440
— tyúkfajták 636.54 
Franciaország /földrajzi alosztás (44)
— földrajza 914.4
— története 944 
Francis-turbina 621.224.24 
francium 546.37 
frazeálás 781.68
frekvencia mérése /elektromosságtan 

537.726
— — /elektrotechnika 621.317.36
— — /hangtan 534.63 
frekvenciaátalakító /elektrotechnika álta

lában 621.314.26
— /villamosrezgések technikája

621.372.6
frekvenciasáv 621.3.018.42 
frekvenciatartomány 621.3.029 
frenológia 159.925.5 
freon /hűtőtechnika 621.564
— /kémia 547.41 
freskó 75.052 
frikciós hajtás 621.839
— prés 621.979.1
friss hal feldolgozása 664.954.2
— sajt 637.352 
frissített acél 669.141.2
frissítő kemencében való acélgyártás 

669.182
fríz nyelv 439.2 
Froebel nevelőrendszere 371.4 
frontális mélléküreg 616.216.2 
fröccsöntés /műanyagipar

678.027.74
— /Öntöde 621.74.043 

-fröccsöntő forma 678.057.74
— gép 678.057.74 
fruktóz 547.455.6 
italéin 668.813
ftálsav /kátrányfeldolgozóiparok 

668.743.42
— /kémia 547.584 
fuga 78.083.2 
fújtató /géptan 621.61
— /kémia 542.5 
fulguritek 551.311.5 
fulladás 616 — 001.8 
fumarola 551.23 
fumársav 547.46 
fundált államadósság 336.33 
fundus 618.143
funkcionális pszichózisok 616.895 
furán csoport 547.72 
fúrás /faipar 674.025
— /szerszámgépek 621.951
— /üvegipar 666.1.039 
furatok 621—47 
furdancs 621.951 
furnír /erdészet 634.984
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furnír fűtés

furnir /faipar 674—416 
fúró 621.951 
fúrócső 623.446 
fúródiazolok 547.79 
fúrógép /kőfaragóipar 679.8.055
— /szerszámgépek 621.95 
fúróiszap 661.184 
fúrókalapács 622.233.4 
fúrókocsi 622.233.4 
fúrólyuk 622.233 
fúrómarógép 621.954 
fúrószerszám /kőfaragóipar 679.8.055 
fúrószerszámgép /szerszámgépek 621.952 
furulya 788.5
furunkulus 616—002.34 
futás /'állattan 591.171
— /sport 796.42
— zavarai 616.8—009.18 
futball 796.332
futó /fonóipar 677.052.327 
futóárok 623.24 
futódaru 621.874 
futójáték 796.1 
futómacska , 621.875 
futómadár 598.5 
futómű /géptan 621.135
— /közlekedéstechnika 629.11.012 
futószalag /munkaügy 331.875
— /üzemgazdaság 658.281 
futurizmus 7.036.7
fuvarozás /kereskedelmi jog 347.763 
fuvatott olaj 665.383.4 
fúvóformázás /gumiipar --&7&027.76 
fúvóka 621—225 
fúvókás szövőgép 677.054.29 
fuvola 788.5
fúvós hangszer /hangszerkészítés

681.818
— — /zene 788 
fúvószáj 621—225 
fúvott olaj 667.621.5
fúzió /üzemgazdaság 658.168 
fűfélék 582.542.1 
fűfélékből készült pép 676.17 
füge 634.37
függés /szociológia 301.162 
függesztő kezelések 616 — 089.22 
függesztőműves gerendahíd 624.28 
függetlenség /nemzetközi jog 341.231 
függetlenségi harc /belpolitika 323.272
— — /gyarmatügy 325.485
— mozgalmak a gyarmatokon 325.48 
függő adósság 336.32
függőágy 685.53 
függőhíd 624.5 
függőleges átkarolás 355.469
— szállítás 624.057.7
— telepek fejtése 622.274
— település 622.03 — 118 
-v éső g é p  621.913

függöny /építőipar 698.7
— /háztartás 645.31 
függönyrúd 645.33 
függővasút 625.43 
függvény /analízis 517.5
— /kombinatorika 519.14 
függvénydetermináns 517.4 
függvényegyenlet 517.948 
függvénygenerátor 517.949.3 
fűkaszálógép 631.352
fül /anatómia 611.85
— /fiziológia 612.85
— /patológia 616.28 
fülke 729.34
f ültőmirigy 616.316.5 
fürdés /háztartás 646.7 
fürdő /egészségügy 613.41
— /elektrotechnika 621.3.035.4 
fürdőhely /építészet 725.7
— /területrendezés 711.455 
fürdősó 668.582 
fürdőszoba 643.52 
fürdőszobaberendezés 645.683 
fűrészelés /faipar 674.023
— /géptan 621.931 
fűrészfedél 624.024.2 
fűrészfogak élesítése 621.93.024 
fűrészfoghullámok 621.3.018.7 
fűrészgép /bányászat 622.232.47
— /géptan 621.933 
fűrészipar 674.023.013.1 
fűrészpor /faipar 674.82
— /tüzelőanyagok 662.63 
fűrészporból sajtolt műfa 674.21 
fűrésztelep 674.023.013.5
fűrj 639.59
füst /hőgazdálkodás 662.613.5
— elleni védekezés 628.53 
füstelvezetés 643.32 
füstemésztés ' 662.96
— hadihajóknál 623.85
füst emésztő anyagok 662.892 
füstfejlesztő anyagok 662.17 
füstfelhő 623.775 
füstmentes elégés 662.611 
füstölés 664.8.034 
füstöléssel való tartósítás 664.92 
füstölt gumi 678.032
— hal 664.951
— kaucsuk 678.032 
fűszer /fiziológia 612.393
— /növénytermesztés 633.8
— /szilárd élelmiszerek 664.5 
fűszerezett hal 664.951 
fűszernövények /kertészet 635.7
— /növénytermesztés 633.83 
fűszertartósítás 664.86 
fűtej félék 582.757.2
fűtés /bányászat 622.48
— /építőipar 697
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fűtés gazdasági

fűtés /háztartás 644.1
— /közlekedéstechnika 629.1.06
— /üzemszervezés 658.25
— élettana 612.521.2
— meleg gázzal 697.39 
fűtési® segédfelszerelések 683.98 
fűtőberendezés 697.1 
fűtőház 621.138
fűtőkészülék /elektrotechnika 621.369
— /tüzeléstechnika 662.98
— /vasáruk 683.9
— folyékony tüzelőanyagokhoz 662.982
— gázalakú tüzelőanyagokhoz 662.983
— szilárd tüzelőanyagokhoz 662.981 
fűtőolaj 662.753.3
fűtőtest /elektrotechnika 621.3.036.6
— /építészet 729.95
— kisnyomású gőzfűtéshez 697.532/.535
— — melegvízfűtéshez 697.432/.435
— központi fűtéshez 697.35
— nagynyomású gőzfűtéshez 

697.542/.545
— — melegvízfűtéshez 697.442/.445 
füves pusztaság 551.45
— vetésforgó 631.582.9, 
füvészkert 727.6 
füzényfélék 582.872
fűzés /könyvkötészet 686.121 
fűzfafélék 582.623 
fűző 687.256 
fűzőgép 686.12.054

G

gabona /növénytermesztés 633.1
— /zöldtakarmányok 633.25
— elcukrosítása 663.53 
gabonaarató gép ' 631.354 
gabonacséplőgép 631.361 
gabonakeményítő 664.23 
gabonaneműek tartósítása 664.82 
gabonaszalmából készült pép 676.14 
gabonatisztító eljárások 664.722
— gép 664.722 
gadolinium 546.662 
gael nyelv 491.63 
gagát 552.575 
galaktikus köd 523.852.2 
galamb /állattan 598.65
— /állattenyésztés 636.59 
galandféreg-fertőzés 616.995.121 
galéria 624.18
gallér 687.252 
gallérvédő 687.3 
gallium /kémia 546.681
— /kohászat 669.871 
gallium csoport 546.68 
gallocianin festékek 547.867 
gallotannin 547.98

Galois-elmélet 512.4 
galvánelemek 621.352 
galvanizáció /terápia 615.843 
galvanizált vasáru 672.3 
galvanoplasztika 621.357.6 
galvanoplasztikus úton készült tárgy

673.4
galvanosztégia 621.357.7 
galvanotechnika 621.357 
gammafüggvény 517.6 
gammasugarak 539.166 
gammasugarakkal való fényképezés

778.33
ganglionok /anatómia 611.89
— /fiziológia 612.826
— /patológia 616.76-003.217 
gangraena /fogászat 616.314.18 — 002.4
— /patológia általában 616—002.4 
garat /anatómia 611.32
— /patológia 616.32
— körüli tájék 616.328 
garatboltozat 616.327 
garázdaság /büntetőjog 343.59
— /közrendészet 351.766 
garázs /építészet 725.38
— /közlekedésszervezés 656.01
— /közlekedéstechnika 629.119 
garryaceae 582.624 
gastralgia 616.33 — 009.7
gát /fizika 532.53
— /patológia 616.353
— /technika 624.136
gátló anyagok /vegyipar 66.097.8 
gátszakadás 627.51 
Gaucher-betegség 616.411—006.32 
gáz /világítástechnika 628.9.047 
gázalakú robbanóanyagok 662.252
— tüzelőanyagok erőgépekhez 621—62
— világítóanyagok 628.9.047 
gázálarc /haditechnika 623.459
— /közegészségügy 614.894 
gázcsere /fiziológia 612.22/.23 
gázdagság 339.11 
gazdálkodás alanyai 330.117
— tárgya 330.12
gazdaság ősállapota 330.191.11 
gazdasági állattan 591.6
— ásványtan 553
— bojkott 381.85
— bűncselekmény 343.53
— csoportosulás 301.188
— együttműködés 330.2
— elemi kár 338.978
— elemzés 338.93.011
— előmunkálatok /mélyépítés 624.131.8
— építkezés falun 728.6
— érték 330.133
— fejlődés elmélete 330.114
— fellendülés 338.973
— földrajz 338
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gazdasági gáztűzhely

gazdasági földtan 553
— gyakorlóterület /oktatásügy 371.61
— harc /munkaügy 331.89
— — /politikai gazdaságtan 330.172
— hatékonyság 330.131
— helyzet /közigazgatás 35.073
— — /népgazdaság 338
— hozam eloszlása a termelési tényezőkre

339.21
— információ 659.23
— ismétlőiskola 372.228
— javak 330.123
— jelenségek 330.11
— jog 347.7
— kémkedés 381.84
— kihasználás módozatai 338.95
— konjunktúra 338.97
— közigazgatás 351.82
— liberalizmus 330.172
— minisztérium 354.8
— mutatószám 331.141:338.011
— növénytan 581.6
— összefogás város és falu között 

330.2(1-201:1-202)
— statisztika 31:33
— struktúra 338.92
— szabadság 330.17
— számtan 511.1 [33]
— szankció 341.658
— szellem 330.16
— szempont .003.1
— szerkezet 338.9£1 v
— szervezet egységei és fejlődési fokozatai

330.19
— tanok vallási színezettel 330.186
— teljesítőképesség /kohászat 669.012.7
— terv /mezőgazdaság 631.153
— — /népgazdaság 338.984
— tevékenység elemzése 

658.6/.8.012.225
— törvény 330.113
— válság 338.974
gazdaságilag elmaradt országok tőke- 

, gazdálkodása 330.144.25(1 -77 ) 
gazdaságosság /kohászat 669.162.27
— /üzemgazdaság 65.011
— /vegyipar 66.012.7
— elve 330.131 
gazdaságpolitika 338.98 
gazdaságtörténet 338(091) 
gazdátlan területek 333.13 
gázelemzés 544.4 
gázfejlesztés 542.7 
gázgenerátor 662.76.032 
gázgenerátoros gépjármű 629.113.3 
gázgyár 662.76
gázgyűjtés 542.7
gázhatlanítás /textilkémia 667.166 
gázhígítás 542.7 
gázionizáció 537.56

gázkályha készítése 683.94 
gázkeverékek 533.27 
gázkisülési cső 621.327.4/.5 
gázkörforgalom /növénytan 581.11 
gázleolvasztásos hegesztés 621.791.5 
gázló /vízépítés 627.157 
gázlómadarak 598.3 
gázlökéses hőerőgép 621.45
— motor 621 — 845 
gázmentesítés 66.069.84 
gázmérőóra 681.122 
gázmosás 542.7
gázmotor /géptan általában 621—843.3
— /hőerőgépek 621.433 
gázmotoros gépjármű 629.113.3 
gáznemű állapot 54—13
— ásványi anyagok bányászata 622.32
— termékek 665.521.1 
gázok /kohászat 669.015.7
— által okozott kár 632.19
— áramlása 533.6.011
— áttöltése 66.073
— cseppfolyósítása 621.5
— elnyelése /növénytan 581.111
— előállítása 66.071
— gyűjtése 66.073
— hígítása 66.077
— hőátadása 533.6.011.6 
—■ mosása 66.074
— mozgása 533.6.011.4
— oldása 66.074
— ritkítása 621.52
— sűrítése 66.078
— szállítása 621.6.025/.029
— szárítása 66.074
— tárolása 66.076
— technológiája 661.9
— tisztítása 66.074
— tulajdonságai 533.1 
gázokkal való műveletek 66.07 
gázolaj 665.521.4 
gázoltalom 623.459 
gázosítás belsőégésű motoroknál

621.43-4
gázsugárhajtású repülőgép 629.136.3 
gázsugármeghajtás 629.13.035 
gázsűrítés 542.7 
gáztartalmú folyadékok szállítása

621.6.032
gáztartály 66.076
gáztöltésű kisüléscsövek világítócsövek 

kivételével 621.387 
gáztörvények 533.22 
gázturbina /géptan általában 

621-843.8
— /hőerőgépek 621.438 
gázturbógenerátor meghajtású lokomotív

625.282-843.8 
gáztüzelés 662.95 
gáztűzhely * 643.334
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gázvezeték gépírás

gázvezeték /építőipar 696.2
— járműveknél 629.1.06 
gázvisszanyomásos termelés 622.276 
gázzal hajtott gép 621—85
gége /anatómia 611.22
— /patológia 616.22
— mozgása 612.782 
gégebénulás 616.22—009.1 
gégegörcs 616.22—009.1 
gégeízületek 616.221/.223 
^égeszalagok 616.221/.223 
gégészet 616.22
gégeűr 616.225
Geiger —Müller számláló 621.387
gejzír 551.23
gélek 541.182.5
gémeskút /géptan 621.649.2
genealógia 929.1 /.5
genealógiai születési lajstromok 929.3
generálorganizáció /mezőgazdaság

631.153.2
— /politikai gazdaságtan 330.23
— /üzemgazdaság 65.012.3 
generáltervezés /mezőgazdaság

631.153.2
— /politikai gazdaságtan 330.23
— /üzemgazdaság 65.012.2 
generátor 621.313.12 
generátorfüggvény 517.949.3 - 
generátorgáz 662.761
genetika /állattenyésztés 636.082.11 
genfi egyezmény 341.33 
gennyes gyulladás 616 — 002.3
— vizelés 616.634.9 
genocidium 341.485 
genre 7.041 
genrefestészet 754 
genreformák /zene 78.083 
genu valgurrr 616.728.3 — 007.56
— varum 616.728.3 — 007.55
geoasztronómia 550.2 
geobiológia 550.7 
geodézia 526 y
— alkalmazása 526.99 
geodéziai megfigyelő műszerek

681.2 : 526.33
— mérések a föld felszíne alatt

526.093
— — — — felszínén 526.092 
geofizika 550.3
geofizikai módszerek 550.83 
geokémia 550.4 
geokémiai módszerek 550.84 
geológia 55
— segédtudományai 550 
geológiai fúrások 550.82
— korok földrajza 551.8
— korszakok éghajlata 551.583
— — meghatározása 550.93
— tényezők hatása /növénytan 581.05

geometria 513
— axiomatikája 513.011 
geometriai arány /építészet 72.013
— optika 535.31
— rajz 744 
geomorfológia 551.4
gép /bányászati jövesztőmunkák

622.23.05
— /bányászati mélyfúrás 622.24,05
— /bőripar 675.05
— /faipar 674.05
— /géptan 621—0/ —9
— /gumiipar 678.05
— /textilipar 677.05
— /végrehajtási szempont .002.5
— /vegyipar 66.05
— alapozása 621—21
— állórészei 621—21
— befolyása a munkára 331.041
— felhasználása /népgazdaság

338.912.12
— karbantartása 621—7
— kezelése 621—7
— megjelölése 621—777
— mozgó részei 621—23
— robbanása elleni biztosítás 368.187
— rongálódása elleni biztosítás 368.187
— üzeme 621—5 
gépágy 621-21 
gépágyú 623.422.4/.5 
gépalkatrészek védelme 621—76 
gépállás /üzemgazdaság 658.28.004.7 
gépállomás 631.3.004 
gépállvány 621—216
gépesítés /háztartás 64.015
— /munkaügy 331.875
— /üzemgazdaság 658.564 
gépesített alakulat 355.542
— szállító eszköz a mezőgazdaságban 

631.372
— tüzérség 358.118 
gépészet elmélete 621.0
— fizikai alapjai 621.03
— mechanikai alapjai 621.01 
gépészeti berendezés /építőipar 696/697 
gépgyorsírás 653.3
géphangszer /hangszerkészítés 681.82
— /zene 789 
géphiba 621—75
gépi berendezés /kőfaragóipar 679.8.05
— — /papírgyártás 676.2.05
— formázógép 621.744.4
— jövesztés 622.232
— kapcsolású telefon 621.395.34
— könyvelés 657.26.023
— szedés 655.28
— távírás 621.394.3
— termelés 338.45 
gépipari szakiskola 373.631 
gépírás 652.3
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gépjármű gólyaláb

gépjármű /közlekedésszervezés 656.13
— /közlekedéstechnika 629.113/.114 
gépkalapács 621.974 
gépkenés 621.89 
gépkeret 621—216 
gépkocsi 629.113 
gépkocsiszín 629.119 
gépkocsizó alakulat 357.5 
gépkönyvelés 657.261 
géplakatosság 621.756 
gépolló 621.967 
géppuska 623.442.4 
géprajz 621.71:744 
géprészek tömítése 621—762 
gépszerkesztés /géptan 621
— /technika általában 62.002.2
— elmélete 621.01 
gépszíj 675.7 
géptan 621
géptörés gőzgépnél 621.17 
gépzene 789.9 
Gerber-tartó 624.072.238
— tartós rácsos híd 624.34 
gerebenező gép 677.051.6 
gerelyvetés 796.37 
gerenda /építőipar 694.3
— /hídépítés 624.21.093
— /szerkezeti elemek 624.072.2 
gerendahíd 624.27/.28 
gerendázat 624.025 
Gergely-naptár 529.43 
gerincagy patológiája 616.832 
gerincagyburok 61ifc892fcÖ**- . 
gerincagyi dúcok 616.834.2/.6
— pályák 612.831 
gerinces állatok nyirokrendszere 
/állati anatómia 591.44
— — — /állati fiziológia 591.144 
gerincesek /állattan 596
— /növényvédelem 632.66 
gerincoszlop 616.711
— elferdülés 616.711—007.5 
gerinctelenek 592 
gerincvelő /anatómia 611.82
— /fiziológia 612.83
— szürke és fehér állománya, kötegei 

«616.832.2/.6
gerjesztés /elektrotechnika 621.3.013 
gerjesztő rendszerek 621.3.044 
germán irodalmak 839
— népek ősi vallása 293
— nyelvek 43 
germánium /kémia 546.289
— /kohászat 669.783
— /teleptan 553.46 
gesztenye 634.53 
getter 621.3.032.1 
géz /textilipar 677.65
Gibbs—Helmholtz törvénye 536.775

gildeszocializmus 335.73 
gimnasztika /terápia 615.82 
gimnázium 373.51 
gingiva 616.311.2 
gipsz /ásványtan 549.76
— /építőanyagipar 666.8
— /építőipar 691.55
— /kőzettan 552.53
— /szobrászat 73.023.4
— /teleptan 553.635
— felületi kezelése 666.83
— keményedése 666.82 
gipsztartalmú cementek 666.84 
gipsztermékek 666.81 
Girard-turbina 621.224.13 
giroszkóp /géptan 621 — 752.4 
gitár /hangszerkészítés 681.817
— /zene 787.6
glaciális kozmogónia 523.12 
glagolita írás 003.349 
glandula pituitaria 616.432
— sublingualis 616.316.3
— submaxillaris 616.316.1 
glandulae 611-018.72 
glauber só 549.76 
glaukóma 617.7 — 007.681 
gleccser 551.311.1 
glicerin /kémia 547.42
— /vegyipar 668.2 
glicerinsav 547.47 
glicerinszármazékok 668.28 
glicin 547.466
glikogén 547.458.6
glikolok 547.42
glikolsav 547.46
glimiplámpa 621.327.4
gliomák 616 — 006.44
gliosis 616.831—003.9
glioxál 547.44
glioxalin 547.781
globulin 547.96
glomerulusok 616.611
glottis 616.225
gloxinea 635.965.286
glukonsav 547.47
glukóz /gyógyszertan 615.761.2
— /kémia 547.455.6
— /szilárd élelmiszerek 664.162 
glukozidák /gyógyszertan 615.761.3
— /kémia 547.918 
glutamin 547.466 
glutenin 547.96 
glykaemia 616.153.455 
glykogén /fiziológia 612.352
— /gyógyszertan 615.761.1
— degeneráció 616 —003.83/.87 
gneisz /kőzettan 552.42
— /teleptan 553.5 
góbiin 677.64 
gólyaláb 685.37
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g oly aorrf élék grafikus

gólyaorrfélék 582.751 
golyó alakú lövedék 623.451.1 
golyófúvatás 621.9.018.3 
golyógyártás 621.775 
golyós csapágy 621.822.7 
golyózás 796.2 
golyózó edzés 621.787 
golyva 616.441—006.5 
gomba 635.8
— elleni védekezés /építőipar 699.87 
gombabetegségek /növényvédelem 632.4 
gombaölő szer 632.952
gombás betegségek 616—002.8 
gombostű 672.81 
gondatlanság 343.222
— által okozott emberölés 343.618
— — — testi sértés 343.618 
gondnokság /családjog 347.64
— /személyi jog 347.163 
gondola 629.13.011
gondolat grafikus ábrázolásának módjai

006.6
— közlésének különleges eszközei /nyelv- 

tudomány 409
gondolatszabadság 342.727 
gondolatterjesztés /elméleti szempont 

.001.81
gondolkodás 159.955
— zavarai 616.89—008.45 
gondolkodókészség 371.3.025 
gondozás /művészet technikája 7.025
— /üzemi szempont .004.53 
gonometria alkalmazása az n dimenziós

geometriára 514.9 
gonorrhoea 616.973 
gordonka /hangszerkészítés 681.617
— /zene 787.3 
gót nyelv 439.9
— stílus 7.033.5 
gömb 515.1
gömbalakú baktériumok 576.851.2 
gömbfelületek megmunkálása 621.9—43 
gömbháromszögtan 514.6 
gömbtükör 535.313 
göngyöleg 621.798.1
— tisztítása 621.798.8 
göngyölegelszámolás 658.788.45 [f>57] 
görbe /ábrázoló geometria 515.2
— /analitikus geometria 516.2
— /geometria általában 513.6
— elemzése /elektromosság 537.726
— felület 516.3/.4
— tengelyű rúd 624.072.4 
görbületmérő 531.719 
görcs 616.8—009.12
görcsös nevetés 616.89 — 008.437
— sírás 616.89-008.437 
gördülő anyag 625.2
— csapágy 621.822.6
— híd 624.85

gördülő súrlódás 531.45 
görénybőr 675.033 
görgő 621.86.064 
görgős csapágy 621.822.8
— pálya 621.867.6 
görgősor /bányászat 622.647 
görkorcsolya 685.36
görög írásmód 003.341
— irodalom 875
— nyelv általában 475
— nyelvjárások 476
— számjegyek 003.35
— vallás 292
Görögország /földrajzi alosztás (495)
— /ókori földrajzi alosztás (38) 
gőz /géptan 621.1 
gőzelosztás 621.186
gőzerejű gépjárómű 629.113.2
— motorkocsi 621.13
gőzerőmű /elektrotechnika 621.311.22
— /géptan általában 621.11 
gőzfűtés 697.5
gőzgép 621.1
— elmélete 621.1.01
— hajtóerő szerint 621—81
— hatásfoka 621.1.018
— teljesítménye 621.1.018
— üzeme 621.17* 
gőzgyűjtő 621.181.022 
gőzkalapács 621.974.4 
gőzkazán 621.18 
gőzmozdony 621.13 
gőznyomás 536.42 
gőzölés /faipar 674.04
— /kísérleti kémia 542.93
— /textilkémia 667.14 
gőzsug árfecskendő 621.694 
gőzsugárszivattyú 621.694 
gőzsűrítés 621.175 
gőzszállítás 621.6.023 
gőztároló 621.181.6 
gőztisztító 621.177 
gőzturbina /hőerőgépek 621.165 
gőzúthenger 621.14 
gőzvezeték /építőipar 696.3
— /gőzkazánok 621.183.6
— járóműveknél 629.1.06 
gőzvontató 621.14
gőzzel hajtott gép 621—81 
grafikai másolóeljárások 768
— művek szerzői joga 347.783
— művészetek 76
grafikon a termelésben 658.513.1
— szerinti termelés 658.513.4 
grafikus ábrázolás /formai alosztás (084)
— — /írás 003.6
— — /statisztika *311.218
— eljárás /matematika 518
— feljegyzés /fizika 53.087.6
— menetrend 656.22
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grafikus gyapjúnyomás

grafikus mérés /geodézia 526.916
— statika 624.04
grafit /bányászat 622.336
— /kerámia 666.764.4
— /teleptan 553.91
— /vegyipar 661.666 
gráfok 519.14 
grafológia 159.925.6 
grafosztatika /általános mérnöki szak

624.04
— /fizika 531.25 
gramicidin 615.779.925 
gramofon /hangszerkészítés 681.84
— /zene • 789.9
— útján történő hirdetés 659.145 
gránát 623.451.4
gránátalma 634.64 
gránátvető 623.421.4 
gránit /építőanyagok 691.2
— /kőfaragóipar 679.85
— /teleptan 553.5 
granulálás 66.099
granuloma /daganatok 616—006.44
— /gyulladások 616 — 002.7 
granulózisok 616.5 — 002 
grape-fruit 634.323.5 
gravimetria 545.1 
gravitáció 531.5 
gregorián ének 783.5 
Grignard-reakció /kémia 542.957
— — /vegyipar 66.095.7 
grog 663.87
grubber 631.316 
guanamin 547.87 
guanidin 547.495 
guanin 547.85 
guanó 622.364 
guayule 678.48 
gubacsmegbetegedések 632.2 
gubó 638.27
gumi /építőanyagok 691.17
— /gyógyszertan 615.761.5 
gumi-gutti 668.447.41 
gumiabroncs 678.065 
gumiburkolat 698.8 
gumifélék 668.41 
gumiipar 678.4 
gumiipari gép 678.05 
gumikesztyű 685.45 
gumírozás 667.18 
gumirugó 621—272.5 
gumiszálas szövet 677.55 
gumitartalmú növények 633.93 
gumitej 678.031 
gumiútburkolás 625.87 
gumizás 667.162
gumizott vászon 667.185 
gumma 616 — 002.692 
gumók 635.2
gumós dísznövények 635.944

gumós növények 635.1
— szobanövények 635.965.28 
gurítódomb 656.212.5 
guruló bútorzat 645.46
— ház 728.76 
guttapercha 678.48 
gümőkór 616 — 002.5
gyakorlat /elméleti szempont .001.86
— /formai alosztás (076.5)
— és elmélet problémája 167.7 
gyakorlati csillagászat 522
— gyógyszerészet 615
— meteorológia 551.50
— tanácsok (083.132)
— teológia 24
gyakorlóterület gazdasági célra /oktatás

ügy 371.61
gyakorlótöltény 623.456 
gyaloghíd 624.75 
gyalo ghint ó 629.11 
gyalogjáró 625.711.6
— burkolata 625.88
— külső szakaszokon 625.733 
gyalogos közlekedés 656.14 
gyalogösvény 625.711.5 
gyalogság 356.1 
gyalogsági kiképzés 355.541
— lövés 623.555 
gyalogút /útépítés 625.711.5
— hidakon 624.21.095 
gyalugép 621.912 
gyalukés 621.911.2 
gyalulás /faipar 674.026
— /szerszámgépek 621.911.1 
gyaluló gép /kőfaragóipar 679.8.051
— szerszám 679.8.051 
gyaluvas 621.911.2 
gyámfal 729.31
gyámi képviselet 347.64 
gyámoltalanok elhagyása 343.623
— ellen elkövetett bűncselekmény 343.62 
gyámoszlop 729.32
gyámság /családjog 347.64
— /személyi jog 347.163 
gyanta /erdészet 634.986
— /gyógyszertan 615.761.5
— /kémia 547.914
— /szappangyártás nyersanyagai 668.12
— /szerves kémiai iparok 668.44 
gyantalakk 667.721 
gyantaszurok 668.47 
gyantatartalmú növények /növényter

mesztés 633.9
— — /szerves kémiai iparok 668.4 
gyapjú /állati termékek 637.62
— /textilipar 677.31
— színezése 667.26 
gyapjúalapú rostkeverékek 677 — 165 
gyapjúflanell 677.62 
gyapjúnyomás 667.36
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gyapjúzsír gyógyászati

gyapjúzsír 665.238
gyapot /növénytermesztés 633.511
— /textilipar 677.21 
gyár /építészet 725.4
— /géptan 621.7
— /szempont szerinti alosztás .006.3
— /üzemszervezés 658.2
— megvilágítása 628.977.1 
gyarapodási katalógus /bibliográfia

017.092
— — /könyvtárügy 025.341.1 
gy árellenőrzés 331.94
gyári dokumentációs szervek 002.66
— egyedi gyártás 338.45
— gyógyszerkészítmény 615.45-
— jelzés 608.6
— jelzésgyűjtemény (088.7) 
gyáripari lakatosipár 621.756
— termelés 338.45
gyarmat /földrajzi alosztás ( — 5) 
gyarmati bíráskodás 347.997
— háború 341.364
— közigazgatás 325.45
— munkások 331.7(1—5) 
gyarmatleírás 325.4
gyarmatok kihasználása az anyaország 

részéről 325.36 
gyarmatosítás 325.4 
gyarmatosítói társulatok 325.456 
gyarmatügy ' 325 
gyarmatügyi minisztérium 354.12 
gyártás /végrehajtási szempont .002.2 
gyártáshoz szükséges anyagok .006.05 
gyártási előírások /népgazdaság

338.833.2
— — /üzemgazdaság 658.513
— eljárások /gumi- és műanyagipar

678.02
— költség 657.472
— lehetőség .004.17
— műveletek 678.02
— titok 347.775
gyártásra vonatkozó megállapodások

338.833
gyártástervezés 658.512 
gyártmányok felülete 621—4
— külső alakja /géptan 621—4 
_ _ _ _ _  /gumi- és műanyagipar

678-=4
— szabványosítása 658.516.1 
gyártó eszközök fogyasztási normái

658.516.2 
gyász 393.7
gyávaság /büntetőjog 343.32
— /etika 179.6 
gyékényfélék 582,522.1 
gyémánt megmunkálása 621.9.038 
gyengeáram 621.3.021 
gyengeáramú átvitel erősáramú vezetéken

621.3.052.63

gyengeáramú elektrotechnika 621.39 
gyengeelméjűek gondozása 362.3 
gyengeelméjűség 616.89—008.454 
gyep 635.964
gyepesítés partvédelmi célra 627.41 
gyeplabda 796.355 
gyepsáv útépítésnél 625.734 
gyermek bántalmazása /etika 179.2
— és szülő közti jogviszony 347.63
— higiénéje 613.95
— otthoni magatartása 649.6
— szokásai 649.6
— táplálása 649.3
— táplálkozása 613.22
— testi gondozása 649.4 
gyermekágy fiziológiája 618.6
— higiénéje 618.6
— patológiája 618.7 
gyermekbénulás 616.988.23 
gyermekdal 784.6 - 
gyermekfoglalkoztatás f  372.211 
gyermekgondozás 649 
gyermekgyógyászat 616 — 053.2 
gyermekirodalom 8 — 93 
gyermekjáték /háztartás 649.5
— /játékipar 688.72
— /sport 796.1 
gyermekjátszótér 725.89 
gyermekkel való visszaélés 351.766 
gyermekkitétel 343.623 
gyermekkocsi 629.111 
gyermekkonyha 641.56 
gyermekkor pszichológiája 159.922.7 
gyermekkönyv /formai alosztás (024.7)
— /gyűjteményes munkák 087.5 
gyermekkönyvtár 027.625 
gyermekme'nhely /építészet 725.57
— /népjólét 362.72 
gyermekmunka 331.3 
gyermekölés 343.622 
gyermekruha /háztartás 646.3
— /szabóipar 687.13 
gyermekszoba /háztartás 649.2
— /lakberendezés 643.54 
gyermektorna 649.5 
gyermekvédelem 362.7 
gyertya /hőerőgépek 621.43.04 
gyertyafény 628.9.045 
gyertyagyártás 665.14 
gyékényfélék 582.522 
gyékényfonás 677.54 
gyémántbányászat 622.37 
gyémántköszörülés 671.152 
gyérítés 634.953
gyíkbőr 675.034
gyilkosság /büntetőjog 343.611
— /etika 179.7 
gynaecologia 618.1 
gyógyászat 615 
gyógyászati eszközök 615.4
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gyógyászati gyűjteményes

gyógyászati hatás és vegyi szerkezet
541.69

gyógyfürdő /építészet 725.73
— /népjólét 362.13 
gyógyfűszerek 633.88 
gyógyhelyek 613.12 
gyógyintézet megvilágítása 628.977.3 
gyógyitalkeverékek 663.88 
gyógyító nevelés 371.9 
gyógykezelés ellenőrzése 615 — 07 
gyógynövények /gyógvszertan 615.32
— /növénytermesztés" 633.88 
gyógypedagógia /oktatásügy 371.902
— /terápia 615.851.4 
gyógypedagógiai intézet 725.33 
gyógyszer alkalmazásának módja

615-03
— árusítása 614.27
— azonossági vizsgálata 615 — 014.4
— elkészítési módja 615 — 012
— felszívódása 615 — 033 
—̂ formája 615.41
— hatása 615.5
— kémiai és fizikai tulajdonságai 

615-011
— kiürülése 615 — 034
— megszokása 615—092.25 
gyógyszerellenőrzés 614.35 
gyógyszerészeti eszközök 615.47
— műszerek 615.47 
gyógyszerhamisítás 615.44 — 021.7 
gyógyszerhatástan 615 — 015 
gyógyszerkészítmények * STÍ41 
gyógyszerkönyv 615.11 
gyógyszermérgezés 615 — 099 
gyógyszertan 615 
gyógyszertár 614.27 
gyógyszertári kellékek 615.49 
gyógyszertisztítási eljárások 615.42 
gyógyterápia 615.32
gyógyulás 616 — 036.8 
gyágyüdültetés 362.16 
gyomirtó szerek 632.954 
gyomnövények 632,51 
gyomor /állattan 591.433
— /anatómia 611.33
— /patológia >616.33
— emésztő működése 616.33 — 008.1
— fiziológiája /állattan 591.132.2
— mechanikája /állattan 591.132.1
— mozgásai /fiziológiája 612.327 
gyomoremésztés 612.322 
gyomorfájás 616.33—009.7 
gyomorfekély 616.33 — 002.44 
gyomorgörcs^ 616.333 — 009.12 
gyomormosás 616.33 — 085.417.2 
gyomornedv /állattan 591.132.2
— /fiziológia 612.32 
gyomorspazmus 616.333 — 009.12 
gyomorszáj 616.33

gyomorszáj szűkület 616.33 — 007.271 
gyomorszekréció /fiziológia 612.323
— /patológia 616.33 — 008.811 
gyorsacél 669.14.018.252.3 
gyorsaság járóműveknél 629.1.07 
gyorscserzés 675.024.8 
gyorsesztergályozás 621.941.014.5 
gyorsforgácsolás 621.91.07.014.5 
gyorsforraló 643.333 
gyorsfutású gép 621 — 185.4 
gyorsírás 653
gyorsírógép 681.613 
gyorsító /gumiipar 678.044 
gyorsított anyagvizsgálat 620.199 
gyorssajtó 681.624
— guminyomáshoz 681.625 
gyorsulás mérése /fizika 531.76
— — /geodézia 526.7 
gyorsvágás 621.941.014.5 
gyök /kémia 547.024 
gyökér 581.4
gyökércsatorna /fogászat 616.314.163 
gyökércsúcs 616.314.165
— rezekciója 616.314.165—089.87 
gyökeres növények /kertészet 635.1 
gyökértömés 616.314.163 — 089.27 
gyökérzet 591.43 
gyökgumósok /kertészet 635.1
— /növénytermesztés 634.4 
gyömbér /növénytermesztés 633.82
— /növénytan 582.58
— /szilárd élelmiszerek 664.55 
gyöngy 671.15
gyöngyház 679.92 
gyöngyözött papír 676.34 
gyöngy tyúk 636.59 
gyufa 662.5 
gyufaszál 674.5 
gyufatartó készítése 688.94 
gyújtás /hőerőgépek 621.43.04
— /hőgazdálkodás 662.612.12 
gyújtási hőmérséklet 662.612.12 
gyújtó /haditechnika 623.454.2 
gyújtóbeállítás 623.55.024 
gyújtóberendezés /elektrotechnika

621.3.032.4
— /hőerőgépek 621.43.04
— világító készülékekhez 683.88 
gyújtogatás /büntetőjog 343.76 
gyújtótávolság 535.818 
gyújtózsinór 662.45 
gyulladás 616 — 002 
gyulladásos bőrbetegségek 616.51
— reakció 616—002 
gyúrás 664.653 
gyúrógép 664.653
gyutacs /haditechnika 623.454.2
— /robbanóanyagok 662.42 
gyűjteményes munkák általában 08
— — /formai alosztás (08)
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gyűjteményes hadviselő

gyű'teményes munkák /irodalom 8 — 82 
gyűjtési módszerek /biológia 579.6 
gyűjtögető gazdálkodás 330.191.11 
gyűjtősín 621.316.35 
gyülekezési rendészet 351.752
— szabadság 342.729 
gyűlés 061.3
gyümölcs /mezőgazdaság 634.1/.7
— /növénytan 581.47
— ábrázolása 7.043 
gyümölcsaroma /szerves kémiai iparok

668.56
— /vegyipari készítmények 661.732 
gyümölcsbor 663.3
gyümölcs cukor 664.165 
gyümölcseszencia 668.56 
gyümölcsfélék tartósítása 664.85 
gyümölcslevek 663.81 
gyümölcsös 712.27 
gyümölcspálinka 663.55 
gyümölcsrostok 677.18 
gyümölcs szirup 663.81 
gyümölcstermesztés 634.1/.7 
gyűrés okozta alakváltozás 539.387 
gyűrési szilárdság 539.416 
gyűrődés /anyagvizsgálat 620.191
— /geológia 551.243
— megakadályozása /textilkémia 

667.164
gvűrű /ékszeripar 671.12
— /fonóipar 677.052.327
— /gépelemek 621.887
— /szerszámgépek 621.9—47 
gyűrűalakú tárgy 621—47 
gyűrűhinta 796146
gyűrűs cérnázógep 677.052.32
— fonógép 677.052.32 
gyűrűs vegyületek 547.51 
gyűrűzáródás /kémia 542.952.52
— /vegyipar 66.095.252

H

h meghatározása 530.145.5 
habarcs /általános mérnöki szak

624.012.5
— /építőanyagipar 666.971
— /építőanyagok 691.53 
habképzés 66.069.85
habképződés gőzkazánoknál 621.187.11 
habkő /bányászat 622.367
— /homogén anyagok ipara (V79.91 
háború alatti egyezkedés 341.37
— elmélete 355.01
— és béke /etika 172.4
— esetére szóló segélyezés 361.9
— következményei 355.018
— megszűnése 341.38
— okai 355.013

háború okozta kár /növényvédelem 632.8
— társadalmi és gazdasági feltételei

355.014
— tartama 355.433.5 
háborús adósság 341.384
— állapot /közjog 342.78
— bűncselekmény 341.322
— gazdálkodás 338.987
— jelenetek ábrázolása 7.044
— kártérítés 341.384
— okok 341.312
— potenciál 355.2
— rongálás 624.059.22
— uszítás 327.8 : 355.015
— veszteség 355.29 
habzásgátlás 66.066 
hadászat 355.43
hadászati egységek szervezése 355.3
— műveletek 355.432 
hadbíróság 356.35
— hadbiztosság 356.32
haderő állománycsoportosítás 356/359
— értékelése 355.433.1
— felállítása 355.2
— kiegészítése 355.2
— mozgósítása 355.27
— szervezése 355.3 
hadgyakorlat 355.52 
hádiállapot 341.31 
hadifoglyok 341.34 
hadigazdálkodás 338.987 
hadihajó 623.82
— fegyverzete 623.9
— védelme 623.9 
hadihíd 624.21 : 623.6 
hadikölcsön 336.331.4 
hadinyereségadó 336.218

. hadirokkantak gondozása 362.655
— munkája 331.598 
haditechnika 623 
haditengerészet 359 
telepei 623.81 
haditerv 355.433 
hadizsákmány 341.324 
hadmérnöki tudomány 623.1/.7 
hadműveleti egységek szervezése 355.3 
hadművészet 355
hadsereg politikai öntudata 355.13 
hadtápszolgálat öntudata 355.13 
hadtápszolgálat /harcászat 355.415
— /katonai igazgatás 355.6 
hadtesttörténet 355.486 
hadtörténelem 355.48 
hadtudomány 355
— története 355(091) 
hadügyi közigazgatás 351.86 
hadüzenet 341.31
hadvezér jelentősége 355.433.3 
hadviselés 341.322 
hadviselő személyek 341.321
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haemag glutinatio halál

haemagglutinatio 612.118.221.2 
haemagglutininek 616.15—097.34 
haematologia 616.15 
haematuria 616.634.15 
haemoglobin /táplálkozás 612.398.14
— /vérkeringés 612.111 
haemolysis 612.118.221 
haemophilia 616.15 
haemorrhagiás septikaemia állatoknál

616.981.459
haemorrhoidák 616.147.17—007.64 
hafnium /kémia 546.832
— /kohászat '669.297 
hafniumvegyületek 661.883 
hagyaték elfogadása 347.66
— visszautasítása 347.66 
hagyma 635.2
hagymás dísznövények- 635.944
— szobanövények 635.965.28 
hagyomány /örökösödési jog 347.67 
haj betegségei 616.594
hajadon /statisztika 319.4 
hajadonállapot /egészségügy 613.89 
hajápoló szerek 668.585 
hajból készült dísztárgyak ipara 688.4 
hajdina 633.12
hajító gép /lövegek alkalmazás szerint 

623.411
— /lövegszerkezetek 623.428.1 /.2 
hajlam /patológia 616—056
— /pszichológia 159.943 
hajlás mérése /fizika ^53^717 
hajlékony cső 621.643”.3* w ^
— tengely 621.824 
hajlékonyság /fizika 530.55 
hajléktalanok menhelye 362.5 
hajlít ás /faipar 674.028
— /kovácsolás 621.735
— okozta alakváltozás /fizika 539.384 
hajlítási szilárdság vizsgálata 620.174 
hajlító gép 621.981
— szilárdság 539.413
— vizsgálat 620.174 
hajlított elemek 624.072.2
— és húzott elemek 624.072.3
— — nyomott elemek 624.072.3 
hajó /építészet 725.37
— /közlekedéstechnika 629.12
— külső védelme 623.93 
hajóágyú 623.417 
hajócsávar 629.1.037.1 
hajóemelő 626.5 
hajóépítés 629.12 
hajógőzgép 621.12 
hajógőzturbina 621.125 
hajógyár 629.128 
hajóhíd 624.87 
hajójavító berendezés 627.36 
hajóműveleti berendezés 629.12.014 
hajóokmány 656.09

hajórészek a hajtómű kivételével
629.12.01

hajótest és tartozékai /haditechnika
623.83

— szerkezeti részei 629.12.011 
hajótípusok 629.12.011 
hajótörés 910.45
— okozása 343.375 
hajóvontató vasút 625.9 
hajózás /közlekedéspolitika 386
— /közlekedésszervezés 656.6 
hajózási almanach 528
— csillagászat 527
— egyezmény 382.4
— jog 347.779 
hajózó csatornák 626.1
— — keresztszelvényei 626.3
— — vízellátása 626.2 
hajózsilip 626.4 
hajszálerek 611.15 
hajtány 625.249 
hajtás /géptan 621—51 
hajtatóház /mezőgazdaság 631.344.5 
hajtóanyagok szűrése, tisztítása 621—73 
hajtóék 621.886.8
hajtogatási vizsgálat 620.177 
hajtogató gép /géptan 621.981
— — /nyomdagépek 681.628 
hajtogatott tárgy /papíripar 676.82 
hajtógép hadihajóknál 623.85 
hajtókák /vasútépítés 625.249 
hajtókar 621.827
hajtólovak 636.14 
hajtómű /gépelemek 621.83 .
— /géptan általában 621—23
— nélküli repülőgép 629.135.1 
hajtórúd /gépek üzeme 621—51
— /gépszerkezetek 621—232 
hajtószerkezet /finommechanika 681.1 
hajtószíj 621.852 
hajtótengely 621.824 
hajtóverseny 798.6 
hal /állattan 597
— /egészségügy 613.281
— /mezőgazdaság 637.56
— akklimatizálása 639.3.045
— betegségei 639.2.09
— ellenségei 639.2.09
— Feldolgozása 664.951.02
— kártevői 639.2.09
— keltetése 639.3.041
— keresztezése 639.3.032
— megtermékenyítése 639.3.034
— termékei 639.38 
haladás 008
haladó hagyomány 008[301.173.2] 
halál /állattan 591.139
— /biológia 577.7
— /filozófia 128
— /fiziológia általában 612.013
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halál hang

halál /magánjog 347.151
— /népesedési statisztika 312.26
— /növénytan 581.149
— /patológia 616 — 036.88
— /szaporodás 612.67
— esetére szóló ajándékozás 347.767 
halálbüntetés 343.25
— végrehajtása 343.253 
halállal kapcsolatos szokások 393 
halállomány szaporításának módja

639.2.03
halálozás /statisztika 312.2 
halálozási lajstrom 929.3
— táblázat 312.39 
haláltánc ábrázolása 7.045 
halántékcsont 616.289 
halász 639.2.057 
halászás 799.1
halászat 639.2
halászati eljárások 639.2.061.2
— idény 639.2.055
— járómű 639.2.06
— jog 347.246
— tilalom 639.2.055 
halbőr 675.035 
halcsont 677.365 
halekrómia 541.65 
halenyv 668.35
halfeldogozási hulladék 664.959 
halfogás állatokkal 639.2.061.3
— fegyverrel 639.2.061.2 
halfogási eszközök 639.2.061.1
— módok 639.2.061.1
halhas alakú rácsos híd 624.32 
halikra 639.3.034 
halivadék 639.2.03 
halkeltető készülék 639.3.041.2 
halkonzerv 664*95 
hall 643.56
Hali-effektus /fizika 538.63 
hallás /állattan 591.185.5
— /anatómia 611.85
— /fiziológia 612.81
— /lélektan 159.932
— /patológia 616.28 
halláshibák /akusztika 534.77 
hallászavarok 616.28—008.1 
hallétra /vízépítés 626.88 
hallgatólagos szerződés 347.55 
hallható hirdetés 659.14 
halliszt 664.957 
hallócsontok /anatómia 611.857
— /patológia 616.287 
hallószervek /állati anatómia 591.485
— /anatómia általában 611.85 
hallstatti kultúra /geológia 551.798
— — /történelem előtti idő 571(119.8) 
hallucináció 616.89—008.42 
hallucinálás 159.961
halmáj olaj 665.214

halmazállapot 54 — 1
— folytonossága /fizika 533.7 
halmazállapotváltozás 536.42 
halmazat /büntetőjog 343.238 
halmazelmélet 519.5
háló /halászat 639.2.061.11
— /vadászat 639.1.081
— készítése 677.664 
hálófülke 643.51 
halogató harc 355.422.5 
halogének 546.12
— előállítása 661.4 
halogénelvonás /kémia 542.944
— /vegyipar 66.094.4 
halogénezés /kémia 542i944
— /vegyipar 66.094.4 
halogénidek 549.4
halogénszármazékok /ciklikus vegyületek 

547.583
— /gumiipar 678.473
— /több értékű nyíltszénláncú vegyületek

547.44
halohidridek 547.43 
haloidsók 549.4 
hálókocsi 625.23 
halolaj 665.213 
hálószoba 643.51 
hálószobaberendezés 645.6:643.51 
halott ember emlékének meggyalázása 

343.639
halottégetés 393.2 
halotti tor 393.9
hálózat /elhelyezési szempont .006.8
— /távírótechnika 621.394.7
— /villamos energiaipar 621.311.1 
hálózatok összekapcsolása 621.311.161 
halsaláta 664.958.2
halszaporító eljárások 639.3.03 
haltenyésztés 639.3 
haltenyésztési eljárások 639.2.04 
halvaszületés 618.439 
hám /állattenyésztés 636.073.7
— /nyergesipar 685.14 
Hamilton-féle elvek 531.31 
hámis bukás 343.535
— drágakő 671.16
— eskü 343.364
— gyöngy 671.16
— kő 671.16
— pénz 332.9
— tanúzás 343.364 
hamita nyelvek 493 
hámsejtek 616 — 018.7 
hamu 662.613.11 
hamutartó 645.49
— készítése 688.93 
hamuzsíripar 661.3 
háncs 633.58 
háncsrostok 677.19 
hang /állattan 591.58
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hang hártyás

hang /fiziológia 612.78
— /zene 781.2 
hangafélék 582.912.4 
hangár /építészet 725.39
— /közlekedéstechnika 629.139.2 
hangelemzés 534.4 
hangerőmérő készülék 681.88 
hangerősség 534.79
— mérése 534.61 .
hangerőszabályozás /távbeszélőtechnika 

621.395.66" 
hangérzékelés 534.3 
hangfeljegyzés 621.395.625 
hangfelvétel 681.8 
hangfelvevőgép 681.84 
hangfrekvenciák 621.3.029.4 
hanghenger 681.85 
hangirány meghatározás 534.88 
hangjegyírás 781.1 
hangjeladás 534.87 
hangjelenségek a légkörben 551.596 
hangjelzés 654.92 
hangképzés /állattan 591.58
— /nyelvészet 414.2 
hangköz 781.2
hanglemez akusztikája 534.85
— készítése 681.85
hanglemezgyűjtemény (086.7) 
hangmagasság 534.321 
hangnem 781.2 
hangolás 781.91 ^
hangosfilm /fényképészet *7787534.4
— /formai alosztás (084.125)
— akusztikája 534.86
— vetítése 778.554.4 
hangosújság 070.48 
hangsúly 414.8 
hangszalagok 616.225 
hangszerelés 781.63 
hangszeres művek egyes tételei 78.081
— -  formái 78.082/.083
— zene 785 
hangszerkészítés 681.8 
hangszám 534.322 
hangszigetelés 699.844 
hangszínszabályozás 621.395.66 
hangszóró 621.395.623 
hangtan /fizika 534
— /nyelvészet 414 
hangtani mérések 534.6 
hangtávolság meghatározás 534.88 
hangtompító /hőerőgépek 621.43.06 
hangverseny /szórakozás 791.2
— /zene 78.091 
hangverseny épület 725.81 
hangversenykörút 78.071.22 
hangversenyterem 725.81 
hangvezetés /fiziológia 612.858 
hangvisszaadás 681.8 
hangya 638.4

hangyasav /kémia 547.29
— /vegyipar 661.732 
hangzás 781.2 
hanti nyelv 494.513
hántolás /mezőgazdaság 631.562
— /szerszámgépek 621.923.8 
hántoló malom 664.78 
hányás /állattan 591.132.4
— /fiziológia 612.327.7
— /patológia 616.33-008.3 
hánytatók 615.731 
harakiri 394.8
harang /zene 789.5 
harangjáték 789.5 
harangkészítés 673.5 
harangöntés 673.5 
harangvirágfélék 582.992 
harántcsíkolt izomzat 611—018.62 
harántfejtés 622.273.1 
harasztok 582.35 
harcbiztosítás 355.413 
harcgázanyagok 662.164.1/.2. 
harcgázok előállítása 662.16
— technikája 623.459 
harci bárd 623.444.1 
harckocsi 623.438.3
— alakulatok 358.119
— lövegek 623.412.6 . 
harcsafélék 639.217
hárfa /hangszerkészítés 681.817
— /zene 787.5 
harisnya 687.254
— automata 677.661.056
— szemfelszedés 677.662 
harmadik rend 323.32 
harmadkor 551.78 
harmatpont 536.423 
harmónia 7.013
harmonika /hangszerkészítés 681.82
— /zene 786.8
harmonikusok /elektrotechnika

621.3.018.3 
harmónium 786.7 
három test problémája 521.13 
hároméves terv 338.984.3 
háromfázisú váltakozó áram 621.3.025.3 
háromgyűrűs rendszerek 547.67 
háromhegyű billentyű 616.126.46 
háromkerekű járómű 629.115.3 
háromnyelvű szótár 413.233 
háromösszetevős keverékek 541.123.3 
háromszögkoordináta 516.5 
háromszögtan 514 
háromtagú gyűrűk 547.71 
hársfafélék 582.795 
harsona 788.2 
hártya /atomfizika 539.23
— /géptan 621—416 
hártyás labirintus 616.281/.283
— szerkezet 539.216
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hórtyásszárnyűak

hártyásszárnyúak 595.79 
hasábegyengető készülék 681.628 
hasadó moszatok 582.232
— növények 582.23 
hasfal 617.55
hashajtó /fiziológia 612.334 .
— /gyógyszertan 615.732 
hashártya /anatómia 611.38
— /fiziológia 612.339
— /patológia 616.38 
hasis /etika 178.8
— /vegyipar 663.99
hasító gép /kőfaragóipar 679.8.056
— szerszám /géptan 621.968
— — kőfaragóipar 679.8.056 
hasizomkontraktúra 616.746 — 009.12 
hasmenés 616.34 — 008.314.4
— elleni szerek 615.735 * 
hasnyálmirigy /anatómia 611.34
— /fiziológia 612.34
— /patológia 616.37 
hasonlóság /fizika 530.17 
hasonlósági törvényszerűség /vízerőgépek

621.22.015.5
hasüreg /anatómia 611.38
— /fiziológia 612.339
— /patológia 616.38
— /sebészet 617.55 
hasvízkór 616.381—003.217 
használat /magánjog 347.253
— /üzemi szempont .004.14
— során képződő robbanóanyagok

662.25
használati érték 330.133
— javak 330.123.5
— tárgyak fűtése 662.98
— utasítás (083.13) 
használaton kívül helyezés .004.72 
használt gép .002.58
haszon /elméleti szempont .001.8
— /politikai gazdaságtan 330.132 
haszonbérlet 347.453.1 
haszonélvezet 347.252 
határértékelmélet 330.138.21 
határfelületi feszültség 532.61 
határhaszon 330.132 
határhaszonelmélet 330.138.21 
határhaszoniskola 330.187.2 
határidő /magánjog 347.142
— polgári perjog 347.932
— ellenőrzés 658.75
— napló (059.3)
— ügylet /kereskedelmi jog 347.765
— -  /tőzsde 332.642.13 
határidős eladás 381.748 
határnap /magánjog 347.139
— /polgári perjog 347.932 
határozat /formai alosztás (049.1) 
határozatlan ítélet 343.282 
határozatlansági elv 530.162

házastársak

határozószó 412.7
határozott integrál 517.6
határturbinák 621.224.25
hatás elve 530.15
hatásábra 624.041.6
hatásfok /elektrotechnika 621.3.017
— /hőerőgépek 621.43.018
— /vízerőgépek 621.22.018.1 
hatáskör /közigazgatás 35.076
— /polgári perjog 347.98
— bűnügyekben 343.18
hatásköri összeütközés /közjog 342.591 
hátasló 636.13
hatatomú gyűrűk három heteroatommal

547.87
— — több mint három heteroatommal

547.88
hátgerincsorvadás 616.832.61 
hátizsák 68^.51 
hatkerekű járómű 629.115.6 
hatlábúak 595.7
hatnál több kerekű járómű 629.115.7 
hatóság elleni erőszak 343.343 
hátramaradottak biztosítása 368.46 
hátrametszés /geodézia 526.93 
hátsó agy 616.831.7 
hátsókerékmeghajtásos járómű 629.1.026 
hátsótengelymeghajtásos járómű 

629.1.026
hattagú gyűrűk 547.84 
hátultöltő löveg 623.422.2
— puska 623.442.2 
havibér 331.232 
hazaárulás 343.32 
házadó 336.211 
hazafias szervezetek 369 
hazafiság 172.14
hazai ipar pártolása 381.87
házalás 381.53
házasság /egészségügy 613.89
— /magánjog 347.62
— /néprajz 392.5
— /statisztika 312.3
— /törvényszéki örvostan 340.61
— alakiságai 347.623
— előfeltételei 347.622
— felbontása 347.627.2
— megszűnése 347.627 
házasságból született gyermek 347.631 
házassági formák /néprajz 392.54
— lajstrom 929.3
— statisztika 312'. 3
— szokások 392.5
— vagyonjog 347.626 
házasságjog 347.62
házasságok termékenysége 312.1—058.S 
házasságon kívül született gyermek 

347.632
házasságtörés 343.551 
házastársak kötelességei 347.625
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hazaszeretet helyrajzi

hazaszeretet 172.14 
házbizalmi 333.32.078.42 
házi oktatás 371.39
— szabvány 658.516
— távbeszélő berendezés 621:395.2
— telefon /háztartás 643.6
— tüzelés 662.91
— vízhasználat 628.17 
háziállatok /állattan 599.75
— /állattenvésztés 636
— bőre 675.031
— ellenségei 636.089
— kórokozói 636.089
— parazitái 636.089
— termékei 637 
házicipő 685.314 
házifeladat - 371.322 
házigazdálkodás 330.190.1 
házigazdaság 64 
háziipar 338.41 
házinyúl 636.92 
háziszerek 615.89
háztáji gazdaság 333.2(1—71)
— szokások 398.34 
háztakarítás 648.5 
háztartás 64
— fajtái 64.02 
háztartási alkalmazott 647.2
— fémára 683.5/.9
— iskola 373.642
— jég 663.67
— statisztika 312.5 
háztartásvezetés- 647
háztól házig való szállítás /vasútügy

656.26
hazugság 179.8
Head-féle zónák 616 — 009.611.7 
héber írásmódok 003.33
— nyelv 492.4
hegedű /hangszerkészítés 681.817
— /zene 787.1 
hegesedés 616—003.9 
hegesztés /géptan 621.791.052
— /műanyagipar 678.029.43 
hegesztési hibák 621.791.9^)58 
hegesztett acélgyártás 669.183.1
— csőgyártás 621.774.2
— fém 669 — 162
— kapcsolatok 624.078.3
— varratok 621.791.056
— vas- és acélszerkezet tisztán fémből 

624.014.25
hegeszthető ötvözetek 669.018.6 
hegeszthetőség 539.51 
hegeszthetőségi vizsgálat 620.179.2 
hegképződés /növénytan 581.148 
hegy /földrajzi alosztás (23)‘ 
hegyekben levő építmények 624.035 
hegyi betegség 612.275.1
— harc 355.423

hegyi löveg 623.413.4
— tüzérség 623.413.4
— út 625.711.8 
hegylánc 551.43 
hegymászás 796.52 
hegymászó felszerelés 685.7 
hegyomlás 551.311.2
hegy szerkezettan 551.24 
Heine — Medin-kór

616.832.21 -002.1 -036.22 
héjas termésű gyümölcsök 634.5 
héjboltozatok 624.074.5 
héjöntés 621.74.041
héjszerkezetű duzzasztófal 627.826/.82S
hektográftinta 667.53
helikopter /aerodinamika 533.661
— /közlekedéstechnika 629.135.4 
hélium 546.291
hellén stílus 7.032.6 
helybenolvasás 024.5 
helyesbítés /könyvvitel 657.23 
helyesírás /nyelvészet 411
— /oktatásügy 372.6
— egyszerűsítése 411.4 
helyesírási reformok 411.4
— rendszerek 411.4
helyhez kötött belsőégésű lokomotív

621.431.71
— — — motor 621.431.71 
 gép 621-182.2
— — gőzgép 621.16
— — tartály 621.642.3
— nem kötött gőzgép 621.15 
helyi anaemia 616—005.1/.5
— bibliográfia 015
— érzéstelenítés /fogászat

616.314-089.5-031.85
— ipar 338.4(1-2)
— jellegű társadalmi segélyezés 361.2
— kereskedelem támogatása 381.877
— képviselet 381.26
— közigazgatás 353
— közösségek 301.185.2
— önkormányzat 342.25
— piac 381.14
— szovjetek 342.63
— tanács 342.63
— — alá tartozó vállalat 658.115.3 
helyiérdekű vasút építése 625.61
— — üzeme 656.4
helyiség /elhelyezési szempont .006.025 
helyismereti bibliográfia 016(1) 
helymeghatározás /asztronómia 525.4
— /geodézia 526.5 
helynév /néprajz 398.95
— /nyelvészet 413.11 
helyőrség 355.453 
helypénz 336.255
helyrajzi katalógus /bibliográfia 017.091
— — /könyvtárügy 025.341.2
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helyreállítás

helyreállítás /művészet technikája 7.025
— /üzemi szempont .004.67 
helyretoló /haditechnika 623.431 /.436 
helységharc 355.423 
helységnévtár (083.86)
helyszíni anyagvizsgálat 624.058
— felvételek /talajmechanika 624.131.8 
helyszínrajz 526.98 
helyváltoztatás /állattan 591.17
— /fiziológia 612.76
— /pszichológia 159.946 
helyzeti energia 531.64 
hematit /ásványtan 549.5
— /vegyipar 661.872 
hemeralópia 617.755
henger /mezőgazdasági gépek 631.314
— /vízerőgépek 621.222
— hajtása /szerszámgépek 621.944.2 
hengerelt fém 669 — 122
— zúzottkő út 625.86 
hengeres felületek megmunkálása

621.9-43
— gőzkazán 621.181.4
— kártoló 677.051.42
— nyomógép 667.342 

hengerfej 621.224 
hengerj áratok 621.944.3 
hengerlés 621.944.12 
hengermű /fémmegmunkálás 621.771.2
— /szerszámgépek 621.944.3 
heparin 547.992 
hepatitis 616.36 — 002
— epidemica 616.36 — 002 — 022.78 
heraldika 929.6/.7
here /anatómia 611.63
— /patológia 616.68 
hereditás /biológia 575
— /növénytan 581.169 
hereditológia 575 
heresérv 616.68 — 007.43 
hering /konzervipar 664.951 
hermafroditizmus /állattan 591.167 
hermeneutika 417.3 
hernyó 638.22
hernyóselyem /textilipar 677.41
— színezése 667.26 
hernyótalp /gumiipar 678.065 
hespes 616.523
— zoster 616.834-002.152 
hét /asztronómia 529.2
— /időbeli alosztás “342” 

heterociklikus rendszerek 547.7
— vegyületek /kátrányfeldolgozóipar

668.748
— — három, — négv, — öttagú gyűrűk

kel 547.7
— — hat vagy több gyűrűvel 547.8
— — több mint hatatomú gyűrűkkel

547.89
heterogén rendszerek egyensúlya 541.123

hidegészlelés

heterózis 575.125
hetibér 331.232
hetivásár 381.14
hettita nyelv 491.98
hevea kaucsuk származékok 678.47
heveder /textilipar 677.75
— /továbbfeldolgozó iparok 685.54 
heveny bántalom 616—036.1
— fertőző betegségek 616.91
— gyulladások 616 — 002.1
— zavartság 616.893 
hevenvészett védőállás elleni támadás

355.422.15 
hévforrás 551.23 
hevítés 542.4
hevítést eljárások /kohászat 669.046 
hevítéssel való fázisolvasztás /vegyipar 

66.049
hevített fém 669 — 151 
hevítő berendezés 542.4
— láng 542.5
hexozók /édesipar 664.165
— /kémia 547.455.6 
hialuronsav 547.992
hiány /üzemi szempont .004.64
— miatt létrejött szervi hibák 

616-007.2
hiba /műszerészet 681.2.088
— /statisztika 311.214
— /üzemi szempont .004.64
— és hibakiegyenlítés /fizika 53.088 
hibaáram 621.3.014.7 
hibaelmélet /geodézia 526.5 
hibaforrás /asztronómia 522.9
— /statisztika 311.214 
hibahelymérés 621.317.333 
hibakiigazítás 522.9 
hibás következtetés 162.5
— öntés 621.746.7 
hibaszámítás 519.281 
hibernáció /állattan 591.54
— /növénytan 581.143.28 
hibrid formák /állattan 591.158 
hibridizáció /állattan 591.37 
hibridizálás /mezőgazdaság 631.523 
híd /építészet 725.95
— /fogászat' 616.314 — 089.29
— /haditechnika 623.6
— /hídépítés 624.2/.8
— /közlekedéspolitika 388.1
— mint térbeli tartó 624.074.1 
hidantocin 547.783
hidász 358.2 
híddaru 621.874
hideg elleni védekezés /épületek védelme

699.86
— — — /tüzeléstechnika 662.988
— hatása /növénytan 581.036.5 
hidegelektródás cső 621.327.4 
hidegészlelés szervei /állattan 591.488
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hidegfény híradástechnika

hidegfény 621.327.43 
hidegfolyatás 621.983 
hidegháború 355.014.1 
hideghengerlés ■ 621.944.124 
hidegkezelés 615.832.9 
hidegmegmunkálás 621.9.059.1 
hidegsajtolás 621.979.059.1 
hidegvérű ló 636.15 
hídépítés 624.2/.8 
hídfő 624.164
hídhoz vezető út elrendezése 624.052 
hídmérleg 681.264
hídnyíláson átfolyó víz becslése 624.054
hídőrfélék 582.536
hídőrház , 624.21.097
hidraállatok 593.7
hidrálás /kémia 542.934
— /vegyipar 66.093.4 
hidráit készítmények 668.746 
hidránsok 621.643.5 
hidrargillit 549.5 
hidraszabásúak 593.71 
hidrátok 548.5 
hidraulika 532.5 
hidraulikus emelő 621.866
— gép 621 — 82
— kos 621.227
— óra 681.115
— sajtó 621.226
— sebességváltó 621 — 585.2
— vezérlés 621—522
hidrazinok /szervetlen kémia 546.171.5
— /telítetlen vegyületek^ 547.334
— /telített vegyületéí: ’5?7!^34 
hidrazof estékek 668.811 
hidrazoszármazékok 547.556 
hídrészek 624.21.01/.07 
hidridek /kémia 541.44
— /vegyipar 661.96 
hidroaromás aldehidek 547.594
— alkoholok 547.593
— karbonsavak 547.595
— ketonok 547.594 
hidrodinamika 532.5 
hidrofiták 581.526.3 
hidrogén /kémia 546.11
— /kohászat 669.788
— /vegyipari készítmények 661.96 
hidrogénezés /kémia 542.941
— /vegyipar 66.094.1 
hidrogénhiperoxid 661.95 
hidrogénion-koncentráeió /elméleti kémia

541.132.3
— /mennyiségi elemzés 545.37 
hidrogénnel való színvas előállítás

669.173
hidrogénvegyületek 541.44 
hidrográfia 551.48 
hidrográfiai eljárások 551.48.018
— mérőműszerek 551.48.018

hidrokinon 547.565 
hidrolázok 577.152 
hidrolitikus fermentumok 577.157 
hidrolízis /kémia 542.938
— /vegyipar 66.093.8 
hidrolízisipar 663.534 
hidrológia 551.49 
hidrometria 532.57 
hidrosztatika 532.1 
hidroszulfitok 661.247 
hidroterápia 615.838 
hidrotermális telep 553.065 
hidroxidok /ásványtan 549.5
— /kémia 54 — 36 
hidroxilamin 546.172
— származékok 547.555 
hídsaru 624.21.094 
hídvám 336,255 
hieroglifa 003.32 
higany /kémia 546.49 
,— /kohászat 669.791
— és sói /gyógyszertan 615.732.6 
higanygőzkazán 621.181.6 
higanygőzlámpa 621.327.534 
higanyvegyületek 661.849 
Highmore-üreg 616.216.1 
higiéné 613
hígító /textilkémia 667.629 
Hilbert-tér /analízis 517.948.35
— — /geometria 513.88
hím /állattenyésztés 636.082.3 
hímivarszervek /fiziológia 612.61 
himlő *616.912 
himlőoltás 616.912-085.371 
hímvessző /patológia 616.66 
hímzés /iparművészet 746.3
— /textilipar 677.77 
hínár 582.53 
hínárfélék 582.533 
hindu írás 003.33
— nyelv 491.4 
hinduizmus 294 
hinta 791.7 
hintóló 636.14 
hipabisszikus kőzetek 552.31 
hiper akti vitás 616—008.6 
hiperbola 513.51/.55 
hiperbolikus függvény 517.564 
hiperelliptikus függvény 517.8 
hiperkomplex szám 512.9 
hipnotizmus 159.962 
hipnózis /állattan 591.186
— /fiziológia 612.821.7
— /terápia 615.851.2 
hiposzulfitok 661.247 
hipotézis 167.5 
hippursav 615.761.6 
hipszokrómia 541.65 
hipszométer 533.4 
híradástechnika 621.39
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híradástechnikai holtfel

híradástechnikai erősítő 621.375 
híradásügy 654 
hirdetés általában 659
— /szabadalmi jog 347.777
— falragaszokon 659.133
— használati tárgyakon 659.136.1
— kiállításokon 659.15
— körlevelekben, mellékleteken, röpla

pokon 659.132
— táblákon 659.133
— újságban 659.131
hirdetésben érdekelt személyek 659.1.07 
hirdetési díjszabás 659.1.03
— eredmény 659.113.7
— kampány 659.113
— vállalat 659.112 
hirdetésügy 659
híres jogesetek, perek 340.96 
hírközlés a repülőgép belsejében és a kül

világgal 629.13.018
— útja 654.02 
hírközlési lehetőség 654.02 
hírlap 07
hírlapszállítás 656.886 
hírlaptár 025.173 
hírlapterjesztés Ö70.3 
hírszerző szolgálat 355.40 
hírverés 659.11
— áru díszítésével 65Q.154
— előkészítése 659.113
— szervezete 659.11 
hírverési eljárások 659.1.02
— eszközök 659.13/.17
— tervek 659.113.3
— vállalatok 659.112 
hírveréssel foglalkozó személyek

659.1.072
His-nyaláb 616.124
hiszékenységgel való visszaélés 343.729 
hisztamin 547.781 
hiszterézis 538.23
— gép 621.313.39 
hisztéria 616.891.2 
hisztogram 311.218 
hisztológia /anatómia 611—018
— /biológia 576.72 
hitbizomány 333.31 
hitel /magánjog 347.457 
hitelellátás /üzemgazdaság 658.148 
hitelesítés /műszerészet 681.2.089 
hitelező /számvitel 657.43 
hiteligénylés /állami költségvetés

336.126.41 
hitelintézet 332.3 
hiteljog 347.735 
hitelkorlátozás 332.745 
hitellevél /magánjog 347.735
— /pénzügytan 332.77 
hitelre való eladás 381.748 
hitelsértés 343.535

hitelszövetkezet 334.2 
hitelügy 332.7
hitelügyi közigazgatás 351.825 
hitelügylet 347.757 
hiúság 179.8 
hívás /hiradásügy 654.05 
hivatali hatalommal való visszaélés 

343.353
— kötelesség megszegése 343.353
— sikkasztás 343.351
— titok megsértése 343.45
— vesztegetés 343.352 
hivatalnok /közigazgatás 35.08
— /munkaügy 331.77 
hivatalos fogadás 394.9
— intézmény 061.1
— jellegű bank 332.12
— kiadványok közérdekű eseményekkel 

kapcsolatban 087.3
— külkereskedelmi képviselő 382.2
— nyelv 342.725
— statisztika 311.3
— szervek kiadványai 655.59
— tőzsdei árjegyzék 332.615 
hivatás /antropológia 572.025
— /magánjog 347.168
— szabadsága 342.734 
hivatási felelősség 347.56
— titok megsértése 343.45 
hivatáskörök erkölcstana 174 
hivatásos büntetőbíró 343.162 
hivatásszerű kéjelgés 343.544
— munka 331.021
hívóberendezés távbeszélőnél 621.395.6 3
hívókészülék távírónál 621.394.63
hizlalás 636.084.52
hízókúra 613.25
hó 551.578
hócipő 685.314
hóeke 621-757
hokki 796.355
hold 523.3
— pályamozgása 521.6 
holdfény 628.9.025 
holdfogyatkozás 523.38 
holding 338.86 
holland juhok 636.33
— lovak 636.153
— marhák 636.23
— nyelv 439.31
— sertések 636.43
— tyúkfajták 636.53 
Hollandia /földrajzi alosztás (492) 
Hollerith-gép 681.177
holmium /kémia 546.665
— /kohászat 669.865 
holocén 551.796
— története 571(119.6) 
holt nyelvek 408.4 
holtfej 621.746.4
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holttest hő

holttest 614.6
hólyag /anatómia 611.62 .
— /anyagvizsgálat 620.191 
hólyagos bőrbetegségek 616.52
— gyulladás 616—002.1
— szerkezet 539.216
homály /szemészet 617.713—004.1
homályos üveg 666.26
homestead 333.31
homiletika 251
homo 599.9
homoeopathia 615.53
homogén anyagok ipara 679.9
— építmények 624.015
— rendszerek egyensúlya 541.122 
homogenitás /molekulafizika 539.215
— /talajtan 631.434 
homogenizálás 66.063 
homok /bányászat 622.362
— /építőanyagok* 691.2
— /kőfaragóipar 679.86
— /kőzettan 552.51
— /teleptan 553.62 
homokbaöntés 621.74.041 
homokdombok megkötése 627.52 
homokfúvatás 621.9.018.3 
homokhalmok 551.311.31 
homokjátékok 796.1 
homokkő /építőanyagok 691.2
— /kerámia 666.765
— /kőzettan 552.51
— /teleptan 553.5 
homokolt út 625.81 
homokóra 681.1Í9 
homokos kőzetek 552.51 
homokpuszta képződmények 581.526.34 
homokszűrés 663.633
homoktalaj 631.411.1 
homokvágány 625.156 
homonimák 413.14 
hónalj sebészete 617.571.5 
hónap /asztronómia 529.2
— /időbeli alosztás “33” 
honismeret 908 
honolás 621.923.52 
honosítás 342.71 
honvédelem 355 
honvédelmi minisztérium 354.61
— politika 355.02
— rendszerek 355.014
— szolgáltatások 355.22 
horda /szociológia 301.185.1
— /társadalmi és politikai szervezetek

321.2
hordalék 627.157
hordó /csomagolási eljárások 621.798.1
— /géptan 621.642.1
— /tartályok gyártása 683.5
— alakú tárgy 621—47 
hordozható építmény 624.033

hordozható gép 621—182.4
— kiskályha készítése 683.96
— tartály 621.642.1
— tűzhely készítése 683.96 
horgany /építőanyagok 691.75
— /kémia 546.47
— /kohászat 669.5
— /mechanikai technológia 672.6 
horganyból készült tárgy 673.8 
horgany érctelep 553.44 
horganyfehér 661.847 
horganyozás 669.586/.5S7 
horganyötvözetek 669.5 
horgany vegyületek 661.847 
horganyzott lemezekből való bádogáru

672.4
horgászás 799.1 
horgászat 639.2.061.4 
horgolás /háztartás 646.2
— /iparművészet 746.4
— /textilipar 677.662 
horgolótű 672.82 
horgolt csipke 677.662 
horgony 629.12.Q15 
horgonyzóhely kikötőknél 627.23 
hormon /állattan 591.147
— /biokémia 577.17
— /fiziológia 612.018
— /mezőgazdaság 631.811.982 
Horner-tünet 616.839.16—008.6 
hornyolt tárgy 621—45 
horog /apró fémáru 672.83
— /erőátviteli gépelem 621.86.061
— /kötőgépelem 621.885 
horony /elektrotechnika 621.3.042
— /géptan 621—45 
horvát nyelv 486.2 
hosszegység 531.711
hosszirányú hullámok /hőtan 534.012 
hosszúhullámok /elektrotechnika

621.3.029.5
— /fénytan 535.61-1 
hosszúlejáratú hitel 332.7.067.22
— kölcsön könyvelése 657.412.4 
hosszúságmérés 531.71 
hosszúságmérő 531.719
hótalp 685.36 
hóteher 624.042.4 
hotel 728.5 
hóterhelés 621-753 
hottentotta nyelv 496.1 
hóvédőmű /általános mérnöki szak

624.18
— /vasútépítés 625.16 
hóvisszatartás 632.111.3:551.578.4 
hozadék /erdészet 634.928.5 
hozadéki érték 330.133
hozam /vegyipar 66.012.5 
hozraszcsot 657.47 [3K] 
hő /egészségügy 613.16
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hő hővisszanyerés

hő okozta betegségek 613.64 
hőálló acél 669.14.018.4
— ötvözetek 669.018.4 
hőátadás /elektrotechnika 621.3.036
— /hőerőgépek 621.43.014
— /hőtan 536.2 
hőátbocsátás 536.35
hő átvivő közeg 662.995 
hőbontás /kémia 542.92
— /vegyipar 66.092 
hőcsökkentő gyógyszerek 615.75 
hőegyenérték 536.72 
hőegyenleg 662.614 
hőegységek 536.5.081 
hőelektromosság /elektrotechnika 621.36
— /fizika 537;32 
hőelemek 537.32
hőellátás mérőeszközei 53.084 
hőelmélet 536.1
hőelméleti kérdések belsőégésű motoroknál 

621.-43.014
hőerőfogyasztás a kohászatban

669.012.3
hőerőgép /gépek hajtóerő szerint 621—84
— általában 621.1
— elmélete 536.8
— gőzgép kivételével 621.4
— hatásfoka 621.43.018
— teljesítménye 621.43.018 
hőérzés /állattan 591.185.2
— /fiziológia 612.88
— zavarai 616-009.62/.68 
hőészlelés szervei /állattan 591.488 
hőfelvétel /növénytan 581.036.6 
hőfokszabályozás /építőipar 697.327 
hőforrások melegének hasznosítása

662.997
hőgazdálkodás /tüzelőanyagok 662.6/.9
— /vegyipar általában 66.012.3 
hőhalál 530.161
hőhatáá /elektromosság 537.312
— /hőtan 536.4
— /mág'nesség 538.66
— /növénytan 581.036.2 
hőhatásra "támadt sérülések 616 — 001.1 
hőhatással előállított tüzelőanyagok

662.7
hőionizáció 537.58 
hőkezelés /bányászat 622.78
— /fémmegmunkálás 621.78 
hőkezelés /terápia 615.832
— hideggel 621.785.92 
hőkezelési berendezés 669.04
— eljárások /kohászat 669.04
— — /vegyipar általában 66.04
— módok /fémmegmunkálás 621.785 
hőkezelésre alkalmas acél 669.14.018.46
— — ötvözetek 669.018.4 
hőkezelt fém 669 — 15 
hőkicserélődés /hőtan 536.2

hőkicserélődés /hőtechnika 662.612.3 
hőkicserélők /hűtőtechnika 621.565.9 
hőkisugárzás /növénytan 581.036.6 
hőkoaguláció 615.832.7 
hőközpont 612.53 
hőléggép 621.41 
hőmennyiség 536.1
— mérése 536.6 
hőmérő 536.51
hőmérséklet /hőerőgépek 621.43.014
— által okozott mezőgazdasági kár 

632.11
— hatása /fizika 539.377
— — /geológia 551.311.1
— — /munkaügy 331.043
— — /növénytan 581.036
— — szerkezetek terhelésénél

624.042.6
— mérése /biológia 578.087.86
— — /hőtan 536.5 '
hőmérséklet eloszt ás 536.1 
hőmérsékletváltozás okozta erők

621-753 
hőpalack 644.19 
hőpárna 644.19
hőre keményedő anyagok 678.072
— lágyuló anyagok 678.073 
hőreakciómeghajtásos járómű 629.1.035 
hőreakciós gép 621.45
hörgés 616.22-008.4 
hörgők 616.23
hörgőtágulat 616.233 — 007.64
hőség okozta növénybetegségek 632.112
hősiesség 179.6
hősugárzás /fiziológia 612.52
— /hőtan 536.33 
hőszabályozás /fiziológia 612.53
— /hőtan 536.58
— /tüzeléstechnika 662.927
— /vegyipar általában 66.046.1 
hőszigetelés /épületek fűtése 697.1
— /épületek védelme 699.86
— /gőzgépek 621.186.4
— /tüzeléstechnika 662.998 
hőszigetelő anyagok 662.998 
hőszivattyú 621.577 
hőszükséglet /biológia 577.42
— meghatározása 536.68 
hőtan 536
hőtárolás 662.925 
hőtárolók 662.995 
hőtermelésí zavarok 616 — 009.87 
hővel való tartósítás 664.8.036 
hőveszteség /épületek fűtése 697.1
— /fiziológia 612.52
— /hőerőgépek 621.43.014 
hővezetés /építőipar 697.133
— /hőtan 536.2
— egyenlete 517.947.43 
hővisszanyerés 662.99
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hugyany hűtőberendezés

húgyany /fiziológia 612.398.193
— és származékai /gyógyszertan

615.761.6
húgycső /fiziológia 612.467
— /patológia 616.643 
húgycsőszűkület 616.643 — 007.271 
húgyhajtók /fiziológia 612.464
— /gyógyszertan 615.732 
húgyhólyag 616.62
— bénulása 616.62 — 009 
húgyhólyagkő eltávolítás

616.62-003.7-089.87 
húgysav 547.85 
húgy szervek 611.6 
húgyszervekre ható szerek 615.76 
hulla és elváltozásai 616 — 091.1 
hulladék /faipar 674.08
— /trágyázás 631.879
— -/városegészségügy 628.49
— /végrehajtási szempont .002.68 
hulladékanyagok /söripar 663.48
— /tüzelőanyagok 662.65; 662.73 
hulladék anyagokkal való kereskedelem

381.555
hulladékcsökkentés 658.567 
huljadékeltávolító berendezés 698.9 
hulladékenergia 621—68 
hulladékértékesítés /kohászat 669.054.8
— /üzemi szempont .004.8 
hulladékfelhasználás 658.567.1 
hulladékmeleg 621 —<68 
hulladékselyem 677.44 
hullaégetés * 614.62 
hullahigiéne 614.6 
hullám /elektrotechnika 621.3.02
— /hangtan 534.011/.013 
hullámalak 621.3.018.7 
hullámbarázda /geológia 551.3.051 
hullámelmélet /fénytan 535.12 
hullamerevség 612.742 
hullámhossz /színelmélet 535.61
— mérése /elektrotéchnika 621.317.36
— -  /fénytan 535.61.08 
hullámlemez 676.76 
hullámmechanika 530.145.6 
hullámmozgás /hidrodinamika 532.59 
hullámosító gép 621.981 
hullámosított karton 676.7 
hullámterjedés /mágnesség 538.566
— Heaviside-rétegben 538.566.3
— hullámvezetőkben 538.566.5 
hullámtörő-gát 627.23 
hullámvezetők 621.372.8 
hullámzás /statisztika 311.17 
hulló csillag 523.5
humán gimnázium 373.51 
huminsavak 547.992 
humoreszk /zene 78.083.3 
humoros költemények 8 — 17
— művek prózában 8 — 7

humulon 547.914 
humusztalaj 631.411.4 
hunok /földrajzi alösztás (369.1) 
hurkológép 677.661.054 
hurkolóipar 677.66 
hurkolt hálózatok 621.3.052.4 
hurokantenna 621.396.674 
hurokképzés 677.661.021 
húros hangszerek 787 
hús /állati termékek 637.5
— /egészségügy 613.281
— /konzervipar 664.94
— nyerésére szolgáló állatok 636.088.3
— összetétele 637.512.7 
húsáru előállítása 637.52 
húsellenőrzés 614.31:637.5 
húsfajták 637.51 
húshamisítás 637.516 
húshiba 637.516 
húskonzerv 664.91 
húsos gyümölcsök 634.4 
húspótló szerek 637.518 
hússzennyeződés 637.516 
húsvéti szokások 398.332.12 
húsvizsgálat 637.512.7 
hutszafélék 582.535 
huzagolás 623.423.36 
huzal 621—42
huzalból készült rugó 672.85
— — tárgy 672.85 
huzalgyártás 621.771 
huzalozás 621.3.049.73 
huzat /hőgazdálkodás 662.922 
huzatszabályozás 662.923 
húzószilárdság 539.412
— vizsgálata 620.172 
húzózár 672.837
hűbéri állam /közjog 342.36
— — /politika 321.3
— birtokjog 347.236
— gazdálkodás 330.191.22 
hűbériség 321.3 
hüllőbőrök 675.034 
hüllőfarkúak 598.29 
hüllők 598.1
hűség 179.9
hűtés /egészségügyi technika 628.82
— /építőipar 697.97
— /géptan általában 621—71
— /hűtőtechnika 621.56
— /kémia 542.4
— /üvegipar 666.1.038
— /vegyipar általában 66.046.32 
hűtlenség 343.32
hűtő /gőzgépek 621.175 
hűtő anyagok 621.564 
hűtőberendezés /géptan általában 

621-71
— /hűtőtechnika 621.56
— /kémia 542.4
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hűtőgép idényüzlet

hűtőgép 621.57 
hűtőház /építészet 725.35
— /hűtőtechnika 621.565 
hűtőkamra 643.37 
hűtőközeg 621.56
hűtőlevegő energiájának használata

621-68 a
hűtőtechnika 621.56/.59
hűtőtorony 621.565.9
hűtővíz energiáj ának használata 621 — 68
hüvely /anatómia 611.65
— /nőgyógyászat 618.15
— /papíripar 676.83 
hüvelyes gyümölcsök 634.4
— növények /kertészet 635.65 
hüvelyesek /növénytan 582.736 
hüvelyöblítés 618.15-085.417.2 
hüvelyt ölt ény 623.453 
hüvelyváladék 618.15—008.8 
hyalin-elf ájulás 616—003.82 
hydraemia 616.151 
hydragegumok 615.732 
hydrea 616.511.61
hymen 618.152
— imperforatus 618.152—007.271
hyperaemia 616—005.1 /.5 
hyperaesthesiák 616 — 009.61 
hypermetrophia 617.753.1 
hypermotilitás 616.34—009.1 
hypernephroma 616—006.694 
hyperplasia 616 — 007.6 /
hyperthermia 612.57 
hypertonia '616.12—008.33 
hypertrophia 616 — 007.6 
hyperthyreosis 616.441—008.61 
hypofarinx 616.327 
hypmnzulinizmus 616.379 — 008.64 
hypokloritok 661.43 
hypophysis /fiziológia 612.432
— /patológia 616.432/.434 
hypoplasis 616—007.2 
hypospadiasis 616.66 — 007.2 
hypothyreosis 616.441—008.64 
hypotonia 616.12 — 008.331.4

I

Ibériai nyelvek 46 
ibolya /színelmélet 535.6—28 
ibolyafélék. 582.81 
ibolyántúli sugarak alkalmazása

621.384.4
— sugarakkal való fényképezés 778.34
— színek '535.61—3 
ichtiol 615.778.7 
ichtiológia 597 
ideálelmélet 519.4 
idealizmus 141.13 
idegcsillapítók 615.7§2

idegdúcok /anatómia 611.89
— /patológia 616.834 
idegek /állattan 591.181
— /anatómia 611.83
— /fiziológia 612.813
— /patológia 616.8
— és izmok /állattan 591.182 
idegen állam elleni bűncselekmény

343.33
— államfő elleni bűncselekmény 343.33
— anyagok távoltartására szolgáló beren

dezés 621 — 757
— jog alkalmazása 341.518
— nyelv tanítása 372.65
— szavak 413.163 

testek 616-003.6
— tőke /üzemtan 658.148
— — könyvelése 657.412 
idegenek földbirtoka 333.4 
idegenforgalom 380.8 
idegenrendészet 351.756 
ideges kimerültség 616.891.4
— zavarok 616—009 
idegfonatok 611.83 
ideghártya /fiziológia 612.843
— /szemészet 617.73 
idegizomelfajulásos reakció

616.833-073.71 
idegközpontok 612.82 
idegrendszer /állattan 591.48
— /anatómia 611.8
— /fiziológia 612.8
— /patológia 616.8
— befolyása a légzésre 612.28
— funkciói /állattan 591.18
— hatása izmokra 612.817
— — mirigyekre 612.817
— higiénéje 613.8
— izgatói 615.785
— kórbonctan 616.8 — 091
— működése /lélektan 159.91
— organikus megbetegedései 616.83
— szerkezete 159.91
— tünettana 616.8 — 00 
idegrendszeri contracturák 616.8—009.12
— degenerációk 616.8 — 003.8
— tuberkulózis 616.8—002.5 
idegrendszerre ható anyagok 615.78 
idegsejtek /fiziológia 612.822
— kórszövettana 616.8—091.8 
idegszálak kórszövettana 616.8—091.93 
idegszövet 616 — 018.8 
idegvégződések /anatómia 611—018.86
— /fiziológia 612.815 
ideiglenes építmények 624.033
— épületek 725.92
— forradalmi kormányzat 342.27 
idénylakás 728.18 
idénymunkanélküliség 331.6.063.5 
idényüzlet 381.57
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ideografikus impedancia

ideografikus írásmódok 003.32
ideológia 301.152.4
idézés 347.923
idézetgyűjtemény (082.2)
idióma 413.18
idiószinkrázia 616—056.11
idiotia 616.89—008.454
idomdarab /géptan általában 621—44
— /szállító csövek 621.643.4
— /szerszámgépek 621.9—44 
idomításra szolgáló állatok 636.088.6 
idomszer /fizika 531.718
— /szerszámkészítés 621.753.3 
idő /filozófia 115
— /pszichológia 159.937.5
— mérése 531.76
időbeli hatály /büntetőjog 343.21 
időbér 331.232 
időbibliográfia 016“ ... .” 
időfelvétel 77.054 
időjárás 551.311.2
— befolyásolása 551.509
— elleni épületvédelem 699.83
— hatása /állattan 591.54
— — /növénytan 581.54
időjárási ártalmak /mezőgazdaság 632.1 
időjelzés 551.509 
időközi mérleg 657.375 
időleges gyógyulás 616—036.6
— nemzetközi szervezetek 341.1 
időmeghatározás /magánjog 347.139 
időmegtakarító m ó d ^ e r^  irodában

651.452 
időmérés 529 
időmérő műszerek 529.78
— — gyártása 681.118 
időmérték /verstan 416 
időpont megválasztása haditervnél

355.433.6 
idősorok 519.242
— extrapolációja 519.283 
időszakos háztartás 64.028
— irodalom 05
— kiadvány 05
— kivándorlók 325.23
— sajtótermékek tartalmáról készült 

jegyzékek 014.3
időszakosság /állattan 591.16
— /időbeli alosztás “5” 
időszámítás /asztronómia 529
— /mértékügy 389.2 
időtanulmány /üzemgazdaság 658.542.1 
időtartam “A”
idült bántalom .616—036.1
— gyulladások különböző formái 

616-002.2
— tuberkulózis 616 — 002.52 
ifjúság politikai mozgalmai 323.248
— társadalmi mozgalmai 369.4
— védelme 362.8

ifjúsági irodalom 8—93
— könyv 087.5
— könyvtár 027.625
— szervezetek 369 
igásállat 636.088.2 
igásló 636.15
igazgatás /hiradásügy 654.07
— /közigazgatás 35
— /üzemgazdaság általában 65.012 
igazgatói alap 657.439 
igazgatóság /szempont szerinti alosztás

.007.1
igazolványhamisítás 343.52 
igazságos bér 331.215.1 
igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény

343.36
igazságügyi közigazgatás 351.87
— szervezet 347.97 /.99 
igazságügyminisztérium 354.51 
ige 412.5
igénybevétel /fizika 539.4.01 
ikat élj árás 667.339 
ikerház 728.34 
ikerkristályok 548.2 
ikonográfia 7.04 
ikonológia 7.04 
ikra /halászat 639.2.03
— /haltenyésztés 639.38 
ikrázás 639.3.034 
iktatás 651.457
ileus 616.34-007.272 
illatos fák 674.034 
illatszerészet 668.5 
illegalitás 323.237 
illemhely /egészségügyi technika 

628.41/.43
— /útépítés 625.748 
illemszabályok 395 
illeszkedésmérés 621.317.34 
illesztések 621.753.2
illesztő gép és szerszám /kőfaragóipar

679.8.059
illetékesség /büntetőjog 343.18
— /közigazgatás 35.076
— /polgári perjog 347.98
— szerinti népességmegoszlás 312.91 
illetmény 331.2
illóolajok /kémia 547.913
— /vegyipar 668.5 
illóolajtartalmú növények 633.81 
illuminált kézirat 091.3 
illusztrált könyv 096
illúzió /elmekórtan 616.89—008.42
— /pszichológia 159.961
imakönyv 243 
imbecillitás 616.899 
imidazol-csoport 547.781 
immunitás 612.017 
immunterápia 615.371 *•
impedancia /elektromosság 537.311.6
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impedancia inklináció

impedancia mérése 621.317.33 
imperialista protekcionizmus 337.92 
imperializmus külpolitikája 327.2 
impetigo 616.594.1—002 
import 382.5 
impotencia 616.69—008.1 
impregnálás /gumiipar 678.026
— /textilkémia 667.166
— élettani hatások ellen 667.168 
impregnált anyagok 678.066
— szövetek 678.066 
impresszárió 7.075 
impresszionizmus /irodalom 8.015.19
— /művészet 7.036.2 
impromtu 78.083.6 
improvizálás 781.65
impulzus /elektrotechnika 621.3.018.7
— /fizika 531.61
impulzusmódszerek /híradástechnika 

621.374
in vitro kísérlet 578.083
— vivő kísérlet 578.084 
inak /anatómia 611.74
— /patológia 616.72 — 018.3 
inaktív anyagok 541.42 
inaktivitás 616—008.6 
inanitio 616.393
incontinentia urinae 616.62 — 008.22 
incubatio 616—036.3 
indantrén színezékek 668.812
— színezés 667.244 
indazol-csoport 547.77 
indén-csoport 547.66 
indexbér 331.222 j 
indexszám /statisztika 311.141 
India /földrajzi alosztás (54)
— /ókori földrajzi alosztás (34) 
indiai nyelvjárások 491.4
— vallások 294
indigó és indigószerű színezékek 668.816
— színezés 667.244 
indigókék 547.75 
indigópapír 676.37 
indigoszol színezés 667.244 
indikációk betegségeknél 616—035 
indikátor 54—43
indítás /géptan 621 — 57 
indítók 621-57 
indium /kémia 546.682
— /kohászat 669.872 
individualizmus 330.172 
indoeurópai irodalom 891
— nyelvek 491 
indofenolok 668.814 
indogermán irodalom 891
— nyelvek 491
indol és származékai 547.75 
indológia 491.1
Indonézia /földrajzi alosztás (910)
— nyelvei 499.2

indukció /logika 162.3
— /mágnesség 538.4 
indukciós fűtés 621.365.5
— gép állandó mágnessel 621.313.8
— kemence 621.365.5 
induktanciák 537.311.6 
induktivitás mérése /elektromosság

537.723
— — /elektrotechnika 621.317.33 
indulat /fiziológia 612.821.3
— /pszichológia 159.942 
indulin /kémia 547.861
— /vegyipar 668.814 
induló 78.084 
infantilizmus /elmekórtan

616.89-008.454
— /patológia általában 616—007.1 
infarktus 616—005.8 
infinitezimális geometria 513.7 
infláció 332.571.2 
influenciagép 537.223
influenza 616.921.5 
információ /hirdetésügy 659.23
— /kereskedelem 381.893 
információelmélet 621.391 
infrahangrezgések 534.321.8 
infravörös sugarak alkalmazása

621.384.3
— sugarakkal való fényképezés 778.34
— szárítás 66.047.355
— színek 535.61 —1 
infundibulum 616.831.43 
inga 531.5
ingadozás /statisztika 311.17 
ingamozgás 531.53 
ingaóra 681.113 
ingatlanadó 336.211 
ingatlanforgalom 333.39 
ingatlanhitel 332.72 
ingatlanközvetítés 333.39 
ingatlantulajdon 347.235 
ingerhullám 612.816 
ingerküszöb 159.938.21
— mérése 159.938.25 
ingerlékenység /fiziológia 612.816
— /növénytan 581.18 
ingerületvezetés 612.816 
ingóságok /magánjog 347.3 
ingottörő 621.969 
ingyenes olvasóhelyiség 027.9
— otthoni orvosi segély 362.14
— újságolvasó terem 027.9 
inhalálás 615.835 
ínhártya 617.715 
ínhüvely /anatómia 611.75
— /fiziológia 612.75
— /patológia 616.76
iniciál robbanóanyagok 662.4
injektor 621.694
inklináció /mágnesség 538.713
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inkunábulum ipari

inkunábulumok 093 
inkvizíció 343.102 
inozit 547.593 
insufficientia 616.12 — 008.4 
intarzia /iparművészet 745.5Í
— /műasztalosság 684.63 
integrál egzisztenciája 517.947.1 
integrálás határozott integrálokkal

517.947.2
— parciális kvadraturák útján

517.946.3
— sorokkal 517.947.3 
integrálási eljárás 517.945.1 
integrálegyenlet 517.948.32/.33 
integrálgeometria 513.7 
integráloperátor 517.4 
integrálszámítás 517.3 
integro-differenciálegyenlet 517.948.34 
intelligencia /állattan 591.51
— /fiziológia 612.821.3
— /pszichológia 159.95 
intenzitás 530.19
interferencia /aerodinamika 533.695
— /elektrotechnika 621.3.018.2
— /hangtan 534.5 
interglaciális korok 551.793 
interjú /formai alosztás (049.3) . 
intermolekuláris légzés 591.124 
Internacionále 3K94/96 
internacionalizmus 327.3 
internálás 341.34 
internálótábor /hünteíőjogv*343*81
— /építészet 725.63 
internátus /építészet 727.2
— /oktatásügy 37.018.3 
interpelláció 328.15 
interpoláció 512.52 
interpretálás 781.68 
interstelláris anyagok 523.16 
intervenció 341.233 
interventrikuláris fal 616.124 
intézeti nevelés 37.018.3 
intézmények 06
— dokumentációs szervei 002.66
— könyvtárai 027.2 
intézménvi iskola /közgazdaságtan

330.188.1
intoxikáció 616—099 
intramagmatikus telep 553.062 
intraocularis nyomás 612.842 
intruzió 551.22 
intruzív telep 553.063 
intuíció 159.956 
invar acél 669.14.018.47 
invariáns /algebra 512.8
— /analízis 517.4 
íny 616.311.2 
ion 541.132
ioncserélő gyanták 661.183.1 
ionizáció 541.124

ionizáció módjai 537.56 
ionizációs feszültség 537.56 *
— kamra 621.387 
ionizált állapot 54 — 128 
ionkicserélő abszorbeáló anyagok

661.183.1 
ionon 547.594 
ionoptika 537.534
ionoptikai módszerek 621.3.032.2
ionos állapot 54 — 128
ipar /alkalmazott tudományok 66/69
— /népgazdaság 338.4
— szabadsága /közjog 342.734
— — /politikai gazdaságtan 330.172
— szabályozása 338.982
— szervezése 65
— támogatása 338.983
— termelékenysége 338.4.011 
iparadó 336.241.5 
íparellenőrzés 338.982 
iparengedély 338.982 
iparfelügyelet /munkaügy 331.94
— /népgazdaság 338.982 
ipargazdaságtan 338.001:338.4
ipari anyagok által okozott mezőgazdasági 

kár 632.19
— — nyerésére szolgáló állatok

636.088.4
— ártalmak megelőzése 628.5
— bíróság /magánjog 347.998
— — /munkaügy 331.16
— egészségügy /egészségügvi technika

628.5
— — /higiéné 613.6
— — /munkaügy 331.822
— épületek 725.4
— eredetű takarmányfélék 636.087
— érj észt éses eljárások 663.15
— festés 667.66
— hitel 332.742.1
— hőszigetelés 662.998
— kombinát 338.873
— középiskola 373.621
— közigazgatás 351.824.1
— lélektan 658.013
— mázolás 667.642
— mázoló eljárások 667.66
— munkásosztály 323.332
— növények 633.9
— nyersanyaggazdálkodás 339.8.002.3
— papír 676.4
— szennyvizek, kezelése 628.54
— tanuló 331.55
— — képzése 331.86
— tanulók iskolái 331.861 /.862 *
— társaság 338.7
— technikum 373.63
— termékek felhasználása takarmányként

636.087.2
— termelés 338.4
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ipari irodalmi

ipari termelési statisztika 31:338.4
— tisztítás 621.7.02
— titok 347.775
— tulajdon 347.77
— — elleni bűncselekmény 343.533
— tulajdont védő szervezet 347.779
— tüzelés 662.92 .
— üzleti vállalatok 061.5
— vásár 381.12
— visszaélés 343.53
— víz 663.6
— vízhasználat 628.17
iparilag hasznosított ammóniumsók

661.52
iparkamara /építészet 725.25
— /kereskedelem 380.15 
iparművészet 745/749 
iparművészeti középiskola 373.7
— tárgyak nyersanyaguk szerint 745.5 
iparosodás 338.924
iparososztály 323.327 
iparpolitika 338.4 
iparstatisztika 31:338.4 
ipartelepítés 338.4:658.21 
ipartestület 338.6 
ipartörténet általában 6(091) 
iparügyi minisztérium 354.81 
iparvállalatok könyvvitele 657.524 
iparvasűt üzeme 656.3 
ipekakuána 615.731.1 
ír nyelv 491.62 
Irán /földrajzi alosztás (55) 
iráni nyelvek 491.5 
irány /időbeli alosztás f<76” 
irányár 338.532.3 
irányhallgató készülék 681.88 
irányítás /postaügy 656.85 
irányító antenna 621.396.677
— munka 331.021
irányított rádióközvetítés 621.396.4
— repülőgép 629.138.98 
iránymérés rádióval 621.396.663 
iránytű 538.74
irányváltó 621—58 
irányvonal /statisztika 311.17 
irányzás 623.55
— repülőgépről 623.556 
irányzó berendezés 623.4.05 
írás 003
— /oktatásügy 372.51
— /pszichológia 159.946
— eredete 003.01
— viszonya a beszédhez 003.03 
írásbeli vizsga 371.27 
írásfajták 003.3
íráshoz használt anyagok 003.5 
írásjelek 003.08 
írásmódok 003.2/.3 
írásművészet 8.081 
irat /irodatechnika 651.5

iratmegőrzés eszközei 651.6 
iratmegőrzési elhelyezési módok 651.54 
iratmintatár /formai alosztás (094.94) 
iratrendezés kellékei 651.55 
iratrendező készítése 686.83 
irattár 651.5 
irattartó 676.84 
irezés /textilipar 677.024.15
— /textilkémia 667.162 
irha 637.6
irhabőr 675.4 
irídium /kémia 546.93
— /kohászat 669.232
— sóival való eljárások 772.3 
iridiumvegyületek 661.893 
iris /fiziológia 612.842
— /szemészet 617.721 
iriskoloboma 617.721—007.243 
író /szellemi munkások 331.714
— /vaj gyártás 637.24 
íróasztal 645.44
iroda megvilágítása 628.977.2 
irodaberendezés 651.2
— gyártása 686.87 
irodabútor 651.2:645
— gyártása 686.87 
irodaépület /építészet 725.23
— /irodaszervezés 651.1
irodafelszerelés 651.2 '
— gyártása 686.8 
irodahelyiség /irodaszervezés 651.1
— /szempont szerinti alosztás .006.2 
irodai berendezés készítése 686.87
— bútor készítése 686.87
— felszerelés 686.8
— írásmódok 652
— munkaidő 651.41
— postakezelés 651.457
— személyzet 651.3
— — betanítása 651.455
— teljesítmény 651.45
— tevékenység 651.4/.7
— ügyvitel 651.4 
irodalmi alkotás 8.081
— elméletek 8.015.1
— esztétika 8.01
— gyűjtemények 8 — 8
— iskolák 8.015
— kölcsönhatások 8.091
— közigazgatás 351.85
— kritika 8.09
— — mint műfaj 8 — 9
— kútfő (093.3)
— levél 8 — 6
— műfajok 8 — 1 / — 9
— művek átdolgozása 8.083
— — — rádió-hangjátékra 

8.083:7.096
_ _ _ _ _  televíziós közvetítésre 

8.083:7.097

378



irodalmi iszapvulkán

irodalmi népiesség 8.015.12
— nyelv 408.53
— rendszerek 8.015.1
— szerzői jog 347.781
— technika 8.08
— termelés 002.2 
irodalom általában 8
— és erkölcs 176.8
— nyelvek szerint 82/89 
irodalomelmélet 8.0 
irodalomtörténet 8(091) 
irodalomtudomány 8.0 
irodaszemélyzet 651.37 
irodaszerek 651.46 
irodaszervezés 651.32 
irodaszervezet 651.3 
irodatechnika 651
! írófelszerelés készítése 686.86
írógép 681.61
írógépszalag 667.54
írói csoportok bibliográfiái 013
írókészülékek 681.17
irokéz nyelv 497
iron /kémia 547.594
irón /íróeszközök 667.56
— gyártása 686.86 
írópapír 676.31 
írószer 003.5 
írótinta 667.4 
írótoll 672.86
írott művek szerzői ipjg^ 347.781
— nyelv 408.52 '
irredentizmus 323.114 
irreverzibilis fotokémiai reakciók

541.144
irrigáció 618.15—085.417.2 
irritáció 616 — 002 
ischias 616.833.58-009.7 
iskola /építészet 727
— és közhatóság 379
— felügyelete 379.15
— szervezete 371
— területe 371.61
— vezetése 371.11 
iskolaegészsegügy 371.7 
iskolaépület 371.62 
iskolafajták 371.218 
iskolai bukás 371.212.72
— bútorzat 371.63
— büntetés 371.5
— egyenruha 371.8
— élet 371.8
— étkezés 371.716
— fegyelem 371.5
— feladat 371.322
— felszerelés készítése 686.8
— felvétel 371.212
— fénykép 371.672
— film 371.672
— gyermekgondozás 362.76

iskolai gyűjtemények 371.65
— hanglemezjátszó 371.674
— időbeosztás 371.24
— írásbeli vizsga 371.27
— ismeretek ellenőrzése 371.27
— játékeszközök 371.69
— játszótér 371.61
— jegyzetkészítés 371.322.7
— jutalom 371.5
— képek 371.672
— kiállítás 371.65
— kirándulás 371.233
— könyvtár 371.64
— — használata 371.389.1
— lemorzsolódás 371.212.73
— nevelés 37.018.2
— oklevél 371.29
— olvasmány 371.389.1
— óra 371.24
— rádió 371.674
— sport 371.73
— sportpálya 371.61
— szakkör 371.035.461
— szertár 371.62
— szervezet 371.2
— szokások 371.8
— szórakozás 371.74
— térkép 371.673
— testedzés 371.73
— tudományos felszerelés 371.66
— túlterhelés 371.71
— üdülés 371.74
— verseny 371.533
— vizsga 371.27 
iskolaigazgató 371.11
iskolák közötti verseny 371.533
iskolakert 371.61
iskolán belüli verseny 371.533
— kívüli nevelés 37.018.6 
iskolapolitika 379.3 
ismeretelmélet 165 
ismeretelméleti álláspontok és irányok

165.6/.8
ismeretlen összetételű vegyületek 547.9
ismertető jel 340.64
ismétlő puska 623.442.3
ismétlődés “ 75”
istácfélék 582.919
istálló /állattenyésztés 636.083.1
— /mezőgazdásági épületek 

631.2:728.94
istállóberendezés 636.083.1 
istállótakarmányozás 636.084.21 
istállótrágya 631.86 
istenhit 211 
iszákosság 178.1 
iszap 552.52
iszaplerakódás eltávolítása 627.88 
iszapolással való feltöltés 627.533 
iszapvulkánok 551.311.8
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itakolumitok Jacquard

itakolumitok 552.45 
ital /egészségügy 613.3
— /háztartás 641.87
Itália /földrajzi alosztás (45)
— /ókori földrajzi alosztás (37) 
itáliai félsziget nyelvjárásai 472 
italkeverékek alapanyagai 663.8 
italok ipara 663 
itatóberendezés /állattenyésztés

636.084.7
itató el jár ások /fényképészet 773.3 
itatóhely /géptan 621.643.5 
itatóspapír 676.391 
ítélet /büntetőjog 343.15
— /logika 161.2
— /magánjog 347.951
— /pszichológia 159.955
— érvényességének feltételei 161.25
— fajai 161.22
— zavarai 616.89 —008.45 
ítélőtábla 347.992 
iterációsorozat 519.282 
itterbium /kémia 546.668
— /kohászat 669.868 
ittrium /kémia 546.641
— /kohászat 669.794 
ittrium-csoport 546.66 
ivaros keresztezés 631.52
— kiválasztódás 575.5
— szaporítás mag útján 631.53
— szaporodás 612.604 

ivarszervek /állattan 591.46
— /anatómia 611.6
— /fiziológia 612.61/.62 
ivarszervekre ható szerek 615.76 
ivartalan hibridizáció 631.541
— keresztezés 631.52
— szaporodás /biológia 575.7
— — /fiziológia 612.604
íves elrendezés és alaprajz építményeknél

624.036
— Övű rácsos híd 624.32 
ívhegcsztés 621.791.75 
ívhíd 624.6 
ívkemence 621.365.2 
ívlámpa 621.325
ivóvíz /háztartás 644.61
— /italok ipara 663.6 
ivóvízellátás 628.1 
ívtartók 624.072.32 
izatin 547.75 
ízeltlábúak /állattan 595.2
— /növényvédelem 632.65 
izgatás 343.342 
izgatószerek /fiziológia 612.393
— /gyógyszertan 615.785 
izlám 297
izlandi nyelv 439.59
— zúzmó 668.393.52 
ízlelés /állattan 591.185.31

ízlelés /fiziológia 612.87
— /pszichológia 159.934 
ízlelőszerv /állattan 591.487
— /anatómia 611.87 
izmok /állattan 591.473
— /anatómia 641.73
— /fiziológia 612.73/.74
— /patológia 616.74
— fiziológiája /állattan 591.175
— kémiája 612.744 
izobárok 551.54
izocianát alapú műgyanták 678.66 
izokinolin-csoport 547.83 
izoméria 541.62 
izomerizáeió /kémia 542.952.1
— /vegyipar 66.095.21 
izomerő zavarai 616.8 — 009.1 
izomerővel hajtott gép 621—87 
izomérzés 159.936
izomhypertrophia 616.74—007.6—057 
izommotilitás 616.8—009.1 
izomösszehúzódás dinamikus és termikus 

hatásai 612.745
— élettana 612.741 
izomsorvadás 616.74 — 007.23 
izomszövet 616 — 018.6 
izosztázis 551.241 
izotermák 551.524
izotermikus állapotváltozás 536.712 
izotiazol-csoport 547.788 
izotópok 54.02 
izotrópia 539.22 
izoxazol-csoport .547.786 
ízületek /anatómia 611.72
— /fiziológia 612.75
— /patológia 616.72
— mechanikája /állattan 591.177 
ízületi szalagok 616 — 018.3
— tok 616-018.3 
izzadmányok 616 — 002.2 
izzás 536.45
izzasztás /bőripar 675.023 
izzasztók /gyógyszertan 615.743 
izzófejes motor- 621.436 
izzóharisnya 683.868 
izzókatódos kisülési cső 621.327.5 
izzólámpa 621.326 
izzószál 621.3.032.3 
izzótest 683.868

J

Jácint 635.965.281.5 
Jackson-epilepszia 616.831.31 —009.24 
Jacobi-féle eljárás 517.945.2 
Jacquard-gép /hurkolóipar

677.661.057.4
— — /textilipar általában 677.054.24
-  kártya 677.058.7
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jadcit jelzálog

jadeit 679.87
Japán /földrajzi alosztás (52) 
japán írás 003.32
— irodalom 895.6
— nyelv 495.6
— vallások 299.5
japánlakk /szerves vegyipar 668.447.51
— /textilkémia 667.8Í 
japánpapír 676.38 
járadék /magánjog 347.464 
járás /állattan 591.171
— /földrajzi alosztás ( — 37)
— zavarai 616.8 — 009.18 
járásbíróság 347.993 
járási könyvtár 027.53
— közigazgatás 353.7
— tanács /közigazgatás 353.7.075
— -  /közjog 342.63(1-37) 
járda 625.734 
járdasziget 625.734 
járógép 616 — 089.22 
járómű /építészet 725.37
— /közlekedéstechnika 629.1
— és úttest kölcsönhatása 625.03
— fűtése 662.91
— megvilágítása 628.977.8
— részei hajtómű kivételével 629.1.01
— utáni adó 336.213 
járóműasztalosság 674.25 
járóműjavítóműhely 625.26 
járóműmotor 621.431.7 
járóművezetés 656.052 
jarovizálás 631.531.17
j árulék /filozófia 111.4
— /magánjog 347.21 
járvány /közegészségügy 614.4
— /patológia 616 — 036.2
— elleni küzdelem 362.193 
járványos agyhártyalob 616.925 
játék /egészségügy 613.72
— /faipar 674.5
— /kisdedóvó 372.211
— és versenyek a jégen 796.96/.97
— szerepe a nevelésben 371.3.024 
játékcikkek készítése 685.8 
játékellenőrző készülék 681.176 
játék épület 725.8 
játékfegyver 623.447 
játékhangszerek készítése 688.73 
játékipar 688
játékkártya készítése 688.72 
játékkaszinó 725.75 
játékkatona készítése 688.72 
játékszerek ipara 688.7 
játékszerződés 347.465 
játszótér 712.25 
jávai kender 677.14 
javak /magánjog 347.21
— /politikai gazdaságtan 330.12
— megoszlása és felhasználása 339

javak termelési kapcsolatai 338.912.13 
javítás /általános mérnöki szak 

624.059.25
— /háztartás 646.2
— /üzemi szempont .004.67
— /végrehajtási szempont .002.237 
javító nevelés 371.9 
javítóintézet /büntetőjog 343.815
— /építészet 725.6 
javítóműhely 621.797 
jazz 785.16
jég /egészségügy 613.31
— /hűtőtechnika 621.564
— /sport 796.9
— elleni küzdelem 627.73
— eltávolítása 627.88 
jégár 551.311.1 
jeges italok 663.67 
jéggyártás 621.58 
jéghegy 551.311.1 
jégkár 632.13
— elleni biztosítás 368.51
— — védekezés 632.13 
jégkorong 796.96/.97 
jégkorszak 551.793
— története 571(119.3) 
jégpálya 725.86
— felszerelése 685.65 
jégpályaverseny 796.96/.97 
jégszekrény 621.565 
jégtörő /géptan 621—757
— /vízépítés 627.54 
jégtörőszolgálat 627.773 
jégzacskó 615.832 
jégzajlás 551.311.1 
jegybank 332.11
jegyellenőrzés /vasúti üzem 656.224 
jegyrendszer 339.86 
jegyzék /formai alosztás (083.84) 
jegvzetes bibliográfiák 019.9 
jegyzetkészítés /olvasás technikája 028.1 
jelbeszéd 409.1 
jelen “ 312” 
jelenkor 551.79
— /időbeli alosztás “ 19” 
jelentés /formai alosztás (047)
— /irodaszervezés 651.7
— /üzemgazdaság 65.012.427
jelfogó /távbeszélőtechnika 621.395.64
— /távirótechnika 621.394.64
jelkép 003.62 •
jelkulcsú táviratozás 621.394.2 
jelleggörbe 621.3.012 
jellegzetesség írásnál 003.08
jellem zavarai 616.89—008.48 
jellemvonások 159.923 
jelmezkészítés 688.75 
jelvények útján való hírverés 658.19 
jelzálog 347.27 
jelzálogilleték 336.246

381



jogváltozásjelzés

jelzés /híradásügy általában 654.05
— /távközlés 654.9
— anyag előmunkálásánál 621.751 
jelző /hídrészek 624.21.097
— /távbeszélőtechnika 621.395.63
— világítóberendezés 662.12 

, — világítótest 662.12 
jelzőberendezés /bányászat 622.48
— /közlekedéstechnika 629.1.018
— /vízépítés 627.9 
jelzőkészülék lőszereknél 623.454.4 
jelzőszínek /üzemi szempont .004.922 
jelzőszolgálat /vasútügy 656.25 
jelző világítás 628.975
jiu-jitsu 796.891 
jobbágy 326.3 
jobbágyság 326 
jód /gyógyszertan 615.777.13
— /kémia 546.15
— /vegyipar 661.47 
jodátok 549.75 
jodidok 661.47 
jodoform 615.778.31 
jódszám 543.85
jog 34
— alkalmazása 340.132
— alkatelemei 340.112
— átalakulása 34.04
— fajai 340.1
— fajtái /magánjog 347.12
— felosztása 340.113
— fogalma 340.111
— hatálytalanítása 34.048
— határai 34.01 v
— ismertető jelei 34.01
— keletkezése /jogtudomány általában

34.046
— — /magánjog 347.12
— korlátozása 34.047
— meghatározása 340.11
— megjelenési formái 340.1
— megszűnése /magánjog 347.12
— módosítása 34.047
— módszertana 340.115
— rendeltetése 340.114
— tartalma 34.02
— tartama 34.046
— újjáalkotása 34.047
— változása /magánjog 347.12 
jogakadémia 378.934 
jogalany 34.023
jogalap nélküli gazdagodás 347.55 
jogász 347.96 
jogátruházás 34.043 
j ogbölcselet 340.12 
jogcím 34.028 
jogelmélet 340.1,1 
jogérvényesség 34.02 
jogesetek 34.096
jogforrás /formai alosztás (094/095)

joggyakorlat 340.141 
joghatály 34.046 
joghatás 34.03 
jogi alakszerűség 34.028
— alap elvek 340.11
— alapfeltételek 34.02
— beleegyezés 34.02
— biztosíték 34.037
— cselekmények 34.025
— — és jogintézmények közti ellentétek 

és azonosságok 34.05
- d o l o g  34.025
— eljárás 34.028
— elsőbbség 34.021
— felelősség 34.03
— fikciók 340.146
— fogalom 34.01
— forma 34.028
— intézmények 34.07
— közmondások 340.149
— módszer 34.06
— nyelvezet 340.113
— szakvélemény (094.98)
— személyek /magánjog 347.19
— — mint adókötelezettek 336.2.024.2
— személyzet 34.08
— szempontok /építőipar 69.003.2
— szervek 34.07
— szimbólum 340.146
— technika 34.06
— tények általában 347.13/.14
— terminológia 340.113
— ügyvivő 34.08 
jogképesség 347.155 
jogkövetkezmény 34.043 
jogmegszűnés 34.045 
jogok és kötelességek 34.03 
jogorvoslat /büntetőjog 343.155
— /magánjog 347.955
jogos és jogtalan háború 341.312
— önvédelem /etika 179.9
— védelem /büntetőjog 343.228 
jogosítvány /híradásügy 654.091
— /kereskedelmi vállalatok 658.92 
jogosság kérdése bűnügyben 343.22 
jogosultság 34.023 
jogösszehasonlítás 34.05 
jogsértés 34.03
jogszabályok egységesítése 340.145
— összeállítása 340.144
— összeütközése /nemzetközi magánjog

341.518
jogszokás 340.141 
jogszolgáltatás 34.038 
jogtalan elsajátítás 343.74 
jogtárgy 34.025 
jogtudomány 34
— mint jogforrás 340.143 
jogügyletek 347.13 /.14 
jogváltozás 34.04
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jogvédelem káliipar

jogvédelem 34.037 
jóhiszem /magánjog 347.141 
jóindulatú daganatok 616—006.03
— felhámdaganatok 616—006.5
— tumorok 616 — 006.3.03 
jólét 339.11
jóléti gazdaságtan 330.187.2
— intézmények 331.17
— — épületei 725.5 
jón nyelvjárás 476 
Jonval-turbina 621.224.23 
jótállás /kereskedelmi jog 347.768
— /magánjog 347.468

* jótékonysági gyűjtés 361.7
— ünnepély 361.7 
jótulajdonságok /etika 179.9 
Joule törvénye 536.78 
jóváírás 657.21
jóvátétel /bankügy 332.453.3
— /nemzetközi jog 341.384 
jövedelem /népgazdaság 339.2/.3 
jövedelemgyarapodási adó 336.218 
jövedelmezőség /mezőgazdaság 631.113
— /népgazdaság 338.933
— /szempont szerinti alosztás .003.13 
jövedelmi adó 336.215
— forrás, 339.233.1/.3
— rétegeződés 339.231 
jövesztés 622.23
— fúrólyukakon át 622.277
— kotrással 622.234.8
— nyomás alatt álló vízzel 622.234.5
— sűrített levegővel 622*2344?
jövesztőgép 622.32 '
jövesztőmunka 622.23 
jövevényszavak 413.163
jövő /időbeli alosztás “313”
— háborúja 355.488 
júdásfafélék 582.672 
Judea (33)
Jugoszlávia (497.1) 
juh 636.32/.38 
juharfafélék 582.772 
juhtej 637.173 
julianiceae 582.631 
Jupiter 523.45
jura 551.762
juta /növénytermesztés 633.523
— /textilipar 677.13
jutalom munkában szerzett érdemekért

331.97

K

K vitamin 577.161.5 
kabakos növények 635.6 
kabaré * /építészet 725.823.3 
— /színház 792.7 
kábel /elektrotechnika 621.315.2

kábel /híradásügy 654.14
— /textilipar 677.73
— úttest alatt 625.78 
kábeldaru 621.877
kábelek és vezetékek kötése 621.315.68 
kábelhajtás 621.854 
kábeltávirás 621.394.5 
kábítószerek /egészségügy 613.83
— /élelmiszeripar 663.99
— árubabocsátása /közegészségügy

614.28
— élvezete /etika 178.8
— rendészete 351.761 
kachexia 616—056.5 
kacsa 636.597 
kádáripar 674.4 
káripr 3^1 7
kádermunka 331.7.087.35 
kádfürdő /építészet 725.73 
kadmium /gyógyszertan 615.731.2/.6
— /kémia 546.48
— és ötvözetei 669.73 
kadmiumérctelep 553.44 
kadmiumvegyületek 661.848 
kaffer nyelv 496.3
kagyló /állattan 594.1
— /halászat 639.27/.29
— tenyésztése 639.4 
kajszi 634.21
káka feldolgozása 677.54 
kakaó /élelmiszeripar 663.91
— /növénytermesztés 633.74 
kakaópótló 663.92 
kakaóvaj 665.355.7 
kaktuszfélék 582.85
kalács 664.68 
kaláka 331.874 
kalander 678.053 
kalanderezés /gumiipar 678.027
— /textilkémia 667.039 
kalap /háztartás 646.5
— /kalaposipar 687.4 
kalapács /kovácsolás 621.733.5
— /szerszámgépek 621.972/.974
— készítése 682.4
kalapácsvetés 796.37 x
kalaposipar 687.4
kalaptomp 677.63 
kalcinálás 622.78 
kalcit 549.74
kalcium /gyógyszertan 615.739.1
— /kémia 546.41
— /kohászat 669.891 
kalciumkarbid 661.842 
kalciumvegyületek 661.842 
káld nyelv 498.2 
kaliber /fizika 531.72
— /szerszámkészítés 621.753.3 
kalibrálás 681.2.089 
káliipar 661.832
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kálisó kapron

kálisó /bányászat 622.363
— /teleptan 553.632 
káliszappan 668.14
kálium /gyógyszertan 615.732.1/.4
— /kémia 546.32
— /kohászat 669.882 
kálium karbon át 661.311 
káliumszuperoxid 661.312 
káliumtartalmú műtrágyák 631.83 
káliumvegyületek /alkáíiák 661.31
— /szervetlen fémvegyületek 661.832 
kalkuláció /könyvkiadás 655.54
— /könyvvitel 657.47 
kallózás 667.15 
kallózott anyagok 677.62 
kalmük nyelv 494.2 
kálóméi 615.732.6 
kalóriaérték 612.396/.398 
kalorimetria /fiziológia 612.51
— /hőtan 536.6
— /patológia 616-073.6 
kalorimetrikus hőmérés 536.54 
kálvinista egyház 284.2 
kályha /építőipar 697.2
— készítése 683.9 
kályhaellenző 645.49 
kamarazene 785.7 
kamat /bankügy 332.81
— /kereskedelmi jog 347.755
— /magánjog 347.456 
kamat-elméletek 332.88 
kamatláb 332.815
kamattáblázat /formai alosztás (083.53)
— /hitelügy 332.81(083.53) 
kambrium 551.732 
kámeák 736.2
kamerális könyvvitel 657.15 
kameralisztika 330.182 
kamfán 547.596 
kámfor /gyógyszertan 615.711.8
— /kémia 547.596 
kampó 621.885 
kampósszeg 621.886.3 
kamrafejtés 622.273.3 
Kanada (71)
kanadabalzsamt 668.445.23 
kanál /gépelemek 621.86.063
— /vasáruk 672.76 
kanalas fúró 621.951 
kancsalság /fiziológia 612.846
— /szemészet 617.761—009.11 
kandalló /építészet 729.95
— /'iparművészet 749.2 
kandeláber 672.1 
kankalinfélék 582.918.3 
kanóc 677.92
kánoni büntetőjog 348.5
— dologi jog 348.4
— magánjog 348.6
— per jog 348.58

kánonjog 348.1/.6
— általános rendelkezései 348.2
— forrásai 348.1
kantonok államhatalma 342.55 
kanyaró 616.915 *
kaolin /ásványtan 549.6
— /bányászat 622.361
— /teleptan 553.61 
kapa készítése 682.3 
kapacitás /fizika 530.19
— /vegyipar 66.012.4
— mérése /elektromosság ■" 537.723
— — /elektrotechnika 621.317.33 
kaparás /patológia 616 — 089.81 
kaparószalag 621.867.1 
kapásnövények /kertészet 635.1
— /növénytermesztés 633.4 
kapcsolás /elektrotechnika általában

621.3.06
— /géptan 621 — 57
— /rádiótechnika 621.396.6
— /villamosenergiaelosztás 621.316.3 
kapcsolási rajz 621.3.061 
kapcsolástan 519
kapcsolat más szervekkel .009.1 /.5
— számítása 624.078
— vállalaton belül 65.012.61 
kapcsoló /elektrotechnika általában

621.3.06
— /géptan 621-57
— /villamosenergiaelosztás 621.316.65 
kapcsolóberendezés /távbeszélőtechnika

621.395.65
— /villamosenergiaelosztás 621.316.3
— /villamosvontatás 621.337 
kapcsolóeszköz /gépelemek 621.888 
kapcsolókészülék 621.3.066 
kapcsolótábla 621.317.34 
kapcsolt reakciók 541.124 
kapillárkémia 541.18 
kapilláraktív anyagok 661.185 
kapilláris elemzés 545.84 
kapillárisok patológiája 616.16 
kapillaritás 532.6
kapitalista gazdálkodási formák 

330.191.3/.6
— munkamódszerek a termelés fokozá

sára 331.158
kapitalizmus 330.148 
kapituláció 341.82 
káplánturbina 621.224.35 
kapocs /építőipar 691.88
— /gépelemek 621.885 
kapok 677.23 
kápolna 726.4
káposzta /növénytermesztés 633.42 
káposztafélék /kertészet 635.34 
kaprifélék 582.683 
kapron /műanyagipar 678.675
— /textilipar 677.474.675
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kaptár katalán

kaptár 638.142 
kapu /építészet 725.96
— /építészeti részletek 729.38
— és kellékei 624.028 
kapuvirágfélék 582.955 
kapzsiság 179>.8
kár /üzemi szempont .004.64 
karabély 623.442 
karácsony 398.332.416 
karakter tánc /zene 78.085.7 
karakterisztika 621.3.012 
karakterológia 159.923 
karakül juhok # 636.38(5) 
karalábé /kertészet 635.12
— /növénytermesztés 633.42 
karamella 664.14
kárász 639.211 
karbamid /kémia 547.495.2
— /vegyipar 661.717 
karbamidalapú műgyanták 678.65 
karbamidsav 547.495 
karbantartás /általános mérnöki szak

624.059.1
— /múzeológia 069.4
— /művészet technikája 7.025
— /üzemtan 658.58
— /vasútépítés 625.2 
karbantartási költség 657.471.4
— munkálatok 658.58 
karbazol 547.75
kárbecslés /mezőgazdaság 631.164.28 
karbidok /ásványtan >§49u2 _
— /építőanyagipar 666.76%'. 5
— /vegyipar 661.665 
kárbiztosítás 368.1 
karbohidrázok 577.154, 
karbolsav /gyógyszertan 615.778.1
— /kőszénkátrányfeldolgozás 668.736.32 
karbon 551.735
karbonátok /ásványtan 549.74
— /bányászat 622.363
— /kémia 546.264 
karbonizálás 66.096.2 
karbonpapír 676.37 
karbonsavak 547.46
— aminószármazékai 547.466
— halogénszármazékai 547.467
— nitroszármazékai 547.465 
karburálás /gázgyártás 662.76.075
— /hőerőgépek 621.43—4
— /vegyipar általában 66.075 
karburáló szerek 66.075 
karcolat 8—43 
karcoló gép 621.981 
■kard 623.444.2 
kardiográfia /fiziológia 612.171
— /patológia 616.12-008.3-073.96 
kardvívás 796.865
karibi nyelv 498 
karikatúra 741.5

karikázás 796.2
kármegállapítás /növényvédelem 632.03
kármin 547.975
karmosak 595.5
karó 631.34
karom 591.478.
karóra 681.114
káros hatások elleni védekezés 628.56
— növények 632.5
— rovarok 632.7
— tér mértéke 621—168
— — szabályozása 621—168 
karosszék 645.41 
karosszéria 629.11.011 
karosszériagyártás 684.2 
karotin 547.979 
karotinoidok 547.912 
karotta 633.43
karperec 671.12 
kárpitos tömőanyagok 677.93 
kárpitosipar 684.7 
kárpitozás /háztartás 645 
karsztjelenségek 551.44 
kártalanítás 331.825 
kártbevonatok 677.051.4 
kártékony állatok 591.65
— — pusztítása 351.765 
kartell /kereskedelmi jog 347.733
— /népgazdaság 338.834.7 
karter 621—214 
kártérítés /magánjog 347.42 
kártevők elleni küzdelem /növényvédelem

632.94
kartográfia 912 
kartogramm /írás 003.63
— /statisztika 311.218 
kártoló farkas 677.051.27
— gép 677.051.4 
karton 676.6
kartonból készült tárgy 677.81 
kartoncső 676.83 
kartonipar 676 
kartontárgy /háztartás 646.84 
kartoték /formai alosztás (083.83) 
kartotékfelszerelés készítése 686.84 
kártyajáték 795.4 
karusszel-eszterga 621.941.27 
kas 638.142
kasmirkecskeszőr 677.332
kastély 728.82
kasza /mezőgazdaság 631.351
— /vasáruk 682.3 
kaszárnya 355.71
kaszinó /vendéglátóipar 64.024.6 
kaszt /szociológia 301.185.1
— /társadalmi szervezetek 321.2 
katabolizmus 591.149 
kataforézis /elektromosság 537.36
— /terápia 615.844 
katalán nyelv 449.9
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katalitikus kazánalapozás.

katalitikus eljárások 542.97
— folyamatok 66.097.2 
katalizátor /elméleti kémia 541.128.5
— /kísérleti kémia 542.973
— /vegyipar 66.097.3 
katalízis 541.128 
katalogizálás 025.3
katalógus /formai alosztás (083.8) 
katalógusfajták 025.34 
katapult 623.428.1 /.3 
kataszter 336.211.1 
katatónia 616.89-008.431 
katedra szocializmus 335.6 
katedrális 726.6 
kategória 161.12
katéterezés /diagnosztika 616—072.2
— /urológia 616.643-089.819 
katetométer 531.713
katód 621.3.032.2
katódos bevonatolás, katódporlasztás 
' 621.793.12

katódsugarak 537.533 
katódsugárcső 621.385.832 
katolikus egyház 282
— egyházalkotmány 348.3 
katonadal 784.7 
katonaerkölcs 355.13
katonai anyagi büntetőjog 344.1
— bíróság 344.3
— büntetőeljárás 344.2
— büntetőjog 344
— díszszemle 355.16
— egészségügy 613.67
— egészségügyi intézet 355.72
— élelmezési intézet 355.75
— előképzés 355.233.11
— emlékérem 355.134
— építmények /történelem előtti idő

571.87 *
— épület /építészet 725.18
— — /hadtudomány 355.7
— fegyelem 355.13
— földrajz 355.47
— gyarmatok 325.5
— igazgatás 355.6
— igazságszolgáltatás 344.3
— intézet 355.7
— iskola 355.23
— jutalom 355.134
— kémkedés 355.40
— kiképzés 355.23
— kitüntetés 355.134
— kórház 355.72
— közigazgatás 355.3
— meteorológiai szolgálat 358.3
— műszaki intézet 355.74
— — szolgálat 358.2
— nevelés 355.23
— repülőtér 355.76
— segédszolgálat 355,3

katonai szállítás 355.69
— szertár 355.74
— szolgálat békében 355.12
— — megtagadása 343.343
— — miatti távoliét munkából 331.817
— tanár 356.36
— technikai kiképzés 355.233.21
— — szolgálat 358.3
— térképészet 623.71
— térképészeti szolgálat 358.3
— testedzés 355.233.22
— tolmács 356.36
— ünnep 355.16 
katonapolitika 355.02 
katonazene 785.13
kátrány /gyógyszertan 615.753
— /tüzelőanyagok 662:749.2 
kátrányalapú műanyagok 678.58 
kátrányból nyerhető vegyületek szárma

zékai 668.74
kátrányfeldolgozó iparok 668.7 
kátrányfesték 668.8 
kátrányos utak 625.8.5 
kátránypapír 676.48 
kátrányszállítás 621.6.034 
kátrány szurok 668.738 *
kátránytermékek /gyógyszertan

615.778.5
kaucsuk /mázolóipar 667.72
— /gumiipar 678.4 
kaucsukipar 678
kaucsuktartalmú növények 633.91 
kaukázusi nyelvek 494.6 
kauterizálás 615.832.7 
kauzalitás 122 
kávé /élelmiszeripar 663.93
— /növénytermesztés 633.73 
kávéház ‘/építészet 725.71
— /vendéglátóipar 64.024.3 
kávépótló 663.94 
kaverna 616.24—002.54 
kaviár /haltenyésztés 639.38
— /konzervipar 664.955 
kavics /bányászat 622.362
— /építőanyagok 691.2
— ./kőfaragóipar 679.86
— /kőzettan 552.51
— /teleptan 553.62 
kavicsolt utak 625.81 
kavitáció 532.52 
kazah n^elv 494.34 
kazán /géptan 621.18 f
— kisnyomású gőzfűtéshez 697.532/.535
— — melegvízfűtéshez 697.432/.435
— központi fűtéshez 697.325/.326
— nagynyomású gőzfűtéshez 

697.542/.545
— — melegvízfűtéshez 697.442/.445
— vizsgálata 621.187.2 
kazánalapozás 621.185
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kazánátvétel kémiai

kazánátvétel 621.187.2 
kazánbefalazás 621.185 
kazángyártás 621.772 
kazánház üzeme 621.182 
kazánkő 621.187.11 
kazánrobbanás 621.178 
kazánszerelés 621.185 
kazántáplálás 621.187.13 
kazántartozékok 621.183 
kazántisztítás 621.187.3 
kazántöltés 621.187.13 
kazein /kémia 547.96
— /vegyipar 668.392 
kazeingyapjú 677.487 
kazeinműanyag 678.56 
kazeinpamut 677.487 
kazetta /díszműáruk 688.3
— /fényképészet 771.32 
kecsege 639.212 
kecske 636.39 
kecskerágófélék 582.766 
kecskeszőr 677.33 
kecsketej 637.174
kedvezményes utazás munkások részére

331.991
— vámtarifa 337.914 
kefe /elektrotechnika 621.3.047 
kefeeltolások hatása 621.3.013.4 
kefeipar 687.9 
kefélhetőség /fizika 539.57 
kegyelem /büntetőjoga-343*292 x 
kegyhely 726.9 
kehely állatok 593.73 
kék 535 .6 -26 /-27
— könyv 087.3 
kékítés 648.27 
kéksav /kémia 546.267
— /vegyipar 661.664 
kelbimbó 635.36 
kelés 616-002.34 
kelesztés 664.654 
kelet /földrajzi alosztás (—11)
— története az ókorban 935 
keleti egyházak 281
— — egyházjoga 348.81
— germán nyelvek 439.9
— irodalom 89
— lovak 636.11
— népek betűs írásmódjai 003.33
— nyelvek 49
— örmény nyelv 492.3
— stílus 7.032.1
— tudományok 49 
kelkáposzta 635.34 
kellék /művészet technikája 7.024
— /ruhaipar- 687.03 
kelőid 616-003.923 
kelta nyelv 491.6 
kelták területei (364) 
kelvirág 635.35

kémelhárítás 355.40 
kemence /háztartás 643.33
— /kerámiaipar 666.3.041
— /vegyipar általában 66.041
— fémek hőkezelésére 621.783 
kemencetartozékok 666.3.042 
kemény acél 669.018.25
— gumigyártmányok 678.077
— karton 676.621
— nagymolekulájú anyagok 678.077
— sajt 637.354
— szájpad 616.315
kémény /általános mérnöki szak 624.027
— /építészet 729.95
— /építőipar 697.8
— /tüzeléstechnika 662.922 
keményedés /patológia 616 — 004 
keményfák 674.031.1 
keményfémlapkák készítése 661.665.2 
keményfémlapkás forgácsoló szerszám

621.9.027.4
keménygumicső 621.643.29 
keményítős /háztartás 648.25 
keményítő /élelmiszeripar 664.2
— /kémia 547.458.6
— alapú műanyagok 678.55
— — műanyagból készült szálasanyagok 

677.478
— tartalmú anyagok 664.2
— — növények 633.6 
keményítőből nyert enyv 668.396 
keményítőszörp 664.1 
keménység 539.53
— megállapítása Brinell módszerével

620.178.152.22
— — Rockwell módszerével 

620.178.152.42
— — Yickers módszerével

620.178.152.341
keménységi vizsgálatok 620.178.1 
kéményseprés 662.922 
keményszappan 668.15 
keményüveg 666.181 
kémia 54 
kémiai analízis 543
— — és diagnosztika 616—074
— anyagok a szervezetben 

. 616-008.82/.83
— dinamika 541.124 /.128
— egyensúly 541.121
— eljárás alumínium előállítására

669.713.1
— energia 620.93
— felszerelés és berendezés 542.1
— hatás a sejtekre és a szervezetre,

612,014.46
— kőzetelváltozások 551.25
— laboratórium 542.1
— lombtalanítás 631.547.67:631.55.03
— mechanika 541.12
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kémiai kerékpárút

kémiai mechanikai szennyvíztisztítás
628.34

— statika 541.121/.123
— szennyvíztisztítás 628.34
— technológia 66
— tényezők befolyása a munkára

331.043
— hatása a növényekre 581.04 
kemigráfia 681.64
kémkedés /büntetőjog 343.32
— /külpolitika 327.84 
kemoterápia 615.7
kén /bányászat 622.366
— /gyógyszertan 615.777.8
— /kémia 546.22
— /kohászat 669.775
— /vegyipar 661.21
— halogén vegyületei 661.23 
kenaf 677.14
kence 667.6
kender /növénytermesztés 633.522
— /textilipar 677.12 
kenderalapú rostkeverékek 677 — 161 
kenderkötél 677.711
kénessav 661.24 
kénezés /borászat 663.257
— /kémia 542.945
— /kohászat 669.09
— /vegyipar 66.094.5 
kengyelkészités 685.15 
kénhidrogén /kémia 546.221
— /vegyipar 661.249 
kénhidrogénszármazékok 547.569 
kénnel kezelt olaj 665.383.8 
kenőanyag regenerálása 621.899
— visszanyerése 621.899 
kenőanyagok 621.892
kenőcs alapanyagok /gyógyszertan 

615.776
kenőkészülék 621.896
kenőolaj /ásványolajipar 665.521.5
— /géptan .621.892 
kenőszappan 668.14 
kenőzsír 621.892 
kénsav /kémia 546.226
— /vegyipar 661.25 
kénszármazékok 661.2 
kéntartalmú festékek /kémia 547.869
— — /vegyipar 668.815
— műgyanták 678.745 
kéntelenítés /kémia 542.945
— /vegyipar 66.094.5 
kenyérélesztő 664.642 
kenyérfajták 664.62 
kenyérkészítés 664.65
— nyersanyagai 664.64 
kényszer /magánjog 347.141 
kényszerárfolyam 332.573 
kényszerbérlő 333.324 
kényszeregyesség 347.738

kényszerkölcsön 336.331.5 
kényszermunka /büntetőjog 343.262
— /munkaügy 331.57 
kényszertartózkodási hely 343.263 
kényszervágás 637.513.16
kép /háztartás 645.5
— üvegezése 686.6 
képakasztó 645.49' 
képátvitel 621.397 
képfelbontás /fényképezés 777.3
— és összetevés /televízió 621.397.3 
képírás 003.32 
képkeretgyártás 686.5 
képkontraszt 535.818
képlékeny alakváltozás 539.374 
képlékenység 539.214 
képlet /algebra 512.1
— /formai alosztás (083.3) 
képméretek /fényképészet 77.06 
képszerű ábrázolás (084) 
képtár 727.7
képtávíró 654.17 
képviseleti jog 65.012.467 
képviselő útján való eladás 658.833 
képviselőház 342.532 
képzelet /fiziológia 612.821.2
— /pszichológia 159.954 
képzelőerő 159.954 
képzőművészetek 73/76 
képzőművészeti alkotások szerzői joga

347.782/.784
— múzeum /építészet 727.7
— — /muzeológia 069.02:7 
kerámia /művészet 738
—. /vegyipar 666.3/.7 
kerámiagyártmányok 666.3 
kerámiai bevonatok 666.295
— csövek 621.643.25
— készítménvek /általános mérnöki szak

624.012.8 ~
— — /építőanyagok 691.4 
kerámiaipar 666
keratin alapú műanyagok 678:56 
keratitis 617.713-002 
kérdőív /formai alosztás (079.5)
— /statisztika 311.212 
kéregöntés 621.74.044 
kerék /géptan 621—47
— /közlekedéstechnika 629.1.012 
kerékabroncs 629.11.012 
kerekes szerkezet /finommechanika

681.1
— férgek 595.18
— kút 621.649.2
kerékmeghajtásos járómű 629.1.02 
kerékpár 629.118.3 
kerékpárközlekedés 656.18 
kerékpáros katonai alakulatok 357.5 
kerékpársport 796.6 
kerékpárút 625.711.4
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kerékpárversenypálya keresztkatalógus

kerékpárversenypálya 725.86
kerékvető 625.738
kereset /népgazdaság 339.2/.3
— /perjog 347.922
— elévülése 347.937
— megszakítása 347.937
— újból felvétele 347.937 
keresetképtelenség 331.6.063.1 
kereskedelem 380
— ellenőrzése 380.16
— szabadsága /közjog 342.734
— — /politikai gazdaságtan 330.172
— szervezése 65
— technikai kérdései /kereskedelem

politika 381.71
— — — /kereskedelemszervezés 658.6
— tervszerűsítése 380.13
— űzésének helyei 381.1 
kereskedelempolitika 38 
kereskedelemügyi minisztérium 354.82 
kereskedelmi adásvétel 347.751
— akadémia 378.938
— , alkalmazottak /kereskedelmi jog

347.717
— — /kereskedelempolitika 381.2
— áruforgalom 380.123
— bíróság 347.999
— biztosíték 347.768
— bojkott 381.85
— cégvédelem 347.774
— csere 347.752
— egyezség 347.769
— épület 725.2
— — egyes helyiségei 725.299
— felvilágosítás 659.23
— festék 667.62
— hírverés 381.893
— hitel 332.742.2
— hitelügylet 347.757
— információ /kereskedelempolitika 

381.893
— — /kereskedelemszervezés 659.23
— jellegű polgári jogi szerződések 

347.7Ö/.76
— jelzés 608.6
— jog 347.7
— kamara /építészet 725.25
— — /kereskedelempolitika 380.15
— kapacitás 380.111
— kölcsön. 347.755
— könyvekre vonatkozó jogszabályok 

347.719
— középiskola 373.61
— közigazgatás 351.824.5
— letét 347.759
— letéteményezés 347.759
— levelezés 651.7
— megállapodás vállalatok között

338.83
— megbízás 347.762

kereskedelmi megegyezés 347.769
— meghatalmazás 347.716
— név védelme 347.774
— nyilvánosság 347.777
— politika 38
— statisztika 31:38
— számlákra vonatkozó jogszabályok 

347.719
— számtan 511.1 [33]
—• személyzet /kereskedelempolitika

381.2
— — /szempont szerinti alosztás 

.007.3
— szerződés 347.74
— szindikátus 347.721
— szokások 381.82
— szövetség 347.721
— tárgyú információ 381.893
— társaság /magánjog 347.721
— — /pénzügytan 336.2.024.2
— — elszámolása 347.728
— testület 347.721
— tudakozódás 659.2
— utazó 381.27
— ügylet /kereskedelemszervezés 658.9
— — /magánjog 347.711
— ügynök 347.732
— üzleti vállalatok 061.5
— vállalatok könyvvitele 657.522
— — szervezése 658.6/.8
— váltó /hitelügy 332.77
— verseny 381.81
— visszaélések 343.53
— zálog 347.766
kereskedő /kereskedelempolitika 381.2
— /magánjog 347.712
— /társadalmi tagozódás 323.328 
kereslet 380,113
— mint gazdasági áralakító tényező •

338.51
kereső /fényképészet 771.371 
keresztelési lajstrom 929.3 
keresztelői szokások 392.1 
keresztény egyházak és szekták 26/28
— egyháztörténet 27
— naptár 529.4
— szocializmus 335.75
— vallás általában 22/28 
kereszténydemokrata párt 329.163 
keresztesvirágúak 582.683 
keresztezés /állattan 591.37
— /halászat 639.2.03 . *
— /növénytermesztés 631.523
— /vadászat 639.1.03 
kereszteződés vágányoknál 625.152 
keresztgerenda /vasútépítés 625.142 
keresztirányú hullámok 534.011 
keresztkatalógus /bibliográfia 019
— /könyvtárügy 025.345
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keresztmetszeti kettős

keresztmetszeti kiképzés /útépítés
625.732

keresztrétegeződés 551.3.051 
keresztszelvények méretezése /csatornázás

628.22
keret /általános mérnöki szak

624.072.33
— /művészet technikája 7.024 
keretantenna 621.396.677 
keretfűrész 621.933 
kerethíd 624.6
kérgesített fém 669—155 
keringés a központi idegrendszerben 

612.824
— szemben 612.842
— mechanizmusának zavarai

616.12-008.4
keringési rendszer/patológia 616.1
— szervek 611.1
kerítés /általános mérnöki szak 624.028.8
— /büntetőjog 343.545
— /faipar 647.26
— /mezőgazdaság 631.27 
Kerrjig-tünet 616.743 — 009.32 
kerozin 665.521.3 
kérődzés 591.132.3
kérődzők 599.735 ?.
Kerr-hatás 537.228 
kertépítés 712 
kertészet 635
kertészeti eszközök /mezőgazdasági gépek 

631.315
— zöldségtermesztés 635.1/.6 
kertfajták 712.1
kerti építmény 725.76
— ház /építészet 728.7
— — /kertépítés 712.6
— híd 712.6
— lépcső 712.6
— saláta 635.52
kerttervezés 712.3 ; ■
kerület /földrajzi alosztás ( —35) 
kerületérték feladatok 517.54
— problémák 517.946.9 
kérvény /formai alosztás (049.4) 
kérvényezés joga 342.736
kés 672.71
késedelem /magánjog 347.42 
keserű anyagok /gyógyszertan 615.734
— -  /kémia 547.991 
keserűfűfélék 582.657 
késés /híradásügy 654.04
— /közlekedésügy 656.04
— munkából 331.816 
keskeny nyomközű vasút 625.31
— sáv 621.3.018.422 
későközépkori stílus 7.033.5 
későreneszánsz stílus 7.034... 6 
kész szerkezet beemelése 624.057.3
— — behajózása 624.057.3

kész szerkezet betolása 624.057.3 
készáru /szempont szerinti alosztás 

.002.64
készbőr 675.06 
készétel 641.8 
készfesték 667.632 
készgyártmány .002.6
— védővámja 337.5 
készlet 339.6
— értékváltozása 657.445 
készletkimutatás /formai alosztás

/ (083.84)
készletnyilvántartás 657.371 
keszonalapozás 624.157.3 
készpénz nélküli fizetési forgalom

332.55
készpénzfizetés /belkereskedelem

381.748
— /munkaügy 331.235 
késztermék ellenőrzése 658.562.6 
készülék /festő- és mázolóiparok 667.661
— /géptan 621—0/ —9
— /gumiipar 678.05
— /papíripar 676.1.05
— /vegyipar 66.05
— /végrehajtási szempont .002.53
— fűtése 662.98
— robbanás elleni biztosítása 368.187
— rongálódás elleni biztosítása 368.187 
két világpiac 380.12(47-62:73-62) 
két- vagy többindexes rekurziós sorozat

517.949.6
kétalkotós ötvözet 669.018.1 
kétéltűek 597.6
— tenyésztése 638
kétfázisú váltakozó áram 621.3.025.2 
kétgyűrűs vegyületek 547.65 
kéthegyű billentyű 616.126.42 
kétirányú feszültség felvételére szqlgáló 

elemek 624.072 
kétkerekű járómű 629.118 
kétlaki repülőgép 629.137 
kétlakiság /munkaügy 331.048 
kétnyelvű kiadások 8.02
— szótár 413.232 
ketonalapú műanyagok 678.683 
ketonalkoholok 547.45 
ketonok előállítása 661.727 
ketonsavak 547.48 
kétösszetevős keverék 541.123.2 
kétpólusok elmélete 621.372.4 
kétszárnyúak 595.77 
kétszersült 664.628
kétszikű takarmánynövények 633.3 
kétszikűek /erdészet 634.973
— /növénytan 582.61 
kéttámaszú gerenda 624.072.22 
kettős adóztatás 336.2.032
— házasság 343.552
— láncú szövetek 677.61
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kettős kiegyenlítőszámítás

kettős működésű gép 621—142
— sók /elméleti kémia 541.486
— — /kémia általában 54—386
— könyvvitel 657.12
— termesztés 631.584.2
— törés /fénytan 535.55
— — /mágnesség 538.61 
kettőző orsó 677.052.25 
kétütemű Diesel-motor 621.436.13
— motor 621.432.4 
kétvezetékes rendszer 621.3.052.2 
kévekötő aratógép 631.354.1 
kévekötőgép 631.364 , 
kevélység 179.8
keverék /építőanyagok 691.33
— /kémia 54-185
— /szempont szerinti alosztás .002.612.3 
keverékgáz 662.762 
keverékképzés 621.43—4 
keveréknyelv 408.8
keverékpép 676.19 
keveréktakarmány 636.085.55 
keverés /gumiipar 678.023
— /kerámia 666.3.022.4 
keverő /acélgyártás 669.184.4
— berendezés /gumiipar 678.053
— farkas 677.051.28
— gép /gumiipar 678.053
— — /szerszámgépek 621.929
— kapcsolások /elektrotechnika 621.372.6
— szelep 621.646.7
— szerkezet /vízszálljytás*^Ji2J.646.7 
kevert anyagú szövet 677.6
— rostok festése 667.27
— trágya 631.89
— tüzelőanyagok 662.758 
Keynes-mozgalom 330.187.4 
kéz /sebészet. 617.576 
kézápolás /szépségápolás 687.5 
kézbesítés /postaügy 656.87 
kezdetleges fegyverek 623.446
— gépkocsi 629.113.1
— járómű 629.118.1
— vízijárómű 629.121 
kezelés /patológia 616—08 
—■ formái 616 — 03
kezelési költség /könyvvitel 657.471.4 
kezeletlen kaucsuk 678.032 
kézelő /ruházati iparok 687.25 
kezesség /kereskedelmi jog 347.768
— /magánjog 347.468 
kézi emelő 621.865
— fegyver 623.44
— — lőszerei 623.455
— fiié 677.664
— formázás 621.744.5
— formázógép 621.744.4
— fúró 621.951
— fűrész 621.932
— gyalu 621.911

kézi gyalulás 621.911
— jövesztés 622.231
— kalapács 621.972
— olló 621.966
— pöröly 621.972
— sajtó 681.622
— szedés 655.25
— szerszám /bányászat 622.231
— üzemű távíratozás 621.394.2 
kéziaratás eszközei 631.351 
kézigránát 623.455
kézikocsi 629.111 
kézikönyv (02) 
kézimosás 648.22 
kézimunka /iparművészet 746
— /népiskola 372.54 
kézírás 652 1
kézírásos könyvelés 657.26.022 
kézirat 091
— /formai alosztás (044)
— /könyvkiadás 655.51
— alakja 091.1 
kéziratos könyv 091
— tábla 091.1
— tekercs 091.1 
kézirattár 025.171 
kéziszövés 746.1 
kézizálog 347.466 
kézműipar 338.42 
kézügyességi gyakorlat 372.55 
kiadás /állami költségvetés terve

336.121.11
— /állami költségvetés végrehajtása

336.126.4
— /üzemgazdaság 658.17 
kiadatás 341.44
kiadó és szerző közti viszony 655.52 
kiadói jog 347.788.1
— katalógus 017.42
— szervezeti formák 655.41 
kiállítás 061.4
— és előadás szabadsága 342.735 
kiállítási épület 725.91
— technika 069.53
kiállított múzeumi tárgyak 069.5 
kiáltvány /formai alosztás (049.1) 
kiárusítás /belkereskedelem 381.747
— /hirdetésügy 659.16 
kibernetika 621.391 
kibicsaklás /általános mérnöki szak

624.075
kicsapás /vegyipar 66.065 
kicsapódás /kémia 541.18.04 
kicsinyítés /fényképészet 778.14
— /optikai műszerek 535.818 
kidomborítás /fémmegmunkálás

621.9-46
kiegészítő házi oktatás 371.39 
kiegyenlítő négypólusok 621.372.5 
kiegyenlítőszámítás 519.281
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kiejtés kisbirtok

kiejtés /nyelvészet 411 
kifáradás /fizika 539.388
— /pszichológia 159.944 
kifáradási vizsgálatok 620.178.3 
kifejezés /zene 781.68
— zavarai 616.89—008.434 
kifejeződéstan 159.925 
kifli 664.622 
kifogás /perjog 347.927 
kifolyókúp 621.647.3 
kifutó /állattenyésztés 636.083.1(256) 
kifúvatás 669.162.267 
kigázosítás 662.74
kígyó tenyésztése 638.7 
kígyóbőr 675.034 
kihágás /büntetőjog 343.232
— tulajdon ellen 343.791 
kihajlás 624.075 
kihajlási vizsgálat 620.173 
kihajtás /bányászat 622.26 
kihasadás 624.075 
kihasználás /vegyipar 66.012 
kihasznált víz elvezetése 627.86 
kiházasítási biztosítás 368.45 
kiirtás /patológia 616 — 089.87 
kiizzított fém 669 — 153 
kikelés /halászat 639.2.04 
kikeltetés 639.2.04
kiképzési munka /villamosság 537.58 
kiképzőtábor 355.52 
kikészítés /bőripar > 675.026
— /textilipar 677.027
— /textilkémia 667.16 
kikovácsolt fém 669 — 13
kikötési berendezés vízi járóműveknél

629.12.015 
kikötő 627.2
— belső felszerelése 627.3
— geológiai adottságai 627.22
— híd 624.86
— hidrológiai adottságai 627.22
— külső védelme 623.93 
kikötőbejárati berendezés 627.9
— szolgálat 627.9 
kikötőépítmény 725.34 
kikötőfelszerelés 627.34 
kikötőhíd 725.34 
kikötőkarbantartás 627.75 
kikötőpályaudvar 656.213 
kikötővasút 627.35 
kiküszöbölés /algebra 512.8 
kilincsmű 621.838 
kilométerkő 625.745 
kilométerszámláló 681.124 
kimerülés /egészségügy 613.73 
kimosás elleni védelem /általános mérnöki

szak 624.159.3
kimutatás /formai alosztás (083.8)
Kína /földrajzi alosztás (51)
— /ókori földrajzi alosztás (31)

kínafa 633.885.1 
kínai faolaj 665.345.6
— írás 003.32
— irodalom 895.1
— nyelv 495.1
— vallások 299.5 
kínailakk 668.447.52 
kínálás 642.6
kínálat /kereskedelempolitika 380.112
— mint gazdasági áralakító tényez^

338.51
kinaldin 547.83 
kínapapír 676.38 
kinazolin 547.85 
kincstári minisztérium 354.22 
kincstárjegy 336.32 
kinemaszkóp 778.554.1 
kinematika /fizika 531.1
— /geometria 513.7 
kinematikai láncok 621—231 
kinematográfia 778.5 
kinetika 531.3 
kinetikai elmélet 532.7
— energia 531.65 
kinetikus energia 533,73
— folyadékelmélet 532.7
— gázelmélet 533.7
— geometria 513.7
— jelenségek 533.72 
kinin 615.751 
kinolin-csoport 547.83 
kinonok 547.567 
kinonoxin 547.567 
kinoxalin 547.861 
kinuklidin 547.83 
kioldás /vegyipar 665.03 
kipmlés /fizika 533.17 
kipufogás 621.43.013 
kipufogó 621.43.06
— gáz energiája 621—68
— — hasznosítása 621.43.06 
kirakatreklám 659.157 
kirakatrendezés /iparművészet 747.5 
király víz 546.176
kirándulás 796.51 
kirándulási étkezés 642.3 
Kirchhoff törvényei 537.313 
kirgiz nyelv 494.34 
kis prémes állatok 639.112
— sebészet ’ 616—089.81 
kisagy /fiziológia 612.827
— /patológia 616.831.7 
kisajátítás /agrárpolitika 333.11
— /magánjog 347.234 
kisajtolás /gumiipar 678.027 
kisajtoló gép /gumiipar 678.057.3
— — /szerszámgépek 621.979.25 
kisázsiai görög stílus 7.032.6
— nem árja holt nyelvek 491.99 
kisbirtok 333.38
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kisbirtokos kivezetés

kisbirtokos 323.333 
kisbolygó 523.44 
kisbőgő 787.3 
kisdedóvó 372.21 
kisebb ragadozó állatok vadászata 

639.113
kisebbítés /szempont szerinti alosztás 

.002.234
kisebbségek a közoktatásban 379.3
— joga 341.234
kisegítő szolgálatok és berendezéseik 

/híradásügy 654.06 
kísérlet /anatómia 611—08
— /biológia 578.08
— /büntetőjog 343.236
— /elméleti szempont .001.4
— /fiziológia 612—08
— /geológia 550.8
— /logika 167.2
— /technika 62.001.5 
kísérletezés szervezése 658.57 
kísérleti állatok tartása 578.082
— — tenyésztése 578.082
— állattan 591.08
— embriológia 591.39
— geológia 550.89
— kémia 542
— növények tartása 578.082
— növénytan 581.08
— telep vagy helyiség /szempont szerinti 

alosztás .006.2
kísértet 398.4
kisesésű folyó hasznosítása 627.8.092 
kisfeszültség 621.3.027.2 
kisgörbület /patológia 616.335/.336 
kishajó 629.125 
kisháromszögelés 526.911 
kisiklás elleni védekezés 625.09 
kisipar 338.42 
kisipari lakatosipar 683.3 
kiskereskedelem /kereskedelempolitika

381.5
— /kereskedelmi vállalatok szervezése

658.87
kiskérődzők 636.3
kiskonverter /acélgyártás 669.184.3
kiskorúak /büntetőjog 343.224
— ellen elkövetett bűncselekmény

343.62
— képviselete 347.64 
kiskorúság /magánjog 347.157 
kislakásos bérház 728.22 
kismedence 618.132 
kisméretű gép 621—181.4 
kisnyomású gép 621—186.3
— gőzfűtés 697.53
— melegvízfűtés 697.43 
kisózás 668.03
kispolgári szocialista pártok 329.14

kispolgári szocializmus az első* Inter- 
nacionálé megalapításáig 3K93 

kisülés /elektromosság 537.32 
kisülési cső /elektromosság 537.34
— — /elektronika 621.385.1
— — /világítástechnika 628.9.041.7
— — /villamos világítás 621.327
— feszültség 621*3.015.5 
kisüzem /mezőgazdaság 631.116.3
— /népgazdaság 338.964 
kisvadbőrök 675.033 
kisvállalat 338.964
— beolvadása nagyvállalatba 338.74 
kisváros területrendezése 711.435 
kiszabadultak gondozása 343.87 
kiszolgáló személyzet .007.4 
kitartás /etika 179.9 
kitartottság 343.545
kiterjedés /atomfizika 539.379
— /hőtan 536.41
— /pszichológia 159.937.5 
kitermelés /kohászat 669.012
— /vegyipar 66.012 
kitérő /vasútépítés 625.151 
kitörés /geológia 551.21 
kitt /építőanyagok 691.53
— /vegyipar 666.96 
kitüntetés 929.71
— munkában szerzett érdemekért

331.97
kitűzés /általános mérnöki szak

624.131.8
— /földmunkák 624.135
— /geodézia 526.96
kiugró épületrészek /útépítés 625.79
— tető 624.024.5
kiutasítás /nemzetközi jog 341.43 
kiürítő berendezés /géptan 621—229
— — /vegyipar 66.042 
kiütéses tífusz 616.981.711 
kivágó eszköz 621.985
— gép 621.985
kivágott vékony papírból és kartonból 

készült tárgy 676.81 
kiválasztás /állattan 591.14
— /fiziológia 612.4
— /növénytan 581.13
kiválasztási próba /diagnosztika 
* 616.61-072.7
kiválasztódás 575.4
-kiváló munkás 331.876.1
— tehetségű gyermek nevelése 371.945 
kiválogatás /növénytermesztés 631.541 
kiváltság /magánjog 347.174 
kivándorlás 325.2
kivándorlók 325.25
— visszatelepülése 325.6 
kivándoroltak /magánjog 347.172 
kivételes törvényhozás 340.135 
kivezetés /könyvvitel 657.21
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kivilágítás koktél

kivilágítás 791.6 
kívilágítási felszerelés 688.76 
kivitel /külkereskedelem 382.6
— megkönnyítése 337.4 
kivitelezés módja /szobrászat 73.027 
kiviteli korlátozás 337.36
— módszerek /művészet 7.021
— prémium 337.4
— szempont .002
— vám 337.33
kivonat /formai alosztás (048) 
kivonatgyűjtemény (082.2) 
kizárás /könyvnyomtatás 655.27
— /munkaügy 331.895 
kizárt sérv 616.34—007.432 
kizsákmányolok 3 —058.1 
klán 301.185.1 
klarinét 788.6 
klasszicizmus 7.035... 2 
klasszikus analitikus geometria 516.1/.4
— görög nyelv 475
— iskola /irodalom 8.015.11
— közgazdaságtani iskola 330.184
— mitológia 292
— nyelvek irodalma 87
— ókortudomány 47
— stílus 7.032
kleptománia 616.89 —008.445/.447 
klerikális reakció 323.273[322] 
klérus mint társadalmi osztály 323.35 
klíma hatása a munkára 331.043 
klímaberendezés /építőipar 697.9 
klímafeltételek /növénytan 581.54 
klímatechnika 628.8 
klímatényezők /egészségügy 613.1
— /növénytan 581.056 
klimatikus kezelés 615.834
— talajzónák 631.445 
klimatológia 551.58 
klimax zavarai 618.173 
klinika /építészet 725.51
— /népjólét 362.12
— /oktatásügy 378.16 
klinikai diagnosztika 616—071 
klíring 332.453.74
— forgalom 332.78
klisé /formai alosztás (084.17)
kloakások 599.1
klór /gyógyszertan 615.777.11
— /kémia 546.13
— /vegyipar 661.41
klorál /gyógyszertan 615.782
— /kémia 547.44 
kloramin 615.778.384 
kloranil 547.567 
klorátok 661.44 
klórbenzol /kémia 547.539
— /vegyipar 668.741.1 
klórecetsav 547.464 
kloridok /kémia 546.131

kloridok /vegyipar 661.42 
kloridokból színvaselőállítás 669.174 
klórkaucsuk 678.473 
klórnaftalin 668.743.11 
klorofil 547.979
kloroform /gyógyszertan 615.781.1
— /kémia 547.41
klórozott származékok 678 — 944 
klórtoluol 668.741.1 
klub /építészet 728.4
— /népművelés 374.28
— /vendéglátóipar 64.024.6 
Kneipp-kúra 615.835 
koaguláció 678.021.2 
koagulálás 541.18.04 
koaguláló berendezés 678.051 
koalíció 328.122.2
köbakos növények 635.6 
kobalt /kémia 546.73
— /kohászat 669.25
— sóival való eljárások 772.2 
kobaltérc 553.48 
kobaltötvözetek 669.25 
kobaltvegyületek 661.873 
kóboráram /elektrotechnika 621.3.014.6 
kockacukor 664.14 
kockajáték készítése 685.82 
kockakő /kőfaragóipar 679.85 
kockázat /időbeli alosztás “ 78”
— /népgazdaság 338.932 
kocsigyártás 684.2 
kocsiló 636.14 
kocsis fonógép 677.052.5 
kocsiszín /építészet 725.38 
kocsitípusok /vasútügy 656.223 
kodein 615.783.1 
kódex 091.1 
kodifikáció 340.134 
kódok 621.394.14 
koedukáció 371.043 
koffein 615.711.6 
kohászat 669 
kohászati kemence 669.041
— kémia 669.014
— termékek 669.015 
kohézió /fizika 539.4.01. 
kohógép 669.002/5 
kohómű általában 669.013.5
— /vaskohászat 669.16.013.5 
kohósalak kémiája 669.046.58 
kokain /gyógyszertan 615.781.6
— élvezete 178.8 
kokilla 621.744.3 
kokillaöntés 621.746.58 
koksz /ásványolajipar 665.521.9
— /kohászat 669.162.1
— /tüzelőanyagok 662.749.2 
kokszolás termékei 662.749 
kokszosítás 662.741 /.742 
koktél 663.87
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kókuszpálma koncesszió

kókuszpálma 633.855.36
kókuszrost 677.181
líókuszzsír /gyógyszertan 615.739.7
— /vegyipar 665.353.6
kóla /élvezeti cikkek ipara 663.92
— /növénytermesztés 633.76 
kolbászfélék előállítása 637.523 
koldulás /büntetőjog 343.345
— /rendészet 351.763 
kolera 616.932 
koleszterin 547.92 
kolhicin 615.716 
kolhoz 333.2
kolhozparasztok 323.333 [333.2] 
kolibaktérium 576.851.48 
kolin 547.43 
kollagén 547.96
— rostok patológiája 616 — 018.2 
kollacionálás 025.33 
kollaterálisok 616-005.1/.5 
kollektív akarat 301.152
— bibliográfiák 013
— gazdaság 333.2
— gyűjtemény 082
— hírverés 659.181
— szerződés 331.116.3
— tudat 301.152
— vezíetés 65.012.432 
kollidin 547.82 
kollodium 615.771.1 /.7 
kollodiummal való eljárások a fényképé

szetben 772.14
kolloid állapot /kémia 54 — 182
— anyagok 661.18
— elfajulás 616 — 003.82
— tüzelőanyagok 662.757 
kolloidális eloszlás 539.215
— közegek /fényképészet 771.5
— rétegen zsíros festékek alkalmazása 

774
kolloidkémia 541.18 
kolloidkémiai elemzés 544.5 
kolloidok /fiziológia 612.014.46 
kölofónium 668.472 
koloniális stílus 7.034 
kolorimetria /fizika 535.6.08
— /kémia 545.81 
kolostor /építészet 726.7 
Koloszov-féle esztergályozás

621.941.014.4 
kolportázs /belkereskedelem 381.53
— /gyűjteményes munkák 087.62 
kolumbium /kémia 546.882
— /kohászat 669.293 
kolumbiumvegyületek 661.888 
kóma 616.8-009.831 
kombájn 631.354.2 
kombináció 519.1
kombinált gyalu- és vésőgép 621.913

kombinált hegesztés 621.791.8
— műtrágyaszóró és vetőgép 631.334
— szerszám és szerszámgép 621.9.09 
kombinatórikg 519
komédia /irodalmi műfaj 8—22
— /színház 792.2 
komi nyelv 494.532 
kominform 3KP(10)4 
komintern 3KI 
komló /vegyipar 663.42 
komlózás 663.44 
kommenció 331.235 
kommunális gazdálkodás 338(1—2) 
kommunista gazdálkodás 330.191.9
— Internacionále 3KI
— — kongresszusai 3KI2
— — története 3KI1
— párt 3KP
— — története 3KP1
— pártszervezet 3KP3 
kommunizmus 3K 
kommutációs terek 621.3.013.4 
kommutátor 621.3.047 
kommutátoros gép 621.313.36 
komócsin 633.24 
komparátor 531.713
kompassz /időszakos irodalom 058
— /mágnesség 538.74 
kompenzáció /patológia 616.12—008.4 
kompenzációs módszer /műszerészet

681.2.083 
komphíd 624.86 
kompközlekedés 656.66 
komplementkötés /mikrobiológia

578.077.37
komplex sók 541.486
— szám /algebra 512.9
— — /analitikai geometria 516.7
— változós analízis 517.53
— vegyületek /elméleti kémia 541.486
— — /kémia általában 54—386 
komplexek /vonalgeometria 513.7 
komplexkezelés /terápia 615.82 
komplextervezés /közgazdaság 330.23
— /mezőgazdaság 631.153.2
— /üzemgazdaság 65.012.2 
komplikáció betegségeknél 616 — 06 
komposzt 631.879.4 
kompozíció /művészet 7.011 
kompresszió /hőerőgépek 621.43.013 
kompressziós hűtőgép 621.574 
kompresszor 621.51
komszomol 3KSzM 
koncentrációs eljárások /vegyipar

66.082
— tábor 343.819.5 
koncentrálás bepárlással 66.049 
koncert /zenei előadás 785.6
— /zenei forma 78.082 
koncesszió /népgazdaság 338.95
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kondenzáció koponyaüreg

kondenzáció /hőkezelési eljárások
66.048.2

— /kémia 542.953
— /meteorológia 551.574
— /vegyi folyamatok 66.095.3 
kondenzációs műanyagok 678.6 
kondenzált egypirrol-gyűrűs vegyületek

547.75
— gyűrűs rendszerek 547.64
— piridin származékok 547.83
— tej 637.142
kondenzátor /elektromosság 537.224
— /elektrotechnika 621.319.4
— /gőzgépek 621.175 
kondenzvíz 621.187.1
— kezelése 621.187.15 
konduktometria 545.3 
konduktometrikus meghatározás 545.38 
konex 513.7
konfekció 687.1 
konfekcióáru 687 
konferencia általában 061.3
— /üzemgazdaság 65.012.63 
konform leképezés 517.54 
konglomerát 552.51 
kongófestékek 547.62 
kongresszus 061.3 
kongruencia /geometria 513.7 
konidiumos gombák 582.288 . 
koniferagyanták 668.445 
konjunktúracsúcs 338.973 
konjunktúrakutatás 338.971 
konjunkturális jelenségek 338.97
— munkanélküliség 331.6.063.3 
konjunktúraváltozás 338.972 
konkordanciagyűjtemény (083.87) 
konspiráció 323.237
konszern 338.872 
kontakt rendszerek 541.183 
kontaktus 621.316.5 
kontármunka 331.65 
kontinens /földrajzi alosztás (21)
— /geológia 551.41
kontinensek vízszintes és függőleges moz

gása 551.241 
kontók vezetése 657.2 
kontrafagot 788.8 
kontraindikációk betegségeknél 

616-035
kontytető 624.024.2
kontyvirágfélék 582.547
konvekció 662.612.3
konverter szerelése és szerkezete 669.184.12
— üzeme 669.184.13 
konverzió 336.37
konvex ponthalmaz 516.5/.9 
konvulzió 616.8—009.24 
konyak 663.241 
konyha 643.3
— elhelyezése 643.31

konyha mellékhelyiségei 643.37
— szövetkezeti alapon 334.4 
konyhaberendezés 643.3 
konyhaedény 643.35 
konyhaeszköz 643.34 
konyhagép 643.34 
konyhai recept 641.5(083.1)
— szellőztetés 643.32
— tüzelés 643.33
— tüzelési eszközök 644.12
— tűzhely 643.33
— — készítése 683.95
— üzem 643.38 
konyhakert /kertészet 635
— /területrendezés 712.27 
konyharuha 645.48 
konyhasó /élelmiszeripar 664.41
— /vegyipar 661.42 
konzerválás /élelmiszeripar 664.8
— /faipar 674.04
— /háztartás 641.4
— /söripar 663.46 
konzervatív párt 329.11
— fogászat 616.314 — 089.23
— kezelési mód 616— 039.71/.76 
konzervdobozkészítés 672.46 
konzervipar 664.8 /.9 
konzervnyitó 672.46 
konzervüveg 666.17
konzolos rácsos híd 624.35 
konzul 382.2
konzuli bíráskodás /bírósági szervezet 

347.999
— — /nemzetközi jog 341.82 
kooperatív telepek 335.9 
koordináta /analitikus geometria 516.5
— /csillagászat 521.2
— tetraéder 516.5 
koordinátarendszer 516.5 
kopál /növénytermesztés 633.946.1
— /vegyipar 668.446 
kopás /fizika 539.53
— /üzemi szempont .004.6
— úttest és jármű kölcsönhatásánál

625.03
köp ás vizsgálat 620.178.16 
kopaszodás 616.594.14 
kopírpapír 676.37 
koplalás 613.24
kopogás /hőerőgépek 621.43.019 
kopogtatás orvosi vizsgálatnál 616—071 
kopolimerek 678 — 13 
kopoltyús ízeltlábúak 595.3
— légzés 591.125 
koponya /patológia 616.714.1
— régiói 617.51 
koponyaalap 616.714.3 
koponyatan 572.71 
koponyátlanok 597.1 
koponyaüreg /sebészet 617.518
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koponyáim kovácsoló

koponyaűri nyomás 616.831—008.918
kopra 665.353.6
kopszok 677.053
kopt nyelv 493.2
kor /magánjog 347.157
— /munkaügy 331.051
— szerinti népességmegoszlás 

312.982/.984
kora-újkori színművek 8—291 
korai ágy /mezőgazdaság 631.344.3 
korailök 679.93
— tenyésztése 639.6 
korareneszánsz stílus 7.034... 3 
kórbonetan 616 — 091 
korcsolya 685.36 
korcsolyázás 796.91
koreai írás 003.32
— irodalom 895.7
— nyelv 495.7 
kórélettan 616 — 092 
kórelőzmény 616 — 071 
korhadás ellepi védekezés 699.87 
korhadó iszap 553.97
kórház /építészet 725.5
— /népjólét 362.11
— megvilágítása 628.977.3 
kórházhajó 623.828 
kórházi konyha 643.36
— könyvtár 027.6 
koriander 635.7 
korianderolaj 668.526 
korközösségek 301.1^.3- 
korlát /hídépítés1 624.21.096
— /sport 796.44
— /útépítés 625.738 
korlátolt felelősségű társaság

347.724
korlátozás /üzemi szempont .004.92 
korlátozási mód a vámpolitikában

337.97
korlátozott választójog 342.822.826 
kormány, /közjog 342.51
— /politika 328.13
— lemondása 328.172 
kormányalakítás 328.13 
kormányberendezés /hajóépítés

629.12.014
kormányformák 342.3 
kormányhivatalok 354.1/.8 
kormányrúd 621—51 
kormányszerkezet /közúti járóművek

629.11.014
— /repülőgéptechnika 629.13.014 
kormányválság 328.16 
kormányzat befolyása az áralakulásra

338.53
— kötelességei 172.2 
kormányzati épületek 725.12 
kormányzó /közjog 342.512
— szerkezetek 621—51

kornet 788.3
kórokozó mikroorganizmusok 576.8.06
kóroktan 616—02
korom /hőgazdálkodás 662.613.13
— /vegyipari készítmények 661.666
— elleni védekezés 628,53 
koromlerakódás 662.96 
kóros folyamatok 616—00
— lelki állapotok 616.89 
korosztály /statisztika 312.982/.984
— /szociológia 301.185.3 
korpafűfélék 582.38 
korporatív állam 342.39
— szocializmus 335.73 
korpótlék 331.225 
korpuszkuláris hullámok 530.145.6
— sugárzás előállítása 621.384 
korrekció /csillagászat 522.9
— /műszerészet 681.2.088 
korreláció /statisztika 311.16 
korrelációszámítás 519.272 
korrózió /anyagvizsgálat 620.191
— /elektrotechnika 621.3.014.6
— /geológia 551.3.053
— elektrokémiai elmélete 541.138.2
— elleni védelem 620.197 
korrózióálló acélok 669.14.018.8
— ötvözetek 669.018.8 
korrózióellenállás /gumiipar 678.019 
korszak /építészet 72.03 
Korszakov-féle pszichózis 616.89—008.46 
korszerűsítés /üzemi szempont .004.69 
kórszövettan 616—091.8
kórtan 616
korund /ásványtan 549.5
— /bányászat 622.365 
kórusművek /zenei előadás 784.5
— /zenei forma 78.087.68
kosár /csomagolási eljárások 621.798.1
— /szállítási eszközök 629.111 
kosárfonás 677.54
kosárfonáshoz alkalmas rostok termesz

tése 633.58 
kosárlabda 796.32 
kosenil 638.3 
Kossuth-díj 33-1.97 
koszorúér 611.132.2 
kótás vetítés 515.3 
kotonizálás 677.021.9 
kotonizált rostszál 677 — 195 
kotrás /vízépítés 627.74 
kotró /géptan 621.879 
kovácshengerlő gép 621.974.3 
kovácsipar 682 
kovácsműhely 621.73 
kovácsolás 621.73 
kovácsolható ötvözetek 669.018.26 
kovácsolhatóság 539.51 
kovácsoló gép 621.733
— szerszám 621.733
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kovácsolt kőmegmunkálás

kovácsolt fegyver 739.7
— páncél 739.7
— szerszám 682.4
— vasáru 672.3 
kovácsprés 621.975 
kovácstűz 621.733.3 
kovaföld 553.62 
kovakőzetek 552.55 
kovaliszt 622.362 
kovamoszatok 582.261 
kovapala 622.362 
kovarians 512.8 
kovasav 546.284 
kovász 664.642 
kovásztalan kenyér 664.63 
kovatartalmú anyagok 666.86 
kozmetika 646.7 
kozmetikai cikkek 668.58
— ipar 687.5
— készítmények 668.58
— színezőanyagok 668.584.28 
kozmetikumok 615.775.4
kozmikus hatások a légkörben 551.590.2
— por 523.16
— sugár 537.59
— sugárzás 523.16
— tényezők hatása a növényre 581.057
— — — az életre 577.462 
kozmogónia 523.12 
kozmográfia 523 
kozmológia 523.1 
kozmopolitizmus 172.16 
kő /építőanyagok 691.2 
-1- /írás anyaga 003.5
— /mérnöki magasépítés 624.92
— /szobrászat 73.023.2
— duzzasztó fal 627.824.1 /.5
— festése 667.67 
kő-réz-korszak 551.797 
kőagyag /építőanyagok 691.45
— /szobrászat 738.3 
kőagyagáru 666.6 
kőagyagmáz 666.297 
kőbányászat 622.35 
kőbetegségek 616—003.7 
kőburkolatú út 625.82 
köd 551.575
— elleni harc 628.55 
ködfejlesztő anyagok 662.17 
ködfejlesztők 623.454.5 
ködfolt 523.85 
ködfüggöny 623.775 
kődió 679.94
ködösítés /haditechnika 623.775
— /haditengerészet 623.93 
ködtelenítők 621—778 
kőedény 666.6 
kőfalazat 693,1 
kőfaragás /szobrászat 736.2 
kőfaragóipar 679.8

kőhalmok 571.96 
köhögés 616.22—008.4 
köhögéscsillapítók 615.722 
kőkorszak 551.782.791/.796
— története 571(119.1/.6) 
kőkorszakbeli maradványok 571.1/.2 
kölcsön /kereskedelmi jog 347.755
— /magánjog 347.455
— könyvelése 657.412.4 
kölcsönhatás /irodalomtudomány 8.091 
kölcsönkönyvtár 027.3
kölcsönös biztosító szövetkezet 334.7
— Gazdasági Segítség Tanácsa 

341.232.3.075.1(47-62)
— indukció 538.52
— megbecsülés 177 
kölcsönösség /biológia 576.6
— /vámügy 337:912 
kölcsönszavak 413.163 
kölcsöntőke /politikai gazdaságtan

330.142.22
— /üzemgazdaság 658.148 
kölcsönző könyvtár 027.082 
köldökzsinór /anatómia 611—013.8
— /szülészet 618.38
— rendellenességei 618.54/.58 
kolemezkarton 676.72 
kölesfélék 633.17 
költemény 8—1
költői műfajok 8 — 1 
költözés /állatökológia 591.54 
költözködés 64.08 
költség /építőipar 69.003.12
— /gazdasági szempont .003.12
— /hirdetésügy 659.1.03
— /népgazdaság 338.58
— árufajták szerint 338.585.8
— gazdasági ágak szerint 338.585 
költségelemzés 657.478.8 
költségelőirányzat /építőipar

69.003.12
költségh^lyek 657.471 
költségnemek 657.471 
költségösszehasonlítás 657.478.8 
költségszámítás 657.4 
költségszámítási módok 657.47 
költségvetés /formai alosztás (083.78)
— /háztartásvezetés 647.1
— /könyvvitel 657.31
— /pénzügytan 336.12
— tervezése és összeállítása 336.121
— végrehajtása és ellenőrzése 336.126 
költségvetési fedezet 336.121.122
— hiány 336.126.413
— kiírás /építőipar 69.001.3
— minisztérium 354.23
— módosítások 336.121.5
— rendszer /üzemgazdaság 658.154 
költségviselők /számvitel 657.471 
kőmegmunkálási eljárások 679.8.02
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kömény könyvtári

kömény 635.7 
kőmetszés 736 
kőműves munka 693 
könnyapparátus /fiziológia 612.847
— /szemészet 617.764 
könnyen forgácsolható ötvözetek

669.018.2
— gyulladó ötvözetek 669.018.7 
könnyítés vámnál 337.8 
könnyű atlétika 796.4
— beton 666.973
— járművek 629.1 —48
— tábori lövegek 623.413.2 
könnyűfémek /építőanyagok 691.77
— /kohászat 669.70
— alkalmazása 669.707 
~  és ötvözeteik 669.7
— megmunkálása 669.706 
könnyűfémekből készült tárgyak 673.8 
könnyűfémszerkezetek 624.014.7 
könnyűipar 67 /68
könnyűipari minisztérium 354.812
— termelés 338.4:67/68 
könnyűmunka 331.041 
könnyűolaj ok /kátrányfeldolgozóipar

668.735
— /tüzelőanyagok 662.753.1 
könnyűolaj párlatok 665.521.3 
könnyűzene 785.16 
kőnyomás /fényképészet 775
— /grafikai művészetek 763
— /könyvnyomtatás 655.342 
könyök /ácsszerkezeteké-694*4 
könyv 002
— alapján való tanítás 371.32
— részei 655.53
— védővámja 337.7
könyvárazás 655.54 
könyvárverési betűrendes katalógus 
' 018.3
— katalógus 017.3
— szótárkatalógus 019.3 
könyvbarátok 655.58 
könyvbeszerzés 025.2 
könyvcsere 025.2 
könyvek elhelyezése 025.8
— gondozása 025.85
— nyilvántartásának technikája 025.3
— nyitása /könyvvitel 657.22
— újranyitása 657.22
— vezetése 657.22
— zárása 657.22
könyveladás megszervezése 655.56 
könyvelés /háztartás 647.1
— /könyvvitel 657.4
— Lozinszkij-módszerrel 657.012.3
— mechanizálása 657.261
— szabad lapokon 657.262
— szervezeti szempontból 657.27 
könyvelési műveletek 657.3

könyvelési műveletek sorrendje 657.4.01
— rendszerek 657.1
— szempont .003.3 
könyvelő .007.3 
könyvészet 01 
könyvgyűjtés 090.1 
könyvhigiénia 025.85 
könyvhírverés 655.55 
könyvismertetés /formai alosztás (048) 
könyvjavítás 025.7
Jmnyvjegy 097 
könyvjegyzék 017/019 
könyvkereskedelem 655.4/.5 
könyvkereskedelmi betűrendes katalógus

018.4
— szakkatalógus 017.4
— szervezeti formák 655.42
— szótárkatalógus 019.4 
könyvkiadás 655.41
— műszaki kérdései 655.53 
könyvkonzerválás 025.85 
könyvkölcsönzés 024.6
— ügyvitele 025.6 
könyvkötés 025.7 
könyvkötészet 686.1 
könyvkötőpapír 676.5 
könyvnyomás 655.32 
könyvnyomtatás 655 
könyvreklám 655.55 
könyvrestaurálás 025.85 
könyvtár általában 02
— /építészet 727.8
— alapítása, fejlesztése 021
— feladata, jelentősége 021
— irányítása 025.1
— megvilágítása 628.977.2
— népnevelő és felvilágosító munkája

021.2
— nyitvatartási rendje 024.01
— szellőztetése 022.8
— takarítása 025.9
— vezetése általában 025.1 
könyvtárak együttműködése 021.6 
könyvtárépület 022 
könyvtárhasználat 024
— feltételei, szabályai 024.01 
könyvtárhelyiség 022 
könyvtári dolgozószoba 022.5
— épületfenntartás 025.9
— felvilágosítás 025.5
— hálózat 021.6
— hatóság 021.8
— helyiségek elosztása 022.3
— katalógusok 017
— kiadványok 025.1
— kiállítás 021.4
— kiállítási termek 022.6
— központ 021.8
— kutatóhelyiség 022.5
— különgyűjtemények 025.17
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könyvtári kötés

könyvtári levelezés 025.1
— mosdó 022.6
— munkahelyiségek 022.6
— pénzügy 025.1
— polc 022.4
— propaganda 021.7
— raktár 022.4
— ruhatár 022.6
— statisztika 025.1
— személyzet 023
— tanácsadás 028.8
— technika 025.3
— technikai berendezés és felszerelés

022.9
— ügyvitel 025
— világítás 022.7 
könyvtárigazgatás 023 
könyvtárj og 021.8 
könyvtárközi kölcsönzés 024.68 
könyvtártan 02
könyvtárügyi törvényhozás 021.8 
könyvterjesztés megszervezése 655.56 
könyvtermés 002.2 
könyvvitel 657
— egyszerűsítése 657.4.011
— különböző szempontok szerint 657.05
— különleges esetekben 657.227
— technikája 657.26 
könyvviteli okmányok, bizonylatok

657.24
könyvvizsgálat 657.63 
kőolaj /kőzettan 552.578
— /teleptan 553.98
— /tüzelőanyagok 662.88
— /világítástechnika 628.9.047 
köpet és vizsgálata 616.24—008.8 
köptetők 615.721
kör /ábrázoló geometria 515.1
— /geometria 513.51 /.55
kör építmények /történelem előtti idő

571.95
körforgó dugattyús légsűrítők 621.514 
körforgógép /géptan 621—135
— /sokszorosító gépek 681.624
— /textilnyomás 667.342 
körforgószivattyú 621.67 
körforgószívó 621.63 
körfűrész 621.934 
körhagyótárcsa 621.827 
körhinta 791.7 
körhurkológép 677.661.056 
körítés /háztartás 641.8 
kör játék 796.1
körkalap ácsoló gép 621.974.8 
körkérdés /formai alosztás (079.5) 
körkötőgép 677.661.056 
körlevél /formai alosztás (044.6) 
környéki idegek 611.83 
környezet befolyása /kriminológia 343.97
— — /pszichológia 159.922.2

környezet és növény viszonya 581.52
— hatása a növények életmódjára 581.52
— — a sejtekre és szervezetre 612.014.4
— — az egészségre 613.86
— — az éghajlatra 551.588 
körosztási egyenlet 511.2 
köröm /állati termékek 637.5
— /anatómia 611.78
— /fiziológia 612.799
— /patológia 616.596 
körömápoló szerek 668.584.7 
körömfesték 668.584.7 
körömlakk 668.584.7 
körösen polározott fény 538.61 
körszájúak 597.2 
körszövőgép 677.054.26
körte 634.13 
körtikefélék 582.912.3 
kősó /ásványtan 549.4
— /bányászat 622.363
— /teleptan 553.631 
kőszén /bányászat 622.333
— /kőzettan 552.574
— /teleptan 553.94
— /tüzelőanyagok 662.66
— technológiája 662.74 
kőszénbrikett 662.83 
kőszénkátrány 668.731 
kőszénkátrányfeldolgozás és termékei

668.73
kőszórás /vízépítés 627.41 
köszörűgép 621.925 
köszörülő eljárások 621.923
— eszközök 672.73 
köszvény 616 — 002.7
— elleni szerek 615.759 
kötél /épületrészek 624.071
— /gépelemek 621.86.065 
kötelek összeeresztése 677.7.08
— végtelenítése 677.7.08 
kötelem 347.41
— hatásai 347.42
— megszűnése, újítása 347.43 
kötelespéldány. 347.788.2 
kötelesség /háztartás 647.6
— közzel szemben 172.1 
kötelességtudás 179.9 
kötelező beszolgáltatás 339.661
— biztosítás 368.042 
kötelezvény 347.476 
kötélgyártás 677.71 
kötélhajtás /géptan 621.853 
kötelmi jog 347.4 
kötélszállítás /bányászat 622.625.5 
kötélverés 677.7.08
kötélvontatású vasút 625.5 -
kötény 687.17
kötés /háztartás 646.2
— /iparművészet 746.4
— /patológia 616 — 089.4
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Köles kőzetmozgás

kötés /textilipar 677.66
kötési módok /könyvkötés 686.122
kötéstan 677.024.001.14
kötő gépelemek /gépelemek 621.88
— — /géptan általában 621—238 
kötőanyag /általános mérnöki szak

624.012.5
— /építőanyagipar 666.96
— /építőipar 691.5
— /mázolóipar 667.621 
kötőgép 677.661.054
— alkatrészei 677.661.058 
kötőhártya 617.711 
kötőhártyagyulladás 617.711 —002 
kőtörőfélék 582.717
kötőszerkezet repülőgépeknél 629.13.014 
kötőszövet 611—018.2 
kötőszövetgyulladás 6Í 6 —002.36 
kötött gazdálkodás 330.17
— valuta 332.42 
kötőtű 672.82 
kötszerek 615.46" 
kötszövés 677.66 
kötvény /bankügy / 332.63-
— /kereskedelmi jog 347.728 
kőüveg 666.19
kővágó fűrész 679.8.053 
követel általában /könyvvitel 657.21 
követelés behajtása 658.88 
következmények betegségeknél 616 — 06 
következtetés /logika 162
— /pszichológia 159.955 
kövezetvám 336»255 
kövirózsafélék 582.715 
kövületképződés 56.0 
közalkalmazottak 35.08
— anyagi helyzete 35.088.3
— egyesületei 35.088.8
— életmódja 35.088.4
— felelőssége 35.086
— hivatali cselekményei 35.085
— jogai 35.087
— kategóriái 35.084
— kiképzése 35.088.6
— kötelességei 35.083
— kulturális helyzete 35.088.5
— munkafeltételei 35.088.2
— munkavitái 35.088.7
— szervezkedése 35.088.7 
közbenső kalkuláció 657.478.2
— termékek /kohászat \  669.015.2
— — könyvelése 657.422.6 
közbirtokosság 347.243 
közbiztonság elleni bűncselekménv

343.34
közbiztonsági rendészet 351.78 
közbiztosítás 368.03 
közebéd 642.4
közegészség elleni bűncselekménv 

343.347

közegészségügy 614 
közeledés /szociológia 301.162 
közélelmezés 339.8:641
— elleni bűncselekmény 343.347 
közéleti szokások 394 
közelítés /erdészet 634.982.5 
közellátás 339.8
közellátási jegyrendszer 339.86
— minisztérium 354.86
— pontrendszer 339.86 
középagy 616.831.5
Közép-Amerika /földrajzi alosztás (728) 
közép-amerikai nyelvek 497 
Közép-Ázsia /földrajzi alosztás (58) 
középbél fiziológiája /állattan 591.132.5 
középérték /statisztika 311.14 
közepes nagyságú vállalat 338.963
— vastagságú település 622.031.3 
Közép-Európa /földrajzi alosztás

(4-191)
középfajú dráma 8—23 
középfokú műszaki oktatás 373.62 
középfül /patológia 616.284 
középhullám 621.3.029.5 
középiskola 373
— fajai 373.5 
középkor /geológia 551.76
— /időbeli alosztás íf04/14”
— gazdasági elméletei 330.181
— története 940.1
középkori és újabbkori történelem álta

lában 94
— görög nyelv 477.3
— hindu nyelv 491.3
— latin nyelv 473.3
— stílusok 7.033
— színművek 8 — 291 
középnap 529.1 
középnehéz olajok 662.753.2 
középolaj /kátrányfeldolgozás 668.736 
középosztály 323.32 
középparaszt 323.333 [333.38] 
középponti magvúak 582.66 
középső jura 551.762.2
középület 725
középüzem /mezőgazdaság 631.116.3
— /népgazdaság 338.963 
közérdekű testületek 061.2
— — kiadványai 655.59
közerkölcs elleni bűncselekmény 343.54 
kőzet /építőipar 691.2
— /kőfaragóipar 679.86
— kiválasztódása, mikro struktúrája 

551.245
— vízáteresztő és vízfelvevő tulajdonsá

gai 551.491.7
kőzetelemzés 543.6 
kőzetelváltozás 551.25 
közétkeztetés 64.022 
kőzetmozgások 622.83

26 E gyetem es tizedes osztályozás
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kőzetnyomás központi

kőzetnyomás 622.83 
kőzettan 552 
kőzettelepek 553.2 
kőzettulajdonságok 622.02 
kőzetvizsgálat 552.1 
közforgalmú járművek 629.1—45
— repülőgépek 629.138.5 
közgazdasági egyetem 378.933
— elméletek története 330.18(091)
— információ 381.893
— középiskola 373.61
— szervezés 330.23 
közgazdaságtan 33 
közhatóság kötelességei 172.2 
közhitei elleni bűncselekmény 343.51/.53 
közhivatali bűncselekmény 343.35 
közigazgatás 35
— ellenőrzése általában 351.9
— — bíróságok által 351.94
— — országgyűlés által 351.96
— feladatai és ágai 351
— felügyelete 351.9
— kapcsolata közjogi szervekkel 35.072
— racionalizálása 35:65.011 
közigazgatási beavatkozás 35.078
— bíróság 351.95
— bűncselekmény 343.35
— dokumentációs szervek 002.66
— eljárás 35.077
— épület 725.13
— és egyéb szervek együttműködése

35.072
— jog 35
— jogkör, illetékesség 35.076
— orvosi szolgálat 614.39
— szervek 35.07
— — alakulása, fennállása, megszűnése

35.074
— tevékenység fajai 35.078
— ügyvitel 35.077
— végzés 35.077 
közjavak 347.21 
közjegyző 347.961 
közjog 342
közjogi és közigazgatási szervek kölcsö

nös kapcsolata 35.072
— testületek könyvvitele 657.56 
közkegyelem 343.293 
közkereseti társaság 347.722 
közkert 712.2
közkönyvtár 027.4/.5
közkönyvtári betűrendes katalógus 018.1
— szakkatalógus 017.1
— szótárkatalógus 019.1 
közlegelő 347.243
közlekedés biztosítása építés alatt 625.09
— szabályozására szolgáló berendezés 

625.746
— szervezése és üzeme 656 
közlekedésföldrajz 91:385/388

közlekedési berendezés /elhelyezési szem
pont .006.53

— csomópont kiképzése 625.739
— épület 725.3
— eszközök sínj árművek kivételével

629.1
— — tartályai 621.642.2
— — védőberendezései 621—788
— hálózat szervezete 656.02
— jelzés 625.746
— statisztika 31:656
— út /haditechnika 623.6
— — /szárazföldi közlekedés 625.711.2
— — /területrendezés 711.7
— üzleti vállalat 061.5
— vállalat igazgatása és szervezete

656.07
— — könyvvitele 657.522
— zaj 625.09
— zavar építés miatt 625.09 
közlekedéspolitika 383/388 
közlekedésrendészet 351.81 
közlekedéstechnika 629.1 
közlekedésügy szervezése 656 
közlekedésügyi közigazgatás 351.81
— minisztérium 354.41 
közlekedőedények 532.29 
közléstovábbítás 651.456 

•közlőmű 621—235 
közmondás 398.9
közmunkaügyi minisztérium 354.45 | 
közmű /területrendezés 711.8 
köznyelv 408.55 
közoktatásügy 379.1 
közoktatásügyi minisztérium 354.32 
közömbös gázokkal való kezelés 66.096.1 
közönség /hirdetésügy 659.1.073
— védelmét szolgáló berendezés gépeknél 

621-785
közönséges írás rövidítési módszerei

653.2
— tapéta 676.511 
közönségszolgálat vasúton 656.228 
közös földtulajdon 333.2
— társadalmi helyiségekkel ellátott bér

ház 728.27
közösségi érdek /üzemgazdaság 65.012.61
—  prypQ 1 7Q Q

— gazdálkodás 330.190.5
— háztartás társasházakban 64.023 
közösségszervezeti formák 321.1/.8 
közösülés /fiziológia 612.61
— /törvényszéki orvostan 340.61 
közösülési zavarok /nőgyógyászat

618.17-008.1
— — /patológia 616.69 — 008.1 
közpark 712.2 
központi címjegyzék 018.11
— fűtés 697.3
— idegrendszer 611.81
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központi kristályosítás

központi konyhájú bérlakás 728.226
— konyhák 64.024.5
— közigazgatás 354 
központosítás /közigazgatás 35.072
— /közjog 342.25
— /szervezési szempont .008.041 
központosító gyűrű 621.887 
központosított beszerzés 381.731.6
— könyvelés 657.272 
közraktári jegv 347.767
— ügylet 347.767 
közreműködés /társadalmi szempont

.009.5
közrend elleni bűncselekmény 343.34
— és köznyugalom biztosítása 351.75 
közrendészet '351.75/.76 
községgazdálkodás 338 (1—2) 
községháza 725.13 
községi bank 332.12
— bíráskodás 347.995
— könyvtár 027.52
— közigazgatás 352
— közigazgatási épület 725.13
— szervek szocialista államban 342.63
— tanács /közigazgatás 352.075(1—202)
— -  /közjog 342.63(1-202)
— üzem 330.190.4
— vállalat /kereskedelmi jog 347.727
— — /közgazdaságtan 330.190.4 
közszállítás 351.712 
közszolgálati épület 725.1 
közszükségleti cikkek'* 3'S£Mk23>.4/.5
— cikkekkel való ellátás 

339.8:330.123.4/.5
köztársasági'pártok 329.23 
közterület 712.25 
köztestermesztés 631.584.4 
közti agy 616.831.4 
köztisztaság 625.76 
köztulajdon 339.092
— használatáért fizetett illeték 336.255 
közút 656.11
közúti belsőégésű járműmotor 

621.431.73
— járómű /közlekedéstechnika 629.11
— — részei 629.11.01
— közlekedés 656.1
— rendészet 351.754
— vasút /közlekedésszervezés 656.4
— -  építése 625.62
közületi beruházás 336.121.11:330.142
— beszerzés 336.126.4 [658.7]
— biztosítás 368.03
— könyvelés 657.56
— üzem /közigazgatás 35.078.4
— vállalat 658.115.3 
közüzemi gazdálkodás 330.190.4 
közvád 343.123
közvádló /büntetőjog 343.163
— /perjog 347.963

közvélemény 301.153.4 
közvetett adó 336.23
— fűtés 662.987
— költségek 657.471.2
— választójog 342.822/.S26
— világítás 628.9.062
közvetítő /kereskedelmi jog 347.732
— kizárása 381.6 
közvetítői ügylet 658.92 
közvetítőkereskedelem /kereskedelempo

litika 381.3
— /kereskedelemszervezés 658.86 
közvetítőkereskedelmi intézmények

347.731
közvetlen acélgyártás 669.181
— alapozás víz alatt 624.157.8
— eladás 658.831 
-k ö lts é g  657.771.1
— következtetés 162.1
— mérési módszer 53.083
— választójog 342.821
— világítás 628.9.061 
közvilágítás 628.971 
krakkolás /ásványi olajok feldolgozása

665.53
— /kémia 542.92
— /vegyipar általában 66.092 
kraniológia 572.71
krausosis vulvae 618.16 — 002.27 
kredenc 645.45 
kreozot 615.753 
kreozotlakk 667.727 
krepp elés 667.13 
kreppgumi 678.032 
kreppkaucsuk 678.032 
kréta /festőiparok 667.56
— /geológia 551.763
krezol /gyógvszertan 615.778.5
— /kémia 547.563 .
— /vegyipar 668.736.33 
kriminalisztika 343.977 
kriminológia 343.9 
kriokauter 615.832.97 
kriolit 549.4
kripta 726.8
kripton 546.294
kristály /patológia 616.635
— finőmszerkezete 548.7
— képződése és növekedése 548.5
— röntgenelemzése 548.73 
kristályerősítő 621.375.4 
kristályfizika 548.0:53 
kristálykémia 548.3 
kristálymatematika 548.1:51 
kristályrezgéskeltő 621.373.5 
kristályos állapot 54 — 162
— halmaz 548.2
— pala 552.43
kristályosítás /cukoripar 664.1.05
— /vegyipar általában 66.065
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kristályosodás külkereskedelem

kristályosodás 532.78 
kristályösszenövés 548.2 
kristályrácsok 548.31 
kristályrendszerek 548.1.02 
kristályrezonátor 621.372.4 
kristálytan 548
kristályüveg /iparművészet 748
— /üvegipar 666.21 
kristályvíz 548.5 
kriticizmus 165.65 
kritikus hőmérséklet 536.44 
krízis /népgazdaság 338.974
— /patológia 616 — 039.3 
krokodilbőr 675.034 
krokodilusvadászat 639.14 
krókusz 635.965.284- 
króm /kémia 546.76
— /kohászat 669.26 
kromatikus polarizáció 535.54 
kromatográfia 545.844 
kromátok 549.76 
krómcserzés 675.024.4 
krómcsoport /kémia 546.75
— féméinek vegyületei 661.87 
krómérc 553.46 
kromoizomeria 541.65 
kromon 547.81
krómozás 669.268 
krómötvözetek 669.26 
krómsárga 661.876 
krómvegyületek 661.876 
krónika /formai alosztás (093.323) 
krónikus betegség 616—036.1
— munkanélküliség 331.6.063.7 
kronobibliográfia 016“ — ” 
kronográf 681.118 
kronológia 930.24 
kronométer /csillagászat 522.5
— /időmérés 529.78 
kronométeróra 681.114 
kroton 615.732.5 
krotonaldehid 547.38 
krotonsav 547.39 
Krupp-elj árás 669.181 
kubizmus 7.036.7 
kukorica 633.15 
kukoricakeménvítő 664.25 
kulák 323.325
kulcs 683.33 
kulcserőd 355.453 
kulissza /géptan 621.836 
kulisszanövények 631.544.7 
kulőrpapírok 676.52 
kultivátor 631.316 
kultúra általában 008
— /mikrobiológia 578.093.3
— alapja 00
— története 930.85 
kulturális befolyások 572.026
— ellátás 304

kulturális képzés 371.03
— közeledés 327.33
— munka a dolgozók között 331.85 
kultúrával foglalkozó tudományok álta

lában 009
kultúrfilozófia 130.2 
kultúrforradalom 008 [323.272] 
kultúrház /építészet 725.83
— /népművelés 374.28 
kultúrotthon 374.28 
kultúrpolitika 008 [32] 
kultúrstatisztika 31:008 
kumarin 547.587 
kumaron 547.72
kupola /általános mérnöki szak 624.074.2
— /építészet 729.34 
kupolatető 624.024.4
kúpos felületek megmunkálása

621.9-43
— szeg 621.886.7 
kúpszelet 513.51 /.55
kurare /gyógyszertan 615.785
— /kémia 547.94
kúria /bírósági szervezet 347.991
— /építészet 728.83 
kuriózumok 099 
kuruzslás 614.26 
kúszólábúak 598.7
kút /egészségügyi technika 628.11
— /géptan 621.643.5
— fertőtlenítése 628.16 
kutacs 616.714.24 
kútalapozás 624.156 
kutatás /bányászat 622.1
— /múzeológia 069.8
kutatási eredmény /elméleti szempont

.001.6
kutatófúrás 622.24 
kutatóintézet /építészet 727.5
— /testületek fajai 061.6 
kutatólaboratórium /szempont szerinti al

osztás .006.25
kutatómunka megszervezése az üzem

gazdaságban 658.57 
kutya 636.7 
kutyajegy 656.034 
kutyatej félék 582.757 
külföldi hitel 332.453.4
— tőkebefektetés 332.453.6 
külföldiek /közjog 342.71
— /magánjog 347.176
— /nemzetközi magánjog 341.52
— gondozása 362.92
— látogatása 394.9
— munkája 331.62
külföldre járó szezonmunkások 325.23 
külképviseleti jog 341.7 
külképviselők elleni bűncselekménv

343.33
külkereskedelem 382
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külkereskedelmi lakáskérdés

külkereskedelmi kamara 380.156
— küldöttség 382.2
— mérleg, 382.16
— minisztérium 354.822
— politika 382.14
— szervezet 382.1
— szerződés 382.4
külön juttatás /munkaügy 331.238 
különbségi küszöb mérése 159.938.25 
különféle gyártási eljárások 621.76
— káros hatások elleni védekezés /egész

ségügyi technika 628.56
különgyűjtemény könyvtárban 025.17 
különleges alapozás 624.159.1
— jellegű művek bibliográfiái 014
— kiadások 094
— kiadványok 099
— lelkiállapotok és lelki jelenségek

159.96
— számcsoport 511.9
— színű utak és útrészek 625.09
— szövet 677.6
— újságfajták 070.48
— üvegfajták 666.2
— vasút 625.3/.5 
különlegesen kiállított könyv 096 
különlenyomat /formai alosztás (041) 
különmunka 331.814
külpolitika 327
külső ballisztika /fizika 531.55
— — /haditechnika 623.54
— behatásra keletkezett dermatitis 

. 616.5-0014
— és belső tényezők a növények életében

581.0
— felvétel 77.056
— fül /patológia 616.288
— geodinamika 551.3
— hallójárat 616.288.1
— világítás 628.971 
külszíni fejtés 622.271
— szállítás 622.69 
külügyi közigazgatás 351.88 
külügyminisztérium 354.11
kürt /általános mérnöki szak 624.027
— /zene 788.3 
küzdő sportok 796.89 
kvadratikus alak 511.4
— maradék 511.2
— rendszer 511.4 
kvadratúra 517.946.3 
kvalitatív analízis 544
— észlelés 519.26 
kvantitatív analízis 545
— észlelés 519.27 
kvantumelmélet /fénytan 535.14
— /fizikai alaptörvények 530.145 
kvantumszabályok 530.145.3 
kvarc /ásványtan 549.5
— /bányászat 622.362

kvarc /teleptan 553.62 
k varéit ok 552.45 
kvarckúra 615.831 
kvartett 78.087.64 
kvaternér rendszerek 541.123.6 
kyphosis 616.711-007.5

L

lábápolás 687.5 
lábasfej űek 594.5 
lábatlan kétéltűek 597.7 
lábbeli 646.4
— készítése 685.3 
labdajáték 796.3 
labdarúgás 796.332 
labirintus /fiziológia 612.858
— /ősrégészet 571.95 
lábmelegítő 662.91 
.laboratórium /építészet 727.5
— /fényképészet 771.1
— /kémia 542.1
— /közegészségügy 614.3 
laboratóriumi eszközök és eljárások a ké

miában 542.2
— módszerek /oktatásügy 371.38 
láda /csomagolási eljárások 621.798.1
— /lakberendezés 645.45 
ládaberendezések /szövőipar 677.054.753 
ladin nyelv 459.9
lafetta 623.43 
lagunaüledék 551.314 
lágy hevea kaucsuk 678.43
— sajtok 637.352/.S53 
lágyékcsatorna 616.684 
lágyékfekély 616.971
lágyítás /fémek hőkezelése 621.785
— /üvegipar 666.1.038 
lágyítók /gumiipar 678.049 
lágyítószerek /gyógyszertan 615 776 
lágyított fémek 669 — 153 
lágymagvú gyümölcsök 634.1 
lágyság /fizika 539.53 
lágyszájpad /patológia 616.315 
lágyszappan 668.14
lágytestű állati kártevők 632.64 
lajstromozási illeték 336.242 
lakás /háztartás 643
— ./magánjog 347.171
— elhelyezése 642.1 
lakásberendezés 645 
lakásbérlet 347.453.3 
lakásegészségügy 613.5 
lakásegészségügyi berendezés 628.6 
lakásépítés 69
lakáshelyzet javítása 333.322 
lakásínség 333.322 
lakásjog 347.254 
lakáskérdés 333.32
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lakásközvetítés lapos

Jakásközvetítés 333.322.6 
lakások igénybevétele 333.324 
lakáspiac 333.322.6 
lakásreform 333.322 
lakásrendészet 351.757 
lakástakarítás 648.5 
lakásügy 333.32 
lakásvilágítás 628.974 
lakat 683.33 
lakatosáru 683 
lakatosipar /szerszámkészítés 

621.756/.757
— /vasáruk 683.3 
lakbérleti jog 347.453.3 
lakkbőr 675.7 
lakknyersanyagok 667.621 
lakkok /festőipar 667.6/.7
— /festőművészet 75.023.4
— előállítása 667.63
— illő oldószerekkel 667.73
— nem illő oldószerekkel 667.72 
lakkolit 551.22
lakkozás /fémfelület utókezelése 621.795
— /textilkémia 667.18
— nyersanyagai 667.71 
lakkozási technika 667.7 
lakkozott karton 676.74 
iakmusz 547.977 
lakóbizottság 333.32.078.42 
lakodalmi szokások 392.51 
lakóépület 728
lakóház /építészet 728
— /mezőgazdaság 631.2:728.6 
lakóhely /állattan' 591.52
— /statisztika 312.92
— maradványai /történelem előtti idő

571.8
lakóhelyiség gondozása, karbantartása

643.7
lakóhely változtatás 591.52 
lakókocsi 728.76 
lakókonyha 643.39 
lakosság munkaereje 331.024.2 
—• ténvleges munkateljesítménye

331.024.3
— testi állapota /statisztika 312.6 
lakossághoz való viszony megszállt terü

leten 341.234
laktanya 355.71 
laktátok 547.47 
laktonok 547.47 
laktóz /állati termékek 637.145
— /gyógyszertan 615.761.2
— /kémia 547.458 
líma 636.29 
lamarckizmus 575.3 
lámaszőr 677.32 
lambériák 729.6
laminae embryonales 611—013.3 
lamináris folyadékáramlások 532.51

lámpa /elektrotechnika 621.32
— /hídrészek 624.21.097
— előállítása /elektrotechnika

621.3.032.9
— — /vasáruk 683.84 
lámpabél 677.92
— világító készülékekhez 683.86 
lámpaernyő 628.95
— készítése 683.85 
lámpaernyőipar 688.6 
lámpafoglalat 621.3.032.8 
lámpakorom /kátr ányf el dolgozóipar

668.737.32
— /szénvegyületek 661.666 
lámpavas 672.1
lánc /géptan 621 — 235
— /mechanikai technológia 672.6 
láncfonal nedvesítése 677.054.15 
láncfonalas hurkológép 677.661.057.4 
láncfonalőr 677.054.756 
lánchajtás 621.855
lánchenger 677.054.72 
lánchíd 624.5 
láncos kút 621.649.4
— marógép 621.954
— réselőgép 622.232.42
— szállítás a bányában 622.625.5 
láncreakció 539.17
lánctalpas gépjármű 629.115.8 
lánctört 511.7 
láncvontatású vasút 625.5 
lándzsa 623.444.4 
láng 536.46
— hatására gyúló anyagok 662.41 
lángcső 621.181.021.2 
lángcsöves gőzkazán 621.181.3 
Langerhans-féle szigetek 616.379 
lángfotométeres kémiai elemzés

541.82:535.243 
lánghegesztés 621.791.5 
lángkemence 669.183.21 
lángkemencében előállított acél 669.183 
lángmentes papír 676.484 
lángmentesítés 674.049 
lángszínezés 544.61 
lángszíneződés 544.61 
lángszóró 623.454.7 
lanolin 665.238 
lant 681.817 
lantán /kémia 546.654
— /kohászat 669.854 
lantanidák 546.65 
lap /faipar 674—41 
láp /geológia 551.312.2
— megjavítása vízgazdálkodással 626.87 
lapát /gépelemek 621.86.064
— /géptan általában 621 —253.5
— /mezőgazdasági eszközök 631.311 
Laplace transzformáció * 517.94 
lapos dőlésű telepek fejtése 622.273
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lapos légi

lapos dőlésű település 622.03 — 116
— fogó 621.881 
lapostető 624.024.3 
lapp nyelv 494.55
lappangó betegségek 616—036.1
— kép 771.535 
lapszámozó készülék 681.626
láptalaj /klimatikus talaj zónák 631.445.1
— /talajnemek 631.411.4 
lárvaállapot 591.34 
laryngologia 616.22 
Laségue-tünet 616.833.58—071.4 
lassan futó gép 621—185.3 
lassító berendezés 621—59 
látás /állattan 591.185.6
— /fiziológia 612.84
— /pszichológia 159.931
— tünettana 617.75 
látásélesség /fiziológia 612.843.6
— ,/szemészet 617.751 
látási határ 551.591
— távolság 551.591
— zavarok 617.75 
Laténe-korszak 551.798
— — története 571(119.8) 
latens bántalom 616—036.1
— kép 771.535 
latex 678.031 
látható fény 535.6—2 
láthatóság /csillagászat 523.82 
latifundium 333.37
latin irodalom 871
— írásmód 003.344
— nyelv 471 
latin-görög irodalom 87
— nyelvészet 47
látogatás /háztart ás vezet és 647.7
— /hirdetésügy 659.115 
látóideg /fiziológia 612.843
— /szemészet 617.731 
látomás 159.961 
látómező 535.818 
látonyafélék 582.831.2 
látószerv /állattan 591.484
— /anatómia 611.84 
látótér 612.845.6 
látszatadó 336.213 
látszerészet 681.4 
látványosság 791 
Laue diagram 548.73 
lausannei közgazdaságtani iskola

330.187.1
lávalfövek 666.88
láz /fiziológia 612.57
laza rostanyagok kezelése 667.032
lazacfélék 639.211
lázadás /belpolitika 323.274
— /büntetőjog 343.343 
lázas betegségek 616.91
— delirium 616.893

lázellenes szerek 615.75 
leánykereskedés 343.545 
leányszakiskolák 373.64 
leánytanulók 371.04—055.2 
leányvállalatok 658.163 
lebegés 534.5 
Leblanc-féle gép 621.573 
lebontás /kémia 542.92
— /üzemi szempont .004.74
— /vegyipar 66.092
— katalizátorokkal /kémia 542.924
— — /vegyipar 66.092.4 
lebontható cukor 547.458 
lecitin /gyógyszertan 615.739.7
— /kémia 547.95
— /növényi olajok, zsírok, viaszok

665.37
lecsapódás /hőtan 536.423
— /meteorológia 551.574 
lecsapolás /mezőgazdaság 631.62
— /vízépítés 626.86 
lefegyverzés 341.67 
lefoglalás 347.761 
légajtó 622.45 
légakna 622.45 
légáramlás mérése 533.6.08 
légcsatorna 533.6.06 
légcsavar 629.1.038.1
— elmélete 533.662 
légcsavarmeghajtás 629.13.038 
légcsavarmeghajtásos járómű 629.1.03 
légcső /anatómia 611.23
— /patológia 616.23 
legelő 633.2.03 
legeltetés 636.084.22 
legenda 398.2 
legfelsőbb bíróság 347.991
legfőbb ügyész által gyakorolt ellenőrzés

351.9
légfűtés 697.38 
léggáz 662.761
léggömb /haditechnika 623.741 /.745
— /közlekedéstechnika 629.132/.134 
-e lm éle te  533.61/.63 
léggömbzár 623.748
léghajó /haditechnika 623.741/.745
— /közlekedéstechnika 629.132/.134'
— elmélete 533.64 
léghajókosár 629.13.011 
léghajózási csillagászat 527 
leghorn 636.551 
léghűtőgép 621.573
légi felvétel 778.35
— gyalogság 356.169
— háború 341.363 
-h a d e rő  355.3
— hadművelet 355.469
— — története 355.489
— közlekedés közigazgatása és rendészete

351.814
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légi lemez

légi közlekedés szervezése 656.7
— közlekedési eszközök 629.13
— — szerződés 382.4
— kikötő 656.71
— rendőrség 351.749
— szállítás 388.9
— terület 341.226 
légierő 358.4
— intézetei 355.76 
légiforgalmi épületek 725.39 
légijog 347.81 
legitimizmus 342.36 
légkalapács 621.974.4
legkisebb négyzetek elmélete 526.5 
légkör /csillagászat 525.7
— /meteorológia 551.51
— áramlása 551.513
— hőmérséklete 551.52
— műszaki befolyásolása 628.55
— összetétele 551.510.4
— rétegződése 551.510.5
— szerkezete 551.510.5
légkörből származó lerakódás 551.311 
légköri homály 551.573
— képződmények /külső geodinamika

551.311.5
— — /meteorológia 551.515
— zavarok 551.515 
légkúra 615.835 
léglökéses hőerőgépek 621.45
— motor 621—845 
légmell 616.25-003.219 
legnagvobb kedvezmény /vámügy

337.914.3
légnemű testek mechanikája 533 
légnyomás /egészségügy 613.16
— /meteorológia 551.54
— hatása /fiziológia 612.27
— — /növénytan 581.033
— okozta betegségek 613.64 
légnyomásmérő 533.4 
légnyomásos alapozás 624.157.3
— — süllyesztett szekrény nélkül

624.157.5
— gép 621.5
— motor 621.54
— vezeték járóműveknél 629.1.06 
légnyomásra létrejött sérülések

616-001.1
légoltalmi szolgálat 355.58
— világítás 628.978.7 
légritkított tér 533.59 
légsűrítő 621.512 
légszigetelés 624.034.93 
légszivattyú 621.52 
légügyi minisztérium 354.73 
légvágatok 622.45 
légvédelmi ágyú 623.418.2
— építkezés 699.85

légvédalmi tüzelés 623.552
— tüzérség 358.116 
legyezőipar 688.5 
légzés /állattan 591.121
— /elektrotechnika 621.3.042
— /fiziológia 612.2
— /növényélettan 581.12
— kémiája 612.22
légzési zavarok 616.24—008.41 
légzőmozgások, légzőizmok élettana

612.21
légzőszervek /állattan 591.42
— /anatómia 611.2
— /patológia 616.2 
légzőszervekre ható szerek 615.72 
lehallgató készülék 681.88 
lehorgonyzás /épületrészek 624.023.94
— "/hídépítés 624.21.094
— /végrehajtási szempont .002.73 
lehúzás /textilkémia 667.28 
lehúzó penge 621.911.5
lehűlés /öntöde 621.746.6 
lehűtés /fémek hőkezelése 621.785.8 
lehűtött fémek 669 — 158 
leírás /elméleti szempont .001.3
— /könyvvitel 657.372.3 
leíró csillagászat 523
— földrajz 913/919
— irodák 652.5
— költemény 8 — 16
— módszer /pszichológia 159.9.018
— természettudomány 502 
leitneriaceae 582.627 
leképezés /ismeretelmélet 165.21 
lékészítés /söripar 663.44 
lekötés /patológia 616 — 089.81 
lélek /filozófia 128
lélektan 159.9
lélektani irányok /szociológia 301.196
— kutatómódszerek /geológia 550.87
— tényezők a munkával kapcsolatban

331.022
lelencház /építészet 725.58 
lelki fejlődés 159.92
— tényezők a munkában 331.054 
lelkiélet egészségtana 159.913
— sajátosságai 159.922 
lelkiismereti szabadság 342.731 
lelkipásztorkodástan 25
leltár /formai alosztás (083.82)
— /irodaszervezés 651.47
— /könyvvitel 657.731 
leltározás /irodaszervezés 651.47
— /kereskedelmi raktározás 658.787 
lemez /általános mérnöki szak 624.073
— /faipar 674-41
— /fényképészet 771.53
— /géptan 621—413/ —419
— /megihunkálandó felületek külső 

alakja 621.9-41
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lemez levegő

lemez kihajlása és púposodása 624.075.4
— nyújtása 621.983 
lemezcsík 621—418 
lemezegyengető gép 621.982 
lemezes gerendarúd 624.27
— szerkezet /molekulafizika 539.216 
lemezgyártás 621.771 
lemezhajlító gép 621.98 
lemezmegmunkáló eljárások 621.98
— gép 621.98 
lemezrugó 621—272.3 
lemondás /jog 34.048
— örökségről 347.68 
leművelés /bányászat 622.271 
len /növénytermesztés 633.521
— /textilipar 677.11 
lenalapú rostkeyerék 677 — 161 
lencse /fénvképészet 771.351
— /fénytan 535.316
— /kertészet 635.65
— /növénytermesztés 633.35
— /optikai készülékek 681.4.02 
lendítőkerék 621 — 56
lengés /általános mérnöki szak

624.042.8
— /elektrotechnika 621.3.018.6 
lengéscsillapító 621—56 
lengéstan 534.01:621 -  752 
lengés vizsgálat 620.178.5 
lengő részek 621—26
— tömegek hatásának csillapítása 

621-752
lengőmozgást Végző gép 621 —133 
lengővályú 621.867.5 
lengyel irodalom 884
— nyelv 484
Lengyelország /földrajzi alosztás (438)
— orosz fennhatóság alatt (475)
Lenin 3K2
Lenini Ifjúsági Szövetség 3KSzM 
leninizmus 3K2 
leninizmus—marxizmus 3K 
lenolaj 665.345.4 
lényeg 111.3
lényerés /cukoripar 664.1.03 
leolvasás /elektrotechnika 621.3.087 
lép /anatómia 611.41
— /fiziológia 612.411
— /méhészet 638.144.2
— /patológia 616.411
lepárMs /kátrányfeldolgozóipar 668.734
— /kémia 542.4
— /vegyipar általában 66.048
— légritkított térben 66.048.5
— segédanyagokkal 66.048.6 
lépcső /építészeti részletek 729.39
— /épületrészek 624.026
— '/lakás 643.56
lépcsős fejtés tömedékelés nélkül

622.274.3

lépcsős fejtés tömedékeléssel 622.274.4 
lepedék 616.313 — 008.8 
lepedékes nyelv 616.313—008.31 
lépfene 616.981.51 
lepke 595.78
leppolás /szerszámgépek 621.928.54 
lepra 616-002.7
lerakódások /hőerőgépek 621.43.013 
leromlás /biológia 575.7 
lesikló repülés 533.6.013.6 
leszállás /aerodinamika 533.6.015 
leszámítolás /szempont szerinti alosztás 

.003.3
leszámolási helvek /közlekedésügy

656.036
leszármazás 347.63
leszerelés /hadtudomány 355.29
— /külpolitika 327.37
— /üzemi szempont .004.72 
leszúró eszterga 621.941.23 
leszűrés /cukoripar 664.1.05 
letartóztató intézet 343.81
— intézeti felügyelet 343.86
— — gondozás ~ 343.86
— — igazgatás 343.82
— — személyzet 343.83 
lételmélet 111
létért való küzdelem 575.4 
letét /bankügy 332.17
— /kereskedelmi jog 347.759
— /magánjog 347.459 
létfenntartási költség 338.585.3
— — és munkabér összefüggése

331.215.4
— ösztön zavarai 616.89—008.441 
létisztítás /cukoripar 664.1.03 
létminimum 331.215.5
létra /általános mérnöki szak 624.057.6
— /lakásberendezés 645.49 
lett nyelv 488.3 
leukémia 616 — 006.44 
leukocvták 611—018.53 
leukocytosis 616.155.391 
leukomák 617.713 — 004.1 
leukopéniák 616.155.394 
levantei emelet 551.782.2 
levegő /kémia 546.217
— áramlása 533.6.011
— ellenállása /vasútszervezés 656.221
— eloszlása /építőipar 697.92
— higiénéje 614.7
— hőmérséklete 551.524
— mozgatása 697.95
— nedvesítése 697.93
— ritkítása /géptan 621.52
— szállítása 621.61
— szárítása /építőipar 697.93
— tisztítása /építőipar 697.94
— -  /géptan 621-784
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levegő logaritmikus

levegő vezetése 697.92 
levegőelőmelegítés 662.925 
levegőj áratok 621.746.4 
levegőnél könnyebb légi közlekedési esz

közök alkatrészei 629.13.011
— nehezebb légi közlekedési eszközök 

részei 629.13.012
— — szárnynélküli repülőgépkészülékek

629.136
levegőszabályozás 628.84 
levegőszükséglet 613.14 
levegőztetés 66.069.82 
levél /irodalmi műfaj 8—6
— /növénymorfológia 581.4 

levélbélyeg 656.835 
levelezés /formai alosztás (044)
— /irodaszervezés 651.7 
levelező oktatás 374.4 
levélforgalom 656.83 
levélformában írott művek 8 — 6 
levélfőzelékek 635.4 
levélhullás 581.148 
levélküldemény 656.881 
levélmérleg 681.269 
levélpapír 676.31 
levélrendező 651.6 
levélrostok 677.16 
levélszekrény 645.49
levéltár /építészet 725.155
— /irodaszervezés 651.5
— /történelem 930.25 
levéltártudomány 930.25 
levéltitok /büntetőjog 343.45
— sérthetetlensége 342.738 

levélváltás illemszabályai 395.7 
levés 116
leveskocka 664.87
levezető csatornák épületekben 628.6
lexikológia 413
lexikon 03
lezárógép 621.798.5
liasz 551.762.1 \
libatopfélék 582.662
libazsír 665.224
libella 532.29
liberális párt 329.12
librettó 8-293.7
lichen 612.516
lift 621.876
ligatura 616—089.81
ligetékefélék 582.886
lignin 547.992
ligninalapú műanyagok 678.55 
lignit /bányászat " 622.332
— /kőzettan 552.676
— /teleptan 553.96
— /tüzelőanyagok 662.642
— lepárlási termékei 665.44 
lignitmentes szárrostok 677.15 
likacsos Ötvözetek 669.018.6

likacsosházúak 593.12 
likőr 663.83
likvidálás /könyvvitel 657.377
— /üzemgazdaság 658.167 
liliflorae 582.57
liliom 635.965.283 
liliomfélék 582.572 
limnobiológia 577.472(28) 
limnológia 577.472(28) 
limonádé 663.8 
limonén 547.596 
lincselés 343.283 
linearis alak 511.4
— differenciaegyenlet 517.949.21
— differenciálegyenlet 517.94
— helyettesítés 512.8
— integrálegyenlet 517.948.32
— operátoregyenlet 517.948.35
— parciális differenciálegyenlet 517.947
— rendszer 511.4
linóleum /lakásberendezés 645.1
— /textilkémia 667.187 
linóleumfektetés 698.7 
linolsav 547.39 
linotype 655.281
— szedőgép 681.616 
liofil kolloidok 541.182.5 
liofob kolloidok 541.182.6 
lipázok 577.153 
lipoidok /fiziológia 612.397
— /kémia 547.915 
lipoma 616—006.3 
liquor /fiziológia * 612.824
— /patológia 616.831.9 — 008.8 
líra 8 -1 4
liszt 664.641
lisztesmagvúak 582.55/.56
liszttárolás 664.82
litium /gyógyszertan 615.732.1/.4
— /kémia 546.34
— /kohászat 669.884 
litium vegyületek 661.834 
litográfia /grafikai művészetek 763
— /könyvnyomtatás 655.34 
Irt ograf tinótok 667.55 
litopon 661.847
litorina kor 551.797
— -  története 571(119.7) 
liturgia 264
liturgikus dráma 8 —291.1
— felszerelés 247
— zene 783.2 
litván nyelv 488.2 
liv. nyelv 494.546 
lizol 615.778.5
ló 636.1 
lóbab 633.35 
lobogó 929.9 
locsolószerkezet 621.647.2 
logaritmikus függvény 517.562
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logaritmustábla lyuk

logaritmustábla 518.2 
logarléc 681.143 
logika 16
logikai alapelvek 161.25
— kalkulus 164
— módszertan 167/168 
logisztika 164 
lógyakorlatok /sport 796.44 
lóhere /állattenyésztés 636.086.32
— /növénytermesztés 633.32 
lokalizáció 616 — 031
lokalizációs diagnosztika 616.831 —079.2
lokomobil 621.15
lokomotív 625.282
lokomotívjavító műhely 621.138
lóláb 617.586-007.5
lomb 634.99
lombard ügylet 347.766
lombfűrészlemez 674—415
lombos faanyag 674.031
lombosmohok 582.34
longitudinális hullámok 534.012
lopás 343.711
— elleni biztosítás 368.182 
lordosis 616.711-007.5 
lószerszám 685.14
lószőr 677.358 
lovagi torna 394.7 
lovaglás 798.2 
lovagló út 625.711.7 
lovagrendek 929.71 
lovarda 725.88
lovas /irodaszervezés^'65T*t51T > 
lovasság /fegvvernemi szakkiképzés *

355.542
— /haderőállomány csoportosítása 357.1 
lovassport 798
lóverseny 798.4 
lóversenytér 725.89 
Lozinszkij-könyvelés 657.012.3 
lő el jár ás ok 623.55.024 
lőgyakorló terek berendezése 623.59 
lőgyapot 662.231 
lökésgátlás 623.4.06 
lökésgenerátor 621.319.5 
lökéshárító 621.646.9 
lökéshullámok 533.6.011.7 
lökhajtásos jármű 629.1.035
— repülőgép 629.135.9.035.5 
lökhárító 621-788 
lőkísérletek 623.48 
lökőfeszültség-vizsgálat 621.317.333 
lőpor /haditechnika 623.452
— /robbanóanyagok 662.3
— nélkül működő lőfegyverek 623.428 
lőporszerű robbanóanyagok 662.22 
lősz /geológia 551.311.32
— /kőzettan 552.52 
lőszer 623.45
— ellenőrzése 351.753

lőszergyár 355.73 
lőszerkocsi 623.431 /.436 
lőtáblázat 623.55 
lőtt seb 616-001.4 
lövedék mozgása 531.55
— töltése 623.4.08 
lövedékgyújtó 662.47 
lövedékhatás 623.56 
löveg 623.41
lövegcső mechanikája 623.52/.53 
lövegcsőszerkezetek 623.423 
lövegek felosztása 623.421/.422 
lövegszállító kocsi 623.43 
lövegszerkezet 623.42 
lövegtalp 623.43 
lövés 623.55
— repülőgépről 623.556 
lövéstan 623.5 
lövészárok 623.24 
lövészárok-fegyver 623.412.4 
lövölde 725.89
lucerna 633.31 
lúd 636.598
lúg /elméleti kémia 541.454
— /kémia általában 54—36 
lúgálló acélok 669.14.018.84
— kőedények előállítása 666.77 . 
lúgos feltárás /timföldgyártás

" 669.712.1
lúgosítás /kémia 542.947
— /vegyipar 66.094.7 
lumbágó 616.833.5-009.7 
lumbálpunkció 616.832.9 — 072.5 
lumineszcencia /fénytan 535.37
— /növénytan 58Í.035 
lumineszcejicián alapuló fényforrások

628.9.03
lunker 621.746.7 
lupe 535.821 
lupulon 547.914 
lupus 616-002.52 
lutécium 546.669 
luteránus egyház 284.1 
lutidin 547.82
luxuskiadás /könyvritkaságok 094 
luxuspapír 676.34 
lüktető egyenáram 621.3.024.2 
lympha 612.42 
lymphatikus gyűrű 616.322 
lymphomák 616—006.44 
lyssa 616.988.21 
lyukak /géptan 621—47
— /megmunkálandó felületek külső 

alakja 621.9-47
lyukasztás 621.961 
lyukasztási próba 620.176 
lyukasztó gép 681.77
— szerszám 621.961 
lyukkártvarendszerű könyvvitel

657.261 [681.177]
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M magnézium

M

macska 636.8 
macskagyökérfélék 582.975 
mácsonyafélék 582.977 
madár /állattan 598.2
— /állattenyésztés 636.6
— /bőripar 675.036
— /növényvédelem 632.682 
madártan 598.2
mag /erdészet 634.956.2
— /növénymorfológia 581.45
— /növénytermesztés 631.531.1
— útján való ivaros szaporítás 631.53 
magánbank 332.13 
magánbiztosítás 368.03
magánélet szokásai 392 
magánföldtulajdon 333.5 
magánhangzó 414.4 
magánhasználatú autó 656.138 
magánháztartás 64.021 
magániskola 379.7 
magánjavak -347.21 
magánjog 347 
magánjótékonyság 361.7 
magánjövedelem 339.23
— felhasználása 339.233.5 
magánkért 712.2 
magánkönyvtár 027.1 
magánkönyvtári betűrendes katalógus

018.2 .
— szakkatalógus 017.2
— szótárkatalógus 019.2 
magánlak sérthetetlensége 342.737 
magánlaksértés 343.44 
magánmonopólium 338.85 
magánpark 712.2 
magánrepülőgép 629.138.6 
magánszemélyek könyvelése 657.51 
magántársulatok magánjoga 347.471 
magántávbeszélő berendezés 621.395.2 
magántisztviselők 323.331 
magántulajdon 339.091 
magánüzem 330.190.2
magánvád 343.122 
magánvagyon 339.23 
magánvállalat /népgazdaság 338.95
— /politikai gazdaságtan 330.190.2
— /üzemgazdaság 658.115.1 
magas domborzati formák 551.43 
magasabbrendű szellemi működések

159.95
magasépítés 624.9 
magasépítmények 624.92 
magashőmérsékleti ártalmak elleni véde

kezés 628.518
magaslat hatása az élőlényekre 612.275.1 
magasnyomás 655.32 
magasnyomású eljárások /fényképészet 

777

magasnyomású eljárások /grafikai művé
szetek 761 x

magasolvadáspontú olajok 665.35 
magaspályás hidak 624.74 
magasrepülés 533.6.015 
magasság hatása /növénytan 581.033
— mérése /fizika 531.717
— — /geodézia 526.94 
magasságmérő /fizika 533.4
— /közlekedéstechnika 629.1.05 
magasugrás 796.431.1 
magasvasút 625.41
magatartás zavarai 616.89 — 008.48
magázás 395.6
magfizika 539,1
maggyűjtés 634.956.2
mágia 133
magképződés 581.141
magkészítés 621.748
mágnesacél 669.14.018.5
mágneses anyagok és készülékek 621.318
— elhajlás 538.712
— erősítő 621.375.3
— hangfeljegyzés 621.385.625.3
— hatás /fénytan 535.218
— — /mágnesség 538.11
— hatások az ellenállásra és vezető- 

képességre 537.312
— jelenségek 621.3.013
— kör /elektrotechnika 621.3.042
— — /mágnesség 538.26
— lehajlás 538.713
— mennyiségek mérése 621.317.4
— — szabályozása 621.3.073
— mező 538.12
— osztályozó 621.928.8
— sebességváltó 621—585.3
— tér 621.3.013
— tulajdonságok 538.21 ,
— vizsgálatok 621.317.4 
mágnesezés 538.24 
mágnesezési folyamatok 538.2 
mágnesműtét 617.7 —003.627.2 — 089.878 
mágnesség 538
— alkalmazása az elektrotechnikában 

621.318
— elmélete 538.1
— eloszlása 538.13
— elleni védekezés épületekben 699.88
— hatása a növényekre 581.037 
magnetoelektromos gép 621.313.8 
magnetofon 681.83 
magnetofonakusztika 534.85 
magnetostrikció 538.65 
magnézia 666.92
magnéziatartalmű műkövek 666.85 
magnezit /ásványtan 549.74
— /kerámia 666.763.4 
magnézium /gyógyszertan 615.732.1/.4
— /kémia 546.46
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magnézium manzárd

magnézium /kohászat 669.721 
magnéziumszilikátok 622.367 
magnézium vegyüietek 661.846 
magnoliafélék 582.677 
magreakciók 539.17 
magszálak 677.2 
magtisztító gép 631.362 
magvas dísznövények 635.942 
magvizsgálat 631.521.5 
magyar cserzés 675.1
— írás 003.335
— irodalom 894.511
— nyelv 494.511
— Szocialista Munkáspárt 3KP(439) 
magyarázó anyag múzeumi gyűjtemé

nyekhez 069.5
— módszer a lélektanban 159.9.018
— szótár 413.211 
magyarok ősvallása 299.4 
Magyarország /földrajzi alosztás (439)
— földrajza 914.39
— története 943.9
magzat életképessége 618.439
— élettana 612.64
— fekvése 618.232
— jellegzetességei, méretei, neme 618.29
— patológiája 618.33
— szülés alatt 618.43 
magzatburok 611—013.8 
magzatelhajtás 343.621 
magzatfüggelékek /anatómia 611—013.8
— /patológia 618.34 ^
— rendellenességei m l8.3*4/?58' 
magzati szívhangok 618.2 -^071.6
— vérkeringés 612.179.2 
magzatvíz 618.346 — 008.8 
máj /fiziológia 612.35
— /patológia 616.36
— és epeutak 611.36
— kórélettana 612.357.6
— vérképző funkciója 612.356 
májcirrhosis 616.36 — 004 
májmohfélék 582.33 
majolika 738.2
majom 599.82
május elseje /kommunista internacíonálé 

3KI8
— — /munkaügy 331.815 
májusfa 398.332.1
mák 633.75 
makadám út 625.86 
Makarenko nevelőrendszere 371.4 
makaróni 664.69 
makrocytosis 616.155.1 
makrográfia 535.84 
makromolekuláris vegyüietek 541.64 
makro struktúra 551.245 
malachit /ásványtan 549.73
— /kőfaragóipar 679.87
— /vegyipar 661.856

malachitzöld 547.632 
maláj nyelvek 499.2 
maiakkal nyelv 495.9 
malária 616.936 
malátacukor 664.13 
malátakávé 663.94 
malátakészítés 663.43 
maleinsav 547.46 
malignus bántalom 616 — 036.1 
mállás 551.3.t)53 
mállasztás /bányászat 622.791 
maim 551.762.3 
málna 634.711 
malom /építészet 725.4
— /kerámia 666.3.022.2
— /malomipar 664.77 
maíombogarak 638.4 
malomipar 664.7 
malonsav 547.46 
malthusianizmus 312.12 
maltóz /gyógyszertan 615.761.2
— /kémia 547.458 
mályvafélék 582.79 
mamma 618.19 
mammutszivattyú 621.695 
mámorkafélék 582.762 
manchesterizmus 330.184 
mandarin 634.322 
mandátumos terület 325.44 
mandolin 787.6 
mandula /gyümölcstermesztés 634.55
— /patológia 616.322 
mandulahypertrophia 616.322 — 007.61 
mandulasav 547.588 
mandzsu-tungúz nyelvek 494.1 
mangán /gyógyszertan 615.739.1
—. /kémia 546.711
— /kohászat 669.74
— sóival való eljárások 772.2 
mangáncsoport 546.71
— féméinek vegyületei 661.87 
mangánérc /bányászat 622.341
— /teleptan 553.3 
manganitok 549.74 
mangánvegyületek 661.871 
mángorlás 648.4 
mángorló tömlő 677.051.55 
mánia 616.895 
manierizmus 7.034. . .6 
manikűr 687.5 
manilakender 677.161 
manilakender-kötél 677.713 
manipulátor 621—229.6 
mankó 685.38
mannóz 547.455.6 
manó 398.4 
manométer 531.78 
manufaktúra 338.45 
manysi nyelv 494.512 
manzárd tető 624.024.2
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maradandó mazurka

maradandó alakváltozás. 539.373 
maradék /aritmetika 511.2
— /végrehajtási szempont .002.68 
maradékolajok 665.521.7 
maradékosztályok 511.2
marás 621.914.1 
maratás 621.79.02 
marató anyagok 667.214
— nyomás 667.331.4 
maratott üveg 666.28 
marcipán 664.14 
márga 552.54
margarin /állati termékek 637.28
— /egészségügy 613.288
—** /élelmiszeripar 664.315.6 
marhafaggyú 665.221 
marhahús 637.517.211 
marij nyelv 494.521 
Mariotte-féle gáztörvények 533.22 
Markoff-láncok 519.217 
markoló 621.86.063 
maró folyadékok /géptan 621.6.037 
marógép /kőfaragóipar 679.8.051
— /szerszámgépek 621.914.3 
marókáli 661.312 
marokénbőr 675.3 
marószerek 615.775 
marószerszámok /kőfaragóipar

679.8.051
— /szerszámgépek 621.914.2 
marószóda 661.322
Mars 523.43
marseillei szappan 668.16 
Martin-acél 669.141.243 
Martin-kemence 669.183.21 
márvány /építőanyagok 691.2
— /kőzettan 552.46
— /szobrászat 73.023.2
— /teleptan 553.5 
márványpapír 676.53 
Marx egyes művei 3K13
— elődeinek utópista szocializmusa 

3K92
— és Engels élete és működése 3K16
— — — művei 3K1
— — — műveinek bibliográfiája . 3K15
— — — — tanulmányozásához kom

mentárok 3 KI 4
— — — válogatott művei 3K11 
m arxista-leninista szerzők a tudomá

nyos szocializmusról 3K5
marxizmus—leninizmus 3K
— — polgári bírálata 335.5 
másodfokú alak 511.4
— egyenlet /algebra 512.2
— — /analízis 517.964.4
— felületek 513.56/.58
— függvény 512.2
— rendszer 511.4
— sokaságok 513.5

második internacionálé összeomlása 
3K96

— — története a világháborúig 3K95
— világháború története 940.53/.54 
másodlagos növekedés /növényélettan

581.143,3
— statisztikái adatfelvétel 311.213.5 
másolás /fényképészet 778.1
— /művészet technikája 7.026
— /rajzművészet 744.5
másolási segédeszközök /fizika 53.087.9 
másolatok megőrzése /fényképészet 

77,025/.026
másoló berendezések /géptan 621—589
— eljárások 774/777
— készülékek 771.318 
mássalhangzó 414.4 
masszázs 615.82 
masszázsolajok 668.584.262 
masszív ívhíd 624.62
— magasépítmények 624.92
— szerkezetek 624.012 
mászás /állattan 591.172
— /sport 796.46
maszk /fényképezés 771.4 
masztikátor 616.314 — 089.24 
masztix /építőanyagipar 666.894
— /vegyipar 668.443.44 
maté 633.77 
matematika 51
matematikai elméletek /mechanika 531.01
— -  /zene 781.1
— filozófia 51.01
— játékok 518.9
— képletek /formai alosztás (083.3)
— közgazdaságtani iskola 330.187.1
— logika 517.1
— rejtvények 518.9
— statisztika 519.2 
matrac 645.47
matriarchatus /néprajz 392.313
— /társadalmi szervezetek 321.1 
matringolás f 677.023 
matringoló berendezés 677.053 
matrix 512.8
mauvein 547.861 
maxilláris melléküreg 616.716.1 
maximális bér 331.215.5 
maximum-minimum számítás 517.2 
Maxwell törvénye 536.765 
maya nyelv 497
mázolás /fémfelület utókezelése 621.795
— /festőipar 667.662
— technikája és módszerei 667.64 
mázolási eszközök 667.6
— technika 667.6 
mázoló anyagok 691.57
— munka 698.1 . % 
mazurin 669.848 
mazurka 78.085.2
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mazut # megmunkálás

mazut 662.753.3 
mecénás 7.074 
mechanika 531/534
— matematikai elmélete 531.01 
mechanikai alapelvek /hőerőgépek

621.43.011
— bőrmegmunkálás 675.025
— elválasztó eljárások /bányászat 

622.771
— energia /fizika 531.6
— — /technika 620.93
— erősítő /elektrotechnika 621.375.6
— grafikai másoló eljárások 768
— hatás /fénytan 535.214
— — a vezetőképességre és ellenállásra 

537.312
— hőegy énért ék 536.721
— játékok ipara 688.72
— mennyiségek mérése /biológia

578.087.7
— — szabályozása /géptan 621—531
— módszerek /geológia 550.82
— rezgések 621.3.018.6
— számítások 624.04
— — vízerőművek műtárgyainál

627.8.04
— szennyvíztisztítás 628.33
— tényezők hatása /növénytan 581.03
— úton hajtott erőgép 621.086
— vezérlés 621—521 
mechanikus adás 621.396.3
— előkészítés papírnyeesan^agoknál

676.1.021 -
— hajtású gép 621—86
— hatás /mágnesség 538.65
— úton nyert mesterséges tüzelőanyag

662.8
mechanikusan gerjesztett rezgések 

681.892
mechanisztikus iránv a szociológiában 

301.192
— materializmus 141.12 
mechanizálás /munkaügy 331.875
— /üzemgazdaság 658.564 
mechanizmusok /géptan 621—231 
mechanoterápia 615.81'
mécs 628.9.047 
mecset 726.2 
meddőhányó 622.799 
medence /patológia 616.718.19
— átmérők 616.718.19-071.3
— deformáció 616.718.19—007
— elhelyezési szempontból .006.016
— rendellenességei, szűkületei 618.52 
mederfelvétel 627.13 
mediasztinum 616.27 
medievalizmus 7.035.3 
mediterrán 551.782.1
medulla ossium 611—018.46 
medvebőr 675.032

megadás /nemzetközi jog 341.37 
megállító berendezés 621 — 59 
megállóhely /közlekedésügy 656.01
— /vasútügy 656.216 
megbetegedés elleni védőberendezés /gép

tan 621-784
megbízás 347.462
— nélküli ügyvitel 347.55 
megbízhatóság 311.214
megbízott jogai és kötelezettségei /üzem

gazdaság 65.012.467 
megegyezés eladás, eladási ár tekintetében

338.834
— munkavállaló és munkaadó között 

331.157
megelevenített iszap eljárás 628.356 
megelőzés /közegészségügy 614.4 
megelőző kezelés /fémek megmunkálása

621.7.02
— — /patológia 616 —039.71/.76 
megengedett hadviselés 341.322 
megeresztés 621.785.7 
megeresztett fémek 669 — 157 
megeresztő fürdők fémek hőkezelésénél

621.784
megerősített állások 355.452
— védőállás elleni támadás 355.422.15 
megértés /didaktika 371.3.025 
megfertőztetés 343.546
megfigyelés /haditechnika 623.55.024
— /logikai módszertan 167.2
— /műszerészet 681.2.087 
megfigyelő műszerek /csillagászat 522.4
— repülőgép 623.746.2 
megfordítható fotokémiai reakció 541.43
— turbina 621.224.7 
megfordíthat óság /fizika 530.162 
meggy 634.23
meghajtó szerkezetek 621—51 
meghatalmazás /kereskedelmi jog 

347.716
— /magánjog 347.462 
meghatározás a tudományos rendszerezés

ben 168.1
meghonosítás /állattenyésztés 636.083.6
— /haltenyésztés 639.2.04
— /növénytermesztés 631.525 
megismerés bizonyossága, érvénye 165.4
— értéke 165.5
— feladatai és céljai 165.01
— feltételei, forrásai és fajai 165.1
— igazsága és tévessége 165.023
— lényege 165.2
— tárgya, terjedelme és határa 165.3
— története 165.9
megjelölési rendszabályok /üzemi szem

pont .004.92
megkülönböztetés /logika 161.111 
megkülönböztető csomagolás 381.823 
megmunkálás /gumiipar 678.029
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megmimkálhatőság mellékvese

megmunkálhatósági vizsgálat 620.179.5 
megmunkáló gép /végrehajtási szempont 

.002.53
megmunkált fémek 669 — 13
— kőtárgyak 571.2 
megnemfordíthatóság /fizika 530.161 
megoszlás /statisztika 311.15 
megőrzés /magánjog 347.459
— /üzemi szempont .004.4 
megrendelés /könyvvitel 657.35 
megszakítók 621.316.5 
megszállt terület 341.324 
megszilárdulás 533.24 
megszólítás /néprajz 395.6 
megtámadható házasság 347.624 
megtapadás 612.63 
megterhelés 657.21 
megtermékenyítés /állattenvésztés

636.082.4
— /embriológia 611—013.2
— /fiziológia 612.61
— /növénytermesztés 631.522 
megtévesztő építmények /haditechnika

623.777
— hadművelet 355.432.3 
megtorló intézkedés /vámügy 337.39 
megújítás /üzemi szempont .004.86 
megvalósítás /hirdetésügy 659.113.6 
megvalósítási szempont .002 
megváltoztatás /végrehajtási szempont

.002.2
megvilágítás 77.022 
megvilágításmérő 771.376. 
megye /földrajzi alosztás (1—32) 
megyei bíróság 347.993
— könyvtár 027.53
— közigazgatás 353.2
— tanács /közigazgatás 353.2.075
— -  /közjog 342.63(1-32) 
méh /anatómia 611.65
— /fiziológia 612.62
— /méhészet 638.12
— /nőgyógyászat 618.14 
méhcsaládok szaporítása 638.124.25
— vándoroltatása 638.141.44 
méhek betegségei 638.15
— etetése 638.144.5
— rajzása 638.124.25
— telelése 638.124.227 
méhenkívüli terhesség 618.31 
méhészet 638.1
méhfajok 638.12 
méhfélék /állattan 595.799 
méhkaparás 618".14 —089.819.8 
méhkártevők 638.15 
méhkürt 618.12 
méhlepény 618.36 
méhlepényes emlősök 599.3 
méhmagzat /magánjog 347.158 
m éhműködés rendellenességei , 618.514

méhnyak 618.146
— elsimulása 618.414 
méhösszehúzódások 618.414 
méhszalagok 618.131.1
m éhtükrözés 618.14 — 072.1 
méhviasz /méhészet 638.17
— /olajok, zsírok, viaszok 665.231 
Meibom-mirigyek 617.776 
melaena 616.34 — 008.341.5 
melamin /kémia 547.491.8
— /műgyanták 678.65 
melancholia 616.895 
melanoma 616 — 006.8 
melasz 664.15 
melaszszállítás 621.6.034 
meleg elleni védekezés 662.998
— hatása /növénytan 581.036.1 
melegágy 631.344.3
melegágyi növénytermesztés 631.544.3 
melegedés 621.3.017 
meleg'folyadékfűtés 697.4 
melegfolyatás 621.984 
melegházi növények 635.98 
meleghengerlés 621.944.122 
melegítés /üvegipar 666.1.038 
melegítők 662.98 
melegmegmunkálás 621.9.059.2 
melegsajtolás 621.979.059.2 
melegvérű ló 636.12 
melegvízfűtés 697.4 
melegvízi képződmények /növénytan 

581.526.326
melegvízszolgáltatás 644.62 
melegvíztároló készítése 683.97 
melegvízvezeték 696.4 
meleg'zömítés 621.98 
mellékberendezés /csatornázás 628.25 
mellékbolygók pályamozgása 521.6 
melléképítménvek a forgalommal kapcso

latban 625.746
— — közlekedéssel nem szoros összefüg

gésben ' 625.748
melléképület 728.9 
mellékhere /anatómia 611.63
— /patológia 616.682 
mellékmunkálat /végrehajtási szempont

.002.7
melléknév 412.3
mellékpajzsmirigy /fiziológia 612.44
— /patológia 616.447 
melléktermék /bőripar 675.08
— /faipar 674.08
— /mezőgazdaság 631.57
— /söripar 663.48
— /végrehajtási szempont .002.67 
melléküzem /közlekedésügy 656.06
— /v asútügy 656.26 
mellékvese /anatómia 611.45
— /fiziológia 612.45
— /patológia 616.451
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mellérendelt merevítés

mellérendelt intézményekkel kapcsolat 
.009.2

mellhártya /anatómia 611.25
— /patológia 616.25 
mellkas 617.54 
mellkasfal 617.54 
mellszobor 73.027.1 
melltartó 687.256 
mellüreg 617.542 
melódia 781.4
mély lokalizáció 616 — 031.6 
mélyépítés 624.1
mélyérzés zavarai 616—009.62/.68 
mélyfúrás /bányászat 622.24
— /geológia 550.82 
mélyhegedű 787.2 
mélyhúzás /gumiipar 678.027.92
— /szerszámgépek 621.983 
mélyhúzó acélok 669.14.018.26 
mélyhűtés 664.8.037
mélyítések /megmunkálandó felületek 

külső alakja 621.9—46 
mélyített művelés, mélynevelés 631.58 
mélylélektan 159.964 
mélylélektani irányok 159.964.3 
mélyművelés 622.272 
mélynyomás 655.35 
mélynyomású eljárások /fényképészet 

777 ■ f
— — /grafika 762 
mélynyomó rotációs gép 681.625 
mélység mérése 531.717 
mélvségbeli kőzetek^ -55^*34- 
mélységélesség ' 535.818 
mélységmérő /fizika 531.719
— /közlekedéstechnika 629.1.05 
mélyszántás 631.512 : 631.312.52 
mélytengeri halászat 639.22/.23
— üledékek 551.352/.353 
mély vízi kikötő 627.6 
membrán 621—278 
membránszivattyú 621.658 
Mendel-kísérlet 575.1 
menedékjog 341.433 
menekültek /emigráció 325.254 
méneskari szolgálat 357.2 
menesztők 621—229.3 
menetlevél 656.09 
menetmángorlás 621.992 
menetrend /formai alosztás (083.85)
— /közlekedésügy 656.02
— /vasútügy 656.222 
menetrendábra 656.222 
menetrendfüggelék 656.222 
menetvágó eszterga 621.941.25 
menhely /építészet 725.55/.56
— /nép jólét 362.5 
menhír 571.94 
meningitis 616.831.9—002 
mennydörgés 551.596

mennyezet 729.35 
mennyiség /filozófia 119
— /gazdasági szempont .003.12 
mennyiségi elemzés 545
— észlelés 519.27
— forrasztóelemzés 545.4
— gázelemzés 545.7
— hangelemzés 534.44
— mikro analízis 545.83
— színképelemzés 544.62 
mennyiségmérő 681.12 
mennyiségtan 51 
menopausa 618.173 
menstruális ciklus 612.62 
menta /kertészet 635.7
— /növénytermesztés 633.82 
mentési célt szolgáló járómű 629.1—47 
mentol /gyógyszertan 615.711.8
— /kémia 547.596
mentőberendezések /pirotechnika 662.13 
mentőcsónak 629.125.5 
mentőfelszerelés mentőcsónakoknál

629.125.5
mentőkocsi 614.88 
mentőláda 614.88 
mentőszolgálat kikötőknél 627.9 
menuet 78.085.1 
menürendszer 642.5 
menyegzői szokások 392.51 
mercerizálás 667.13 
meredek telepek fejtése 622.274
— település 622.03-117 
- t e t ő  624.024.2 
méreg /állattan 591.145
— /haditechnika 623.458
— /terápia 615.9
— árubabocsátása 614.28
— féregirtásra 648.7
— hatása az értelemre 612.821.4 
méregmirigyek 591.145
méregtan /törvényszéki orvostan 340.67 
mérés /aerodinamika 533.6.05
— /csillagászat 52.08
— /elektrotechnika 621.3.08
— /fizika 53.08
— /kémiai technológia 66.012.1
— /kohászat 669.012.1
— /mechanika 531.7
— /textilfestés 667.039
— /üzemgazdaság 65.012.22 
mérési eredmények /elektromosság

537.79
— — /geodézia 526.96
— módszerek /kémia 54.08
méretek épületek elhelyezésénél 624.032
— járóműveknél 629.1.07 
méretezés 624.043
merev test mozgása 531.36/.38
merevedés 536.421
merevítés épületrészeknél 624.078.8
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merevített mesterségese»

merevített cement és beton 666.98 
merevítő szerkezetek épületrészeknél

624.023.88
merevség 616.8—009.12 
mérgek hatása /növénytan 581.04 
mérgezés /büntetőjog 343.612
— /patológia 616 — 099
— /terápia 615.9 
mérgező adag 615—092.23
— gázok és gőzök elleni védekezés 

628.512
— hatás /kémia 541.69
— — elleni védekezés /építőipar 699.87 
meridián kör 522.3
merinói juh 636.36 
merítőkerék 621.649.6 
merkantilizmus 330.182 
merkaptánok 547.269 
merkur 523.41
mérleg /aerodinamika 533.6.05
— /kereskedelmi jog 347.728
— /könyvvitel 657.372
— /mechanikai mérés 531.75
— /műszerészet 681.26
— /népgazdaság 339.4 
mérlegbeszámoló 657.44.012.427 
mérlegelemzés 657.62 
mérlegfajták 657.375 
mérlegmódszer 330.173.34[339.4] 
mérlegszámla 657.44 
mérlegvizsgálat 657.62 
mérnöki geológia 624.131.1
— magasépítés 624.9
— mélyépítés 624.11
— tudomány 62 
mérőasztal felvétel 526.916 
mérőberendezés 621—79 
mérőeszközök /fénytan 535.322
— /kémia 54.08
— /mechanikai mérés 531.7
— /műszerészet 681.2
— készítése 53.084 
merőkanál 621.649.1 
mérőmikroszkóp 531.713 
mérőmódszerek /fénytan 535.321
— /mechanikai mérés 531.7
— /műszerészet 681.2.083 
mérőműszerek járóműveken 629.1.05 
mérőszerkezetek /finommechanika

681.123
mérőszivattyú 621.Ó8 
mérőváltó 621.314.22.08 
mértan 513 
mértani rajz 744 
mérték /formai alosztás (083.3)
— /mértékügy 389.1
— szabványosítása 389.63 
mértékegység /fizika 531.7
— /mértékügy 389.16 
g értékelmélet 519.5

mértékhitelesítés 389.14 
mértékletesség 178 
mértékrendszerek 389.1 
mértékügy általában 389
— /közigazgatás 351.821 
mértékügyi formátumsorozat 389.17
— számsorok 389.17
— térfogatsorozat 389.17 
mértékvétel /szabóipar 687.021 
merülésmérő járóműveknél 629.1.05 
merülő szivattyú 621.653
— testek hidrosztatikája 532.3 
mese 8 — 34
— kisdedóvóban 372.211 
mesebeli állatok ábrázolása 7.042 
mesejátékok 8 — 252 
mesenchyma 611—013.395 
mesenterium /fiziológia 612.339
— /patológia 616.38 
meséskönyv 087.5 
mesoderma 611—013.39 
messzehordó löveg 623.416.6 
mestermérő 621.753.3 
mesterséges ásványi szálanyagok 677.52
— ásványvizek 613.38
— benzin 665.582.2
— csonkítás 391.9
— drágakő 666.23
— energiaforrás 620.91
— érlelés 631.547.67
— felújítás erdőben 634.956
— fényforrás 628.9.04
— festék ultramarinból 661.67
— huzat 662.923
— illóolajok 668.54
— kenőolajok 665.582.5
— kiválasztás 612.609
— kőburkolat 625.82
— megtermékenyítés 636.082.4
— megvilágítás tartozékai 628.95
— növényalakok 631.546
— nyelvek 408.9
— olajok 665.582
— öregítés /borászat 663.257
— pneumothorax 616.25 — 085.417.7
— szellőztetés a bányában 622.43/.46
— szerves színezékek /szerves kémiai 

iparok 668.8
— — — /textilkémia 667.212
— tápanyagok 613.29
— tárolókból beszerzett víz 628.113
— tej 637.18
— tüzelőanyagok 662.8
— ültetvények 631.963
— vérkeringés 612.172.5
— világítás 628.93
— víziutak 626
mesterségesen előállított gáztüzelőanya

gok 662.76
— összeállított illatszerek 668.55
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mesterségesen mikrobiológia

mesterségesen színezett fák 674.037 
mész /építőanyagok 691.51
— /mezőgazdaság .631.82
— /vegyipar 666.9 
mészalkáli kőzetek 552.32 
meszes degeneráció 616 — 003.83/.87
— kőzetek 552.54
— talajok 631.411.2 
meszezés /bőripar 675.023 
mészhomokkő 666.86 
mészkő /építőanyagok 691.2
— /kőfaragóipar 679.85
— /kőzettan 552.54
— /teleptan 553.5 
mésztartalmú anyagok 666.86 
metafizika 111 
metafizikai idealizmus 141.13 
metafoszfátok 661.635 
metallizáció 686.4 
metallográfia 620.18 
metalloidok /kémia 546.1
— /kohászat 669.7 
metallurgia 669 
metamatematika 517.1 
metamorf kőzetek 552.4 
metamorfózis /állattan 591.34
— /irodalmi műfaj 8 — 191
— /kőzettan 552.1 
metán 662.767
metaszifilisz 616 —002.621/.625 
meteor 523.5 
meteorit 552.6
meteorok elmélete ó£* potyája * 521.7 
meteorológia 551.5
meteorológiai állomások szállítására, fel

állítására szolgáló eszközök 551.507
— észlelési eredmények 551.506
— intézet /építészet 727.92
— megfigyelések 551.501
— műszerek 551.508
— — szállítására, felállítására szolgáló 

eszközök 551.507
— tényezők hatása a növényekre 

581.052
méterrendszer 389.1 
metilalkohol /kémia 547.26
— /vegyipar 661.721 
metilcelíulóz /műanyagipar 678.546
— /vegyipar * 661.728.8 
metilénkék 547.869 
metilglioxim 547.44 
metntis 618.14—002 
metrológia 389 
metro méter 681.118 
metrum 781.62 
metszet /építészet 72.011
— /grafika 76 
metszetgyűjtemény 769 
metszőfog 616.314.3/.7 
Mexico /földrajzi alosztás (72)

méz /gyógyszertan 615.761.2
— /méhészet 638.16 
mezei út 625.711.2 
mézelő növények 638.13 
mezenchima patológiája 616—018.2 
mézeskalács 664.67
mézfajták, méznyerés 638.16 
mezofarinx 616.327 
mezofiták 581.526.4 
mezoklima 551.584 
mezolitikum 551.795
— története 571(119.5) 
mezomeria 541.62 
mezotórium 546.842.1 
mezozoi rétegek 551.75 
mezozoikum 551.76 
mezőgazdaság 63 
mezőgazdasági álló alapok 631.12
— bérlet /agrárpolitika 333.5
— — /magánjog 347.453.1
— biológia 63:57
— bíróság 347.998
— biztosítás 368.5
— energiatermelés 631.371
— épületek 631.2
— — építészete 728.94
— geológia 631.4:55
— gépállomás 631.3.004
— gépek és egyéb felszerelés 631.3
— helyiségek 631.2
— hitel 332.71
— iparok 338.4:63
— kémia 63:54
— kísérletügy 63.001.4
— könyvvitel 631.16
— középiskola 373.68
— közigazgatás 351.823.1
— munkálatok 631.5
— növények biztosítása 368.51
— proletariátus 323.333
— statisztika 31:63
— szövetkezet 333.2
— termelés 338:63
— termelési statisztika 31:338:63
— üzem nagysága 631.116
— üzemágak 631.14
— üzemtan 631.1
— vízépítés 626.8 
mezőrendőrség 351.744 
mezurium 546.718 
MHK 355.233.11 
Micsurin kísérletek 575.1 
midriatikumok 615.784 
migrén 616.857 
mikológia 632.4
mikro analízis 544.8
mikróbás bántalmak 616 — 022.7
mikrobiológia 576.8
— fiziológiája 576.8.095
— morfológiája 576.8.094
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mikrobiológia mohamedánizmus

mikrobiológia technikája 576.8.093 
mikrobiológiai iparok 663.1 
mikrocytosis 616.155.1 
mikrofauna 631.46 
mikrofényképészeti 778.14 
mikroflóra 631.46 
mikrofon 621.395.61 
mikrofotográfia /fényképészet 778.14
— /formai alosztás (084.16) 
mikrográfia 535.84 
mikrohullámok 621.3.029.6 
mikrokeménység megállapítása

620.178.154
mikrokémiai analízis /patológia 

616-076
mikrokephaliák 616.714 — 007.2
mikroklíma 551.584
mikrokópia *778.14
mikrométer 531.714
mikroszkóp 535.822
mikroszkópiái preparátumok készítése
f 578.6

mikroszkopikus analízis /patológia 
616-076

— tárgyakról nagyított fénykép 778.31 
Mikulás 398.332.412
milanaise-gép 677.661.057.4 
miliáris tuberkulózis 616—002.511
— tüdőtuberkulózis 616.24 — 002.51 
militarizmus 355.015
mimika zavarai 616.89—008.437 
mimikri /állatfiziológia 591.155
— /állatökológia 591.57
— /növénytan 581.57 
mimóza 582.737 
mimus 8—291.2 
minaret /építészet 726.2
— /építészeti részletek 729.36 
miniatűr /festőművészet 75.056
— /formai alosztás (084.13) 
miniszteri felelősség 342.518 
minisztérium /építészet 725.12
— /közigazgatás 354.1/.8
— /közjog 342.518 
mínium 661.851
minőség /mértékügy 389.64
— /szempont szerinti alosztás .002.612 
minőségi elemzés /kémia 544
— ellenőrzés /üzemgazdaság 658.562
— észlelés /kombinatorika 519.26
— fofrasztóelemzés 544.3
— hangelemzés 534.41
— termelés általában 338.002.237 
minta 608.4
— szerinti eladás 658.845
— védelme 347.773 
mintaasztalosság 621.72 
mintagyűjtemény dokumentumokból

(086.6)
— lista formájában (083.76)

mintakészítés 621.72
mintavásár 381.12
mintavétel /anyagvizsgálat 620.11
— /kombinatorika 519.241 
mintavizsgálat /elméleti szempont .001.4 
mintázás /bőripar 675.026
— /hurkolóipar 677.661.026 
miocén 551.782.1
mioma 616—006.3 
miopia 617.753 
mirigy /állattan 591.14
— /fiziológia 612.4
— /patológia 616 — 018.72 
mirigydaganatok 616—006.44/.45 
mirigyrendszerre ható szerek 615.74 
mirtuszfélék 582.871
mise /liturgia 264
— /zene 783.2 
misztériumjáték 8—291.1 
misztika 248 
mitológia 292
mitológiai jelenetek ábrázolása 7.046
— tárgyak festészete 753 
mitológiától a tudományig 165.9 
mitraszkultusz 295 
mixobacteriales 576.855 
mnemotechnika 159.953 
moabita nyelv 492.49
mocsár /geológia 551.312.2
— /vízépítés 627.17
— megjavítása vízgazdálkodással

626.87
mocsárfélék 582.759
mocsárgáz 662.69
mocsári képződmények 581.526.33
— típus 551.312
modell /alkalmazott tudományok 608.4
— /fizika 53.072 
modellgyűjtemény (086.5) 
modellkísérlet .001.57
modern analitikus geometria 516.5/.9
— bútor 749.1
— héber nyelv 492.45
— stílusok 7.036
— táncok /zene 78.085.3 
modorosság 616.89—008.437 
módosított nyersvas 669.131.622
— olajok 665.383 
módszertan /politikai gazdaságtan

330.180
—  /tudomány általában 001.8 
moduláció /elektromágnesség 538.567.4 .
— /híradástechnika 621.376 
modular 72.011.5 
motetta 551.23
mogyoró 634.54 
mohaállatok 594.7 
mohairkecskeszőr 677.334 
mohamedán stílus 7.033.3 
mohamedánizmus 297
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mohok inozg ásátalakítás

mohok 582.32 
moksa nyelv 494.522 
mola hydatidosa 618.36—006.325 
molekula 539.1
— sebessége, energiája 533.73 
molekularendszerek szerkezete 539.2 
molekuláris állapot 54—124
— erő 539.6
— fizika 539 
molekulasúly 541.24 
molekulatérfogat 541.25 
molibdátok 549.76 
molibdén /kémia 546.77
— /kohászat 669.28 
molibdénérc 553.46 
molibdénkék 661.877 
molibdénvegyületek 661.877 
monarchia /közjog 342.36/.37
— /politika 321.61 
monarchista párt 329.21 
monda 398.2 
mondattan 415.6 
mongol faj 572.75
— nyelvek 494.2

mongol—török népek ősvallása 299.4 
monizmus 141.11 
monoazo színezékek 668.811.1 
monochlamydeae 582.62/.66 
monogámia 392.545 
monografikus irány 301.193 
monogram 003.64 
monohalogén származékig ̂ 547.22 
monolitok 571.94 
monometallizmus 332.422 
monopolár 338.526
monopolellenes rendszabályok 338.89 ' 
monopólium 347.733 
monopolkapitalizmus 330.148 
monoszaccharidek 547.455 
monot rópia 541.7 
monotype 655.282
— szedőgép 681.616 
monózok 664.16 
monstrumok 591.159 
montán viasz 665.44 
Montessori nevelőrendszere 371.4 
mór stílus 7.033.3
morál insanity 616.89—008.444 
moralitás 8 —291.1 
morálstatisztika 312.7 
moratórium /hitelügy 332.745
— /pénzügytan 336.36 
morbilli 616.915 
mordvin nyelv 494.522 
moréna 551.311.1 
morfium /etika 178.8
— /gyógyszertan 615.783.12 
morfogenezis /biológia 575.3
— /fiziológia 612.04 
morfolin 547.867

morfológia /általános nyelvészet 415.5
— /antropológia 572.7 
morganatikus házasság 392.6 
morsejelek 003.25
mosás /bányászat 622.75/.70
— /háztartás 648
— /kémia 542.6
— /textilkémia 667.12
— /vegyipar általában 66.069.1 
mosdóállvány 645.681 
mosóeszköz 648.22
mosógép /háztartás 648.23
— /mezőgazdaság 631.362
— /textilipar 677.051.33 
mosókonyha /háztartás 648.2
— /lakás 643.58 
mosószappan 668.186 
mosószer /háztartás 648.1
— /vegyipar 661.185 
mosusz 668.529.4 
moszatgombák 582.281 
moszatok 582.251 
motalkó 662.758 
motolla 677.053
motor /elektrotechnika 621.313.13
— /hőerőgépek 621.43 
motorcsónak 629.125.2 
motorcsónaksport 797.15 
motordinamó 621.314.1 
motorgenerátor 621.314.5 
motorizálatlan szállító eszköz a mező-

gazdaságban 631.373 
motorkerékpár 629.118.6 
motorkerékpár-közlekedés 656.18 
motorkerékpár-sport 796.7 
motorkocsi 625.285 
motorsport 796.7 
motorverseny-pálya 725.86 
motorvonat" 625.285 
motringolás 677.023 
motringoló berendezés 677.053 
mozaik /építészet 729.7
— /szobrászat 738.5
mozdony /haditechnika 623.431 /.436
— /vasútépítés 625.282 
mozdonygőzgép 621.134 
mozdonyjavító műhely 621.138 
mozdonykazán 621.133 
mozdulattanulmány 658.542.3 
mozgás /állattan 591.17
— /csillagászat 523.83
— /dinamika 531.35
— /filozófia 116
— /fiziológia 612.76
— /növénytan 581.18
— /patológia 616.7
— /végrehajtó működések 159.943
— érzékelése /lélektan 159.937.5
— szervei /állattan 591.47 
mozgásátalakítások /géptan 621.8.02
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mozgásérzet munkamennyiség

mozgásérzet /állattan 591.185.2 
mozgási energia 531.65
— játékok 796.2 
mozgásmennyiség 531.61 
mozgásszervek /anatómia 611.7
— /fiziológia 612.7
— /patológia 616.7 
mozgásterápia 615.82 
mozgászavarok 616—009.1 
mozgatható gát 627.432
— híd 624.8 
mozgató idegek 612.811 
mozgékonyság járóműveknél 629.1.07 
mozgó áramtermelő berendezések

621.311.28
— bérskála 331.221
— ház 728.76
— hirdetés 659.134
— idegen testek 616 — 003.7
— kábeldaru 621.877
— terhelés 624.042.3
— — dinamikus hatása 624.042.8
— testek hőátadása 533.6.011.6 
mozgófénykép 778.5 
mozgófilmvetítés 778.55 
mozgójárda /közlekedési üzem 656.97
— /vasútépítés 625.36 
mozgókép /formai alosztás (084.122) 
mozgókönyvtár 021.65 
mozgólépcső /gépelemek 621.876
— /közlekedési üzem 656.97 
mozgóposta 656.224 
mozgósítás 355.27 
mozgóskála 331.221 
mozsár 623.412.2 
Möller—Barlow-kór 616.392 
mufli 666.78
mulasztás a perben 347.933 
mullit 666.763.5 
múlt “311”
mumpsz 616.316.5 — 002.12 
mungó 677.38 
munka /fizika 531.4
— /politikai gazdaságtan 331
— /üzemgazdaságtan 658.3
— élettana 612.76
— elmélete 331.01
— letartóztató intézetben 343.82
— mechanizálása 331.875
— nemzetközi szabályozása 331.91
— — szervezése 331.91
— szabadsága 342.734 .
— szerepe a nevelésben 371.3.024
— termelékenysége 331.87:338.011
— viszonya a tőkéhez 331.1 
munkaadó és alkalmazottak közti meg

egyezés 331.157
— — munkavállaló viszonya 331.1
— kártalanítási kötelezettsége 331.825
— szavatossági kötelezettsége 331.825

munkaadó szervezetek 331.882 
munkaadók és munkavállalók szervezetei

331.88
munkaállvány 624.057.6 
munkabér 331.2
— és létfenntartási költség összefüggése

331.215.4
— — munkaérték összefüggése 331.215.1 
munkabérelmélet 331.214 
munkabérköltség 657.471.3 
munkabér-szabályozás 331.215 
munkabíróság 331.16 
munkadarabtartó 621—229.3 
munkaegység 331.231.2 
munkaellenőrzés 331.94 
munkaelosztás 658.565 
munkaerkölcs 331.01:17
munkaerő elhasználása és újratermelése

331.024
— elosztása 331.024.21
— képzése 331.054.5
— túlterhelése 331.697 
munkaerő-gazdálkodás szervezetei 331.96 
munkaerőmérleg 339.4:331.012 
munkaerő-tartalékok 331.024.21
— hivatala 331.96
munkaerőterv az üzemben 658.51:658.3 
munkáért ék-elrn él e t 330.138.15 
munkaeszköz ellenőrzése 658.562.5
— megvilágítása 628.976 
munkaeszközökért való felelősség 331.144 
munkafegyelem 331.148 
munkafeltételek megjavítása 331.827 
munkafolyamat ellenőrzése 658.562.3 
munkahelv /általános mérnöki szak

624.051
— /munkaügy 331.827
— megvilágítása 628.976 
munkahét 331.811 
munkához való jog 331.92 
munkaidő /háztart ás vezetés 647.6
— /munkaügy 331.81
— tanulmány 658.54 
munkairányító szolgálat 658.514 
munkajog 331
munkakedv 331.022 
munkaképtelenség /személvbiztosítás

368.383
— /társadalombiztosítás 368.4.015 
munkakönyv 331.123 
munkakötelezettség 331.92 
munkaközvetítés 331.96 
munkaközvetítő iroda 331.96 
munkáltató oktatás 371.38 
munkamegosztás /mezőgazdaság

631.153.4
— /munkaügy 331.872
— tanárok között 371.213 
munkamegszakítás 331.044 
munkamennyiség mérése 531.78
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munkamód műanyag

munkamódok szabványosítása 658.516.3 
munkamódszer-átadás . 331.054.5 
munkamódszerek befolyása a munkára

331.041
munkaműveletek tanulmányozása

658.542
munkanap 331.811 
munkanélküli-segély 331.68 
munkanélküliek anyagi és erkölcsi támo

gatása 331.68
— foglalkoztatása 331.61
— szociális gondozása 362.97 
munkanélküliség 331.6
— esetére szóló biztosítás 368.44
— fajtái 331.6.063
— fokozatai 331.6.062
— gépesítés miatt 331.6.063.2
— munkafajták szerint 331.67 
munkanorma 658.516 
munkapad 621.756 
munkapiac 331.965
munkára ható külső befolyások 331.04 
munkára-harcra kész mozgalom

355.233.11
munkára-nevelés 371.035 
munkarend 331.14 
munkaruha 687.15 
munkásbíráskodás 331.16 
munkásbfztosítás 368.4 
munkásellenes intézkedés a munkaadó 

részéről 331.894 
munkásháztartás 3#1\83*£2*' > 
munkáshiány 331.69
— munkafajták szerint 331.697 
munkáskérdés 331 
munkáskönyvtár 027.64 
munkáslakás 728.1 
munkásmozgalom 331 [007 ] 
munkások /patológia 616 — 058.3
— /személyzeti szempont .007.2
— /társadalmi tagozódás 323.332
— eietmódja 331.84
— életviszonyai 331.83
— gazdasági helyzete 331.83
— kategóriái 331.7
— kedvezményes utazási lehetősége

331.991
— kitüntetése, jutalmazása, dijazása

331.97
— küzdelme a munkaadókkal 331.89
— nyereségrészesedése 331.24
— passzív ellenállása 331.893 
■— szellemi élete 331.85 
munkásosztály 323.332
— és parasztság szövetsége 323.332/.333 
munkáspártok 329.14
— egyesülése 3KP1 
munkásság akcióegysége 331 [007]
— egységfrontja 329:331 [007] 
munkásszálló 728.54

munkásvonat 331.991 
munkaszervezés /mezőgazdaság

631.153.4
— /munkaügy 331.87
— szocialista módszerei 331.876 
munkaszerződés /magánjog 347.454
— /politikai gazdaságtan 331.116 
munkaszolgálat 331.64 
munkaszünnap 331.815 
munkatartam 331.044 
munkateljesítmény 331.024.3 
munkaterv elkészítése 658.51 
munkaügyi döntőbíráskodás 331.155
— egyeztetés 331.154
— közigazgatás 351.83 
munkavállalási feltételek 331.11 
munkavállaló és munkaadó viszonya

331.1
munkavállalók és munkaadók szervezetei

331.88
munkavégzés 531.41 
munkaverseny 331.876.1 
munkaverseny-j utalom 331.97:331.876.1 
munkavezeték 621.332 
murok /kertészet 635.13
— /növénytermesztés 633.43 
muskátdió 664.54 
muskéta 623.442
must 663.236
mustár /növénytermesztés 633.844
— /szilárd élelmiszerek 664.53 
mustárolaj 547.491
mutáció 575.2 
mutarotáció 541.65 
mutató /műszerészet 681.2.085 
mutatószám 311.141 
mutatószerkezetek /fizika 53.085 
mutualizmus 576.6 
muzeográfia 069 
muzeológia 069
— elmélete 069.01 
múzeum általában 069
— /építészet 727.6
— berendezése 069.3
— célja, jelentősége 069.1
— felszerelése 069.3
— társaslátogatása 374.2
— világítása 628.973 
múzeumépület 069.2 
múzeumi gyűjtemények 069.5
— — helyreállítása 069.4
— katalógusok 069.538
— kiadványok 069.7
— tárgyak /formai alosztás (086.6)
— vezetések 069.1 
múzeumigazgatás 069.6 
műanyag /építőanyagok 691.33
— /gumiipar 678.5
— /szerszámgépek 621.9.039
— /szobrászat 73.023.4
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műanyagalapú művelődésügyi

műanyagalapú lakkok 667.722/.723 
műanyagbevonatok általában 678.026 
műanyagcső 621.643.29 
műasztalosság /építőipar 694.7
— /műbútoripar 684.5/.6 
műbenzin 665.582.2 
műbíráló 7.072
műbor 663.233 
műbőr /bőripar 675.81
— /textilkémia 667.184 
műbronz 673.3 
műbútor /faipar 674.033
— /műbútoripar 684*5/.6 
műegyetem 378.962 
rnűernlékvéd'elem 7.025.3/.4 
műépítészet 72
műértő 7.073 
műesztergályozás 688 
műfa 674.81 
műfényfelvétel 77.052 
műfog 616.314 — 089.28 
műfogsor 616.314.2—089.28 
műfordítás 8.032 
műgumi 678.76 
műgyanta 678.5
műgyűjtemények építészete 727.7 
műgyűjtő 7.073
műhely /elhelyezési szempont .006.3
— /építészet 725.4
— /ipari vállalatok szervezése 658.2
— berendezése 621.7
— megvilágítása 628.977.1 
műhelyrend 331.14 
műhely tan ács 331.152 
műkedvelő előadás 793.1 
műkereskedő 7.075
műkő /általános mérnöki szak 624.012.2
— /építőanyagok 691.31
— /kőfaragóipar 679.88
— /vegyipar 666.8 
működések /filozófia 111.6 
működési mód /üzemi szempont .004.13
— zavarok 616—008 
működtetés .002.614 
műkőépítkezés 693.5 
műkőmasszák 666.87
műkövek vegyipari hulladékanyagokból 

666.792
műnyomókarton 676.625 
műöntvény 673.3 
műparafa 674.84 
műpártolás 7.078 
műpártoló 7.074 
műrepülés 533.6.013.6 
műrevalóság /bányászat 622.02 
műrost 677.486 
műselyem 677.46
műselyemalapú rostkeverék 677 — 168 
műselyemnyomás 667.35 
műsor /formai alosztás (049.1)

műszaki amatőr munka 689
— csapatok felszerelése 623.6
— előmunkálatok mélyépítésnél

624.131.8
— és ipari technikumok 373.63
— fejlesztési terv 658.5.012.3
— fejlődés 62.001.6
— felvilágosítás és tanácsadás 659.24
— főiskola 378.962
— harc 623.3
— harccsapat 355.544
— hatásfok /üzemi szempont .004.15
— jellegű és egvéb gazdasági terv

338.984.2
— mechanika 531.8
— mérőszám 331.141:658.5.012.5
— mutatószám 331.141:658.5.012.5
— norma 658.54
— oktatás 373.62
— rajzolás 621.71:744
— segítségnyújtás gazdasági fejlesztés 

céljaira *338.984.4
— szakiskola 373.635/.638
— személyzet .007.2
— szervezési intézkedések tervezése

658.5.012.32
— tudományok 62 
műszál 677.4
— színezése 667.25 
műszem 617.7—089.2
műszer /szempont szerinti alosztás 

.002.56
műszeres vizsgálat 616—072 
műszerészet 681.2 
műszerszerkesztés /fizika 53.082 
műszíntterv 658.5.012.32 
műszőrmegyártás 687.8 
műtárgyak /útépítés 625.745
— hamisítása, utánzása 7.061
— másolása 7.026
— védővámja 337.7 
műterem 771.1
— berendezése 771.2
műtét esetére szóló biztosítás 368.386
— lefolyása 616—089.1 
műtétfajták 616 — 089.1 
műtéti kezelés 616—089
— orvoslás 617 — 089
— terápia 616—089.8 
műtörténész 7.072 
műtrágya 631.82
műtrágyaszóró és vetőgépek kombinálva

631.334
műugrás 797.2 
művégtag 616—089.28 
műveletterv 658.512 
művelődéshez való jog 342.733 
művelődéstörténet 930.85 
művelődésügyi minisztérium 354.36
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műveltségi nagyolvasztói

műveltségi fok szerinti népességmegoszlás
312.99

művész /művészet 7.071
— /szellemi munkások 331.714 
művészet 7
— elmélete,, esztétikája, bölcseleté 1.01
— gyakorlati alkalmazása 7.05
— technikája 7.02 
művészeti anatómia 743
— épületek 727
— főiskolák általában 378.97
— középiskola 373.7
— közigazgatás. 351.85
— múzeum 727.7
— oktató 7.071
— stílusok 7.03
— szakértő 7.072
— szerzői jog 347.7S2/.788
— tárgyak ősrégészete 571.7 
művészetkedvelő 7.073 
művészetpártolás 7.078 
művészettel foglalkozó szernél/1 7.07 
művészfesték 667.6
művészi ábrázolás tárgyai 7.04
— fényképezés 77.04
— festés 667.641
— nevelés 371.036
— órakészítés 739.3
— tánc 793.32
— tűzhely 749.2 
művésznövendék 7.071 
művészpapír 676.35 
művezetőképzés 331.868
művi abortus 618.39 — 089.888.14
— érlelés 631.547.67 
műviasz 665.135 
művirág 688.4 
mya-kor 551.799
— története 571(119.9) 
mydriasis 617.72B5 -  007.2 
mydriaticumok 615.784 
myokardium /anatómia 611.127
— /patológia 616.127 
mykosis fungoides 616—002.7 
myoma 616—006.3
myopia 617.753.2 
myosis 617.721.5-007.2 
myriaceae 582.625 
myxoedema 616.441—008.64 
myzodendraceae 582.642

N ■

n dimenziós analitikus geometria 516.9
— — tér geometriája 513.82 
nacionalista párt 329.17 
nacionalizmus 172.15
nád /építőanyagok 691.12
— /tüzelőanyagok 662.63

nád feldolgozása 677.54 
nádcukor 664.11 
naftacén-esoport 547.68 
naftalimin 668.743.14 
naftalin /gyógyszertan 615.778.5
— /kőszénkátrány-feldolgozás

668.736.31
— csoport 547.65 
naftalinazofestékek 547.65 
naftalinszármazékok 668.743 
naftalinszulfósav 547.65 
naftilamin 547.65 
naftochinon 547.65
naftol /gyógyszertan 615.752
— /kémia 547.65
— /vegyipar 668.743.32
nagy nyomás előállítása 539.893
— területegységek rendezése 711.2
— tűzállóképességű anyag 666.764
— utazások 910.4 
nagyagy 616.831.3
nagyban és kicsinyben való eladási ár

658.8.032 * 
nagybirtok 333.37 
nagybőgő 787.4
Nagy-Britannia /földrajzi alosztás (41) 
nagyemelkedésű adhéziós vasút 625.32 
nagyesésű folyók hasznosítása 627.8.091 
nagyfesztávolságú tetőszék 624.91 
nagyfeszültség 621.3.027.3 
nagy frekvenciájú áram 621.3.023 
nagyfrekvenciás ellenállás 537.311.62
— szárítás 66.047.354
nágygörbület /patológia 616.335/.336 
nagyítás /fényképezés 778.13
— /optikai műszerek 535.818 
nagyító /fényképészet 771.318
— /optika 535.821
nagykereskedelem /kereskedelmi politika

381.31
— /kereskedelmi üzemszervezés 658.86 
nagykérődzők 636.2
nagykorúsítási szokások 392.1 
nagyméretű gép 621—181.2
— gyártmányok előregyártása /végrehaj

tási szempont .002.22
nagymolekulájú anyagok ipara 678 
nagynyomású gép 621 — 186.5
— gőzfűtés 697.54
— melegvízfűtés 697.44 
nagyobbítás /végrehajtási szempont

.002.235
nagyoló gép 679.8.057 
nagyolvasztó 669.162.2
— ellátása levegővel 669.162.22
— elmélete 669.162.28
— szerkezete 669.162.21
— üzeme 669.162.26 
nagyolvasztói termékek 669.162.27
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nagyolvasztósalak nekróbiózis

nagyolvasztósalak 669.162.275.2 
nagyothallók készüléke /híradástechnika

621.395.9
nagypontosságú öntés 621.74.045 
nagyrugalmasságú ötvözet 669.018.27 
nagyság /elhelyezési szempont .006.01 
nagyságrend 523.82 
nagyszámok törvénye 519.214
— törvényének kutatása 519.24 
nagyszilárdságú ötvözet 669.018.25 
nagyüzem /mezőgazdaság 631.116.1
— /népgazdaság, 338.962 
nagyüzemi konyha 643.36 
nagyvad 639.111 
nagyvállalat 338.962 
nagyváros 711.433 
nanaj nyelv 494.13
nap /csillagászat 523.7
— /időbeli alosztás “ 34”
— /időszámítás 529.1
— melegének hasznosítása 662.997 
naperőgép 621.47
napfény /világítástechnika 628.9.021 
napfényfelvétel 77.051 
napfogyatkozás 523.78 
napfoltok 523.746 
napibér 331.232 
napilap 07
napilapcikk /formai alosztás (046) 
napirend /formai alosztás (049.1)
— /parlament 328.15 V 
napkorona 523.75 
napkúra 615.831
napló /könyvvitel 657.33 
naplóbizonylatos könyvelés 

657.24:657.33 
napolaj 668.584.262 
napóra 681.119 
nappali szoba 643.53 
napraforgó 633.854.78 
napraforgóolaj 665.347.8 
naprendszer 523.2/.7 
napszámbér 331 232 
naptáblázat 523.79 
naptár /csillagászat 529
— /formai alosztás (059)
— /időszakos irodalom 059 
naptári ünnep 398.33 
naptárreform 529.5 
naptérkép 523.79
narancs /gyümölcstermesztés 634.31
— /színelmélet 535.6—22 
nárcisz 635.965.282.1 
naspolva 634.15
nátha " 616.211-002
nátrium /gvógyszertan 615.732.1/.4
— /kémia ~ 546.33
— /kohászat 669.863 
nátriumkarbonát 661.321 
nátriumszuperoxid 661.322

nátriumvegyületek /alkáliák előállítása
661.32

— /szervetlen fémvegyületek 661.833 
nátronszappan 668.15 
naturalizmus /irodalom 8.015.16
— /művészet 7.036.1 
navigáció 527
nedves levegő szállítása 621.6.022
— takarmány 636.084.422 
nedvesítés /kémia 542.93
— /textilkémia 667.14
— /vegyipar 66.093 
nedvesség 551.571
— elleni épületvédelem 699.82
— hatása a növényekre 581.032.1 
nedvességmérés szerves anyagoknál

543.81
— szervetlen anyagoknál 543.71 
nedvességszükséglet /biológia 577.41 
nedvező bőrbetegségek 616.52 
negatív elektromosság 537.12
— eljárások /fényképészet 77.023
— katalizátor 541.128.4
— katalízis 66.097.8
— megőrzése 77.025/.026
— villamosság 537.12 
néger faj 572.96
— nyelvek 496 
négerkérdés 323.12( =  96) 
negyedkor 551.79
— története 571(119) 
négykerekű járómű 629.115.4 
négykezes zongoramű 786.24 
négykezűek 599.8 
négyösszetevős keverék 541.123.6 
négypólusok 621.372.5 
négyszöghullám 621.3.018.7 
négytagú gyűrűk 547.71 
négyütemű Diesel-motor 621.436.12
— motor 621.432.3 
negyvennyolc órás munkahét 331.811 
négyzetes vetés 631.531.24
nehéz munka 331.041
— tüzérség /haditechnika 623.416
— — /hadtudomány 358.115 
nehezen nevelhető gyermekek nevelése

371.942
nehézipar 62 +  669 
nehézipari minisztérium 354.811
— termelés 338.4: [62 +  669 
nehézolaj /kátrányfeldolgozó ipar

668.736
— /tüzelőanyagok 662.753.3 
nehézolaj párlat 665.521.4 
nehézpuska 623.442.5 
nehézség 531.5
nehézségi erő hatása a növényekre 581.031
— — mérése 526.7 
nehézvegyipar 661 
nekróbiózis 616 — 002.4
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nem nemzeties

nem /egészségügy 613.9
— /magánjog 347.156
— /munkaügy 331.051
— /patológia 616 — 055
— /pszichológia 159.922.1
— /statisztika 312.94
— /törvényszéki orvostan 340.64
— állami iskolák állami segélyezése

379.12
— árja holt nyelvek 491.99
— cellulózé alapú műanyag 678.55
— — — műselyem és műszál 677.47
— — — rövid szálú műszál 677.487
— elektrolitek ionizációja 537.57
— elektromos eljárás alumínium elő

állítására 669.713.1
— euklidesi geometria 513.81
— fegyveres ellenállás 323.26
— háborús kényszereszközök 341.65
— katolikus egyházjog 348.8
— kerékmeghajtásos járóművek

629.1.03
— kereskedelmi könyvelés 657.51
— keresztény vallások 29
— — — szervezete 348.9
— kondenzált pirrolvegyületek 547.74
— ötvözött szerszámacélok 

669.12.0-18.25
— rendezett jelenségek elve 530.162
— rugalmas alakváltozás 539.372
— stacionáris folyadékmozgás

532.5.013.2
— tehéntejből nyert sajtok 637.355fc
— törvényformájú jogszabály 340.14
— — kodifikáció 340.144
— vasfém /építőanyagok 691.72
— — /kohászat 669.2/.8
— vulkanizált gyártmányok 678.062
— — kaucsukszármazékok 678.47 
némajáték 792.3
nemesfák 674.034 ,
nemesfémek 669.2 
nemesfémekből készült tárgy 671 
nemesgáz /kémia 546.29
— /vegyipar 661:939 
nemesgáztöltésű cső 621.327.42 
nemesítés /fémek hőkezelése 621.785 
nemesített földutak 625.81 
nemesség /heraldika 929.7
— /magánjog 347.174
— /társadalmi tagozódás 323.31 
német irodalom 830
— juh 636.33
— kecske 636.393
— ló 636.153
— marha 636.23
— nyelv 430
— sértés 636.43
— sör 663.47
— tyúk 636.53

Németország /földrajzi alosztás (43) 
nemezeit anyagok 677.62 
nemezgyártás 677.63 
nemfémek 546.1 /.2
— bevonása alumíniummal 669.718.4
— és vegyületeik 661.6 
nemfémes vegyületek 661.718 
nemfémtárgyak bevonása fémekkel 686.4 
nemi betegségek 616.97
— élet zavarai 616.69
— eltévelyedések 616.89—008.442
— erkölcs 176
— felvilágosítás 613.88
— higiéné 613.88
— kapcsolatok néprajza 392.6
— ösztön /törvényszéki orvostan 340.61
— szervek /fiziológia 612.61/.62
— — /kóros gyermekágy esetén 618.71 
nemileg érett állatok 591.36 
nemiség a természetben 577.8 
nemlineáris integrálegyenlet 517.948.33 
nemprecíziós mérőeszközök 531.716 
nemrozsdásodó acélok 669.018.8 
nemszáradó olajok 665.32 
nemszikrázó ötvözetek 669.018.7 
nemteljesítés /kötelmi jog 347.42 
nemzedékközösségek 301.185.3 
nemzés /állattan 591.16
— /fiziológia 612.6 
nemzet 342.1
nemzetállamok keretében folyó gazdálko

dás 330.191.5
Nemzetek Szövetsége 341.121 
nemzetgyűlés 342.53 
nemzeti bank 332.11
— bibliográfia 015
—' dokumentációs szervek 002.63
— egyenlőség 342.724
— ének 784.7
— gazdasági terv 338.984.3
— jövedelem 339.32
— kereskedelem 381.87
— kisebbség 323.15
— könyvtár 027.54
— mozgalmak 323.13
— park 712.23
— szocialista párt 329.18
— szocializmus 321.64
— tánc /szórakozás 793.31
— — /zene 78.085.7
— terjeszkedési törekvések 323.114
— termelési terv 338.984.3
— ünnepség 394.2
— vagyon 339.31
— — védelme 339.5
— vállalat /kereskedelmi jog 347.727
— — /népgazdaság 338.95
— — /üzemgazdaság 658.115.3
— zene 781.7
nemzeties irány az irodalomban 8.015.12
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nemzetiségek nép

nemzetiségek eloszlása 323.112
— joga 341.234 
nemzetiségi elv 341.012
— kérdés 323.1
— statisztika 312.951/.954
— Tanács a szovjet közjogban 

342.531(47)
nemzetközi /földrajzi alosztás (100)
— békemozgalom 327.4
— bibliográfia 011
— bíráskodás 341.64
— biztonság 341.67
— bűncselekmény 341.48
— büntetőjog 341.4
— csatorna 341.224
— dokumentációs szervek 002.61
— döntőbíráskodás 341.63
— egyezmény /formai alosztás (094.2) 
 /jog 341.24
— — /politika 327.7
— érintkezés szokásai 394.9
— etika 172.4
— fizetési forgalom 332.453
— folyó 341.224
— gazdálkodás 330.191.6
— gazdasági terv 338.984.4
— gyámság 341.233.2
— hadijog 341.3
— Jog 341
— — alanyai 341.21
— — alapelvei 341.01
— — klasszikusai 341.09
— — tárgyai 341.22
— jogesetek 341.29
— kapcsolatok /nemzetközi jog 341.2
— — /politika 327
— kereskedelem 382
— konferencia 341.18
— kongresszus 341.18
— kölcsön 332.453.4
— közeledés 327.6
— kulturális kapcsolat 327.33
— légi jog 341.226
— magánjog 341.5
— munkamegosztás 330.191.6
— Munkaügyi Hivatal 331.91
— pogári per jog 341.59
— rádiójog 341.226
— szervezetek 341.1
— szerződés /formai alosztás (094.2) 
 /jog 341.24
— uniók 341.217
— utak 625.711.1
— velseny 79.092(100)
— viszály 327.61
— vita 341.61
— — békés elintézése 341.62
— víziút 341.224
— vörös segély 327.321 
nemzetköziség 327.3

nemzetőrség 351.743 
nemzetség 30*1.185.1 
neodimium 546.657 
neogén 551.782 
neoklasszicizmus 7.035.2 
neolatin nyelvek 44 
neolitikum 551.796
— története 571(119.6) 
neologizmus a szókincsben 413.161 
neomalthusianizmus 312.12
neon 546.292 
neoplatonizmus 141.131 
neoromantika 8.015.14 
neovitalizmus 577.6 
neozoikum 551.77 
nép /közjog 342.1
— által gyakorolt ellenőrzés 351.9
— közvetlen részvétele az államhatalom

ban 342.57
népballada 398.8
népbetegségek elleni küzdelem 362.193 
népdal /folklore 398.8
— /zene 784.4
népek közötti erkölcsi kapcsolatok 172.4 
népesedési statisztika 312 
népesedésügyi minisztérium 354.54 
népesedéstan 312
népesség áramlása egyik országrészből a 

másikba 325.33
— áthelyezése 325.32
— csökkenése 312.8
— megoszlása és összetétele 312.9
— növekedése 312.8 
népfaj szerinti népességmegoszlás

312.951/.954 
népfőiskola 374.7 
népgazdaság 338
— anvagi, műszaki ellátása 

339.8.002.3/.5
népgazdasági mérleg 339.4
— tanács 354.075.1:338
— terv 338.984
— tervezés módszere általában

330.173.34
népgondozás 36 
néphit 398.3 
nephritisek 616.61—002 
nephrosklerosis 616.61—004 
néphumor 398.2 
népi demokrácia 321.8
— gyógymódok 615.89
— hiedelmek 398.31/.32
— játékok 394.3
— kollégium 37.018.3
— próza műfajai 398.2
— színjáték 398.52
— színjátszás 793.1
— szórakozóhely 791.7
— — felszerelése 688.77
— tánc /néprajz 394.3
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népi nitroeeetsav

népi tánc /szórakozás 793.31
— táplálkozás 392.8
— természetismeret 398.3
— ülnök 343.161 
népies irány 8.015.12
— olcsó kiadás 8—9 
népiesség 8.015.12 
népiskola 372
népjólét /politikai gazdaságtan 339.11
— /társadalmi tevékenység 36 
népjóléti intézmények 362
— minisztérium 354.84
— reformok érdekében folyó mozgalmak 

363/367
népképviselet 342.53
népkerti berendezések készítése 688.74
népkonyha 362.5
népkönyvek 398.51
népkönyvtár 027.022
néplélektan 159.922.4
népmese 398.2
népmozgalom /közegészségügy 614.1
— /statisztika 312.1 /.3 
népművelés 374
népművelési minisztérium 354.36 
népművelő munka a dolgozók között

331:85
népművészet 7.067.26
népnevelés a hadseregben 355.233.23
néprajz 39
népsűrűség 312.924
népszámlálás táblázatai^31[312]
— technikája 311.^3l2j -
népszavazás 342.57 
népszínmű 8—292 
népszokások /antropológia 572.024
— /folklore 398.3 
neptunium /kémia 546.799.3
— /kohászat 669.823 
Neptuno n túli bolygók 523.48 
Neptunusz 523.481 
népuralom 342.34 
népünnepély 394.2
— felszerelése 688.77 
népviselet 391 
Nemst-elmélet 536.791 
nervizmus 612.8[3K] 
nettó bér 331.215.45 
neuralgia 616.833—009.7 
neuraszténia 616.891.4 
neuroglia patológiája 616.8—091.94 
neurológia 616.8
neuropathiák 616.85 
neurózisok 616.85 
neutrálás 66.094
neutralizálás elektromos rezgőköröknél 

538.565
név /magánjog 347.189
— /néprajz 392.91 
nevelés 37

nevelés elmélete 37.01 
nevelési alapformák 37.018 
neveléslélektan 37.015 
neveléstan segédtudományai 37.015 
névelő 412.1
nevelők munkaközösségei 371.12
— személyisége 371.128
— társadalmi és anyagi helyzete 371.129
— továbbképzése 371.127 
nevelőképzés 371.127 
nevelőrendszerek 371.4 
nevetés 159.942.3 
nevezetes jogesetek 340.96
— kiadások 094
névjegyzék /formai alosztás (083.86) 
névleges bér 331.215.44 
névmás 412.4
névtelen munkák bibliográfiái 014.1 
nihilizmus /ismeretelmélet 165.721
— /szocialista iskolák 335.8 
nikkel /kémia 546.74
— /kohászat 669.24
— sóival való eljárások 772.2 
nikkelére 553.48 
nikkelötvözetek 669.24 
nikkelvegyületek 661.874 
nikotin /gyógyszertan 615.783.2
— /kémia 547.94
nikotinsav /gyógyszertan 615.783.2
— /kémia 547.82 
niobát 549 — 75 
niobérc 553.46 
niobium /kémia 546.882
— /kohászat 669.293
— /vegyipar 661.888
nitrálás /fémek hőkezelése 621.785.5
— /kémia 542.958.1
— /vegyipar 66.095.81 
nitrált alkohol 662.232
— aromás alkohol 662.235
— — fenolok 662.235
— — szénhidrogének 662.237
— éter 662.232
— szénhidrátok 662.231 
nitraminok 547.41 
nitrátok /ásványtan 549.75
— /bánvászat 622.363
— /kémia 546.175 
nitridek /kémia 549.2
— /vegyipar 661.55
nitrilek /telítetlen szénhidrogének 

547.339
— /telített szénhidrogének 547.239 
nitritek 615.717 
nitroaldehidek 547.44 
nitroalko'holok 547.43 
nitrobenzol /kémia 547.54
— /vegyipar 668.741.2 
nitrocellulóz 662.231 
nitroeeetsav 547.465
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nitrofenolok növényi

nitrofenolok 547.564 
nitrogén /kémia 546.17
— /kohászat 669.786
— /vegyipar 661.938 
nitrogénoxidok 661.98 
nitrogénszármazékok 547.23 
nitrogéntartalmú műtrágyák 631.84 
nitrogénvegyületek 661.5
nitro glicerin vegyületek 662.233 
nitroketonok 547.44 
nitroműselyem 677.461 
nitroszármazékok /ciklikus vegyületek 

547.583
— /telítetlen szénhidrogének 547.332
— /telített szénhidrogének 547.232 
nitro tolüol 668.741.2
noktürn 78.083.4
nomádok /néprajz 397
nomenklatúra /formai alosztás (083.72)
— /statisztika 311.121 (083.72) 
nominalizmus 165.725 
nomográfia 518
nomogram. /formai alosztás (083.57)
— /matematika 518.3 
norma 658^516
normagyűjtemény /formai alosztás 

(083/74)
normál oldat 54—42 
normális fogyasztás 339.44
— körülmények között előforduló érzék

csalódások 159.937.3
normalizálás 389.6 
normálméter 531.711 ?
normatíva /háziszabvány - 658.516
— /országos szabvány 389.6 
norvég nyelv 439.6
Norvégia /földrajzi alosztás (481) 
nova /csillagászat 523.84 
novella 8 — 32 
novocain 615.781.6 
novolakk 678.632 
nő /egészségügy 613.99
— /patológia 616 — 055.2
— jogi helyzete 347.156 
nőgyógyászat 618 
nőgyógyászati tünettan 618.17 
női gát 618.18
— húgycső 618.164
— ivarszervek /anatómia 611.65
— — /fiziológia 612.62
— kézimunka /iparművészet 746
— -  /népiskola' 372.54
— kórusmű 78.087.682
— munka 331.4
— ruha /háztartás 646.3
— — /szabóipar 687.12
— sterilitás 618.177
— tej 618.19-008.846.9 
nők egyenjogúsága 342.726
— egyenjogúsítása 396.1

nők politikai jogai 342.726
— választójoga 342.83
— védelme 362.86 
nőkérdés 396 
nőrablás 343.549 
nőstény 636.082.3 
nősziromfélék 582.579 
nőtlenek /statisztika 312.4 
nőtlenség /egészségügy 613.89 
növedék /erdészet 634.928.5 
növedéki katalógus 017.092 
növedéktáblák 634.928.53 
növekedés /állattan 591.13
— /biológia 577.9
— /mezőgazdaság 631.547.2
— /növénytan 581.14
— gyorsasága 591.134.2
— időtartama 591.134.4
— szakaszossága 591.134.3
— tényezői 591.134.1
— üteme /növénytan 581.143.28 
növekvő bérhányad törvénye 331.214 
növendék /állattenyésztés 636.082.3 
növény és környezet 581.5
növény ábrázolás 7.043 
növényápoló eszközök, szerszámok 

63Í.34.
növénybehozatali tilalom 632.97 
növénybetegség /mezőgazdaság 632
— /növénytan 581.2 
növénycserép 631.346 
növényegészségügy 632.93 
növények életmódja 631.95
— és állatok életének összehasonlítása

577.5
— lefedésére és védelmére szolgáló eszköz 

631.344
— okozta bántalmak /patológia 

616-022.8
— szaporítása 631.53
— szétosztása 631.53 
növényélettan 581 
növényélettani kísérletek 581.0 
növényembriológia 581.3 
növényfaj taelismer és 631.521.3(087.3) 
növényfiziológia 581.1 
növényföldrajz 581.9
növényház /építészet 725.76
— /mezőgazdaság 631.344.4 
növényhisztológia 581.8 
növényi anyagok tartósítása 664.8
— betegségek elleni biztosítás 368.51
— cserzés 675.024.1
— cserzőanyagok 547.98
— eredetű építőanyagok 691.15
— — fertőtlenítők, szérumok 615.779
— — szálasanyagok 677.1
— — — színezése 667.25
— — takarmány 636.086
— — tápanyagok 613.26
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növényi nyersanyag

növényi eredetű trágya 631.871
— étolaj 664.34
— ételzsír 664.33
— fehérje 668.391
— föszfatidák 665.37
— lecitin 665.37
— margarin 664.336
— nedvek 547.914
— olajok, zsírok, viaszok 665.3
— paraziták 576.88
— — okozta betegségek 616 — 002.8
— rost /textilipar 677.19
— tápanyagok 631.811
— tüzelőanyagok 662.63 
növénykárok és betegségek elterjedése

632.92
növénykémia 581.19 
növénykert 58.006 
növénykórtan 581.2 
növénymegtámasztó eszköz 631.345 
növénymorfológia 581.4 
növénynemesítés 631.52 
növénynév /folklore 398.95
— /nyelvészet 413.12 
növényökológia 581.5 
növényparaziták 632.53/.59 
növényrendszertan 582 
növényszaporítás 631.522 
növényszociológia 581.5 
növényszövettan 581.8 
növénytan általában 58
— /erdészet 634.94 
növénytermesztés 633
— hatása a klímára, talajra, vízgazdálko

dásra 631.92
növényvédelem1 /mezőgazdaság 632.9
— /természetrajz 502.75
— tudományos kérdései 632.91 
növényvédelmi szolgálat 632.91 
növényvédő szer 632.95 
növényzet /kertépítés 712.4
— betakarása 631.544
— hatása az éghajlatra 551.588.6/.7 
nucleus 611—018.13
nukleáris fegyver 623.454.8
— töltetű lövedék 623.451.083.2 
nukleázok 577.155
nukleinsav /gyógyszertan 615.739.6
— /kémia 547.96 
nullamódszer /fizika 53.083
— /műszerészet 681.2.083 
numerikus eljárás 518
— számítás 518.1 
numizmatika 737 
nutáció 521.9
nyak /sebészet 617.53 
nyakcsapágy 621.822.2 
nyakkendő 687.3 
nyál 616.316-008.8 
nyalábológép 631.364

nyálhaj tók 615.74 
nyálkagomba 582.24 
nyálkahártya 611—018.73 
nyálkás elfajulás 616—003.82 
nyálkatartalmú növények /vegyipar

668.4
nyálkő 616.316 -003.7 
nyálmirigy /anatómia 611.31
— /fiziológia 612.31
— /patológia 616.316 
nyár “ 322” 
nyaralás 613.76 
nyaraló 728.7
nyári időszámítás 389.22 
nyelés 612.312 
nyelőcső /anatómia 611.32
— /fiziológia 612.31
— /patológia 616.329 
nyelv /anatómia 611.31
— /nyelvtudomány általában 40
— /patológia 616.313
— szerinti népességmegoszlás 

312.951/.954
nyelvbölcselet 401 
nyelvcsaládok 42 /49 
myelvek fajai 408
— időbeli fejlődése 402
— osztályozásának elmélete 408.01
— tanítása és tanulása 407 
nyelvelmélet 401 
nyelvhasonlítás 415.2 
nyelvhasználat /közjog 342.725 
nyelvhelyesség 406 
nyelvjárások 408.7 
nyelvlepedék 616.313—008.8 
nyelvsajátságok 413.18 
nyelvtan /népiskola 372.6
— /nyelvtudomány 415 
nyelvtörténet 415.32 
nyelvtudomány 4 
nyeregtető 624.024.2 
nyereség /üzemgazdaság 658.155 
nyereségfelosztás 658.156 
nyereségrészesedés 331.24 
nyereségvisszafizetés 338.983 
nyergesipar 685.1
nyers ásványolaj 662.68
— bányatermékek kezelése 622.7.05
— készgyártmányok /végrehajtási szem

pont .002.63
nyersanyag általában 620.21
— /fényképészet 771.5
— /festőiparok 667.21
— /gumiipar 678.03
— /mázolóipar 667.62
— /művészet technikája 7.023
— /papíripar 676.1.03
— /szobrászat 73.023
— /textilipar 677.03
— /végrehajtási szempont .002.3
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nyersanyag nyomószivattyú

nyersanyag védővámja 337.6 
nyersanyagfogyasztás /kohászat

669.012.2
— /vegyipar 66.012.2 
nyersanyaggazdálkodás 339.8.002.3 
nyersanyagkészlet könyvelése 657.422.6 
nyersbőr előkészítése cserzéshez

675.023
— fajtái 675.03
— megmunkálása 675.02 
nyersfa 634.983 
nyersfém 669.015.3 
nyersgumi 678.032
nyersgumiból készült termékek 678.062 
nyerskarton 676.612 
nyersmérleg 657.36 
nyersolaj 665.51
— tüzelésű feépjárómű 629.113.52 
nyersüveggyártás 666.1 
nyersvas 669.16
— kéntelenítése 669.162.267 
nyersvasféleségek 669.162.275.1 
nyersvas gyárt ás 669.162 
nyílmérgek 615.789
nyílt csővezeték 621.643.1
— hőkicserélők 621.565.9 *
— szénláncú alifás vegyületek 547.2
— tenger /nemzetközi jog 341.225
— tüzelésű fűtés 697.1
— tűzhely készítése 683.93 
nyilvános előadások rendészete 351.758
— épületek 725.9
— hangverseny 791.2
— illemhely 628.45
— iskola 379.h
— közkönyvtár 027,4
— kút 628.17
— mosdó 628.45
— szórakozás 791
— távbeszélő berendezés 621.395.3
— ünnepség 791.6
nyilvántartás technikája a könyvtárban

025.3
nyírás /szerszámgépek 621.965
— /textilkémia 667.13
— okozta alakváltozás 539.386 
nyírfafélék 582.632
nyírócső 624.041.6
nyírógép /anyagvizsgálat 620.176
nyirok /állattan 591.14
— /fiziológia 612.4 
nyirokcsomó /fiziológia 612.42
— /patológia 616.428 
nyirokcsomóduzzanat 616 —006.44/.45 
nyirokedény /anatómia 611.42
— /patológia 616.423
— /szövettan 611—018.98 
nyirokér 616.42 
nyirokkeringés 612.423
— zavarai 616—005.9

nyirokmirigy /anatómia 611.42
— /fiziológia 612.428
— /patológia 616.42 
nyírópróba 620.176 
nyírószerszámacélok 669.14.018.254 
nyírószilárdság 539.415
nylon /műanyagipar 678.675
— /textilipar 677.474.675 
nyitott uszoda 725.74 
nyitvatermők 582.42 /.47 
nyolcórás munkanap 331.811 
nyomás /hidrosztatika 532.11
— állati eredetű anyagokra 667.36
— előállítása 539.893
— különböző színezékekkel "667.384
— mérése 531.78
— növényi eredetű anyagokra 667.35
— okozta alakváltozás 539.383
— — elektromosság 537.228 
nyomáscsökkentő szelep a vízszállításban

621.646.4
nyomásszabályozás /gépipar 621.646.4
— /vegyipar 66.083 
nyomásveszteség 532.55 
nyomásvizsgálat 620.173 
nyomat /grafika 76
nyomaték /általános mérnöki szak

624.041.6
— /fizika 531.23
nyomatellenőrző készülék nyomdagépeken 

681.628
nyombél 616.342 
nyomdafesték 667.52 
nyomdakorom 667.52 
nyomdai betűk 681.615
— sokszorosító gép 681.62 
nyomdászat 655.1 /.3 
nyomdászjegy 097 
nyomelemek /biológia 577.17.049
— /trágyázás 631.81.095.337/.338 
nyomjelzés /útépítés 625.72
— /vasútépítés 625.11 
nyomócsapágy 621.822.2 
nyomócsővezeték 627.84 
nyomóduc előállítása 681.617 
nyomóeszterga 621.983 
nyomóforma 655.2
— előállítása 655.22
— készítése 681.617 
nyomógép /anyagvizsgálat 620.173 
nyomóhenger /sokszorosító gépek 681.65 
nyomólemez /fényképészet 777.2 
nyomópapír 676.33
nyomorék gyermekek gondozása 362.78
— — nevelése 371.9
— otthonok 725.59 
nyomósűrítő 667.51 
nyomószilárdság 539.411
— vizsgálata 620.173 
nyomószivattyú 621.651
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nyomott olajfa

nyomott rúd 624.075.2
nyomozás /büntetőeljárás 343.131/.132
— /útépítés 625.72
— /vasútépítés 625.11 
nyomtatási eljárások 655.3 
nyomtató dúc /formai alosztás)

(087.17
nyomtatott áramkör 621.3.049.75
— művek szerzői joga 347.781 
nyomtatvány formai alosztás (083.2) 
nyomtatványgyűjtemény (083.2) 
nyugat /földrajzi alosztás (1 — 15) 
nyugati finn nyelv 494.54
— írásmódok 003.34
— nyelvek általában 42 
nyugdíj /közigazgatás 35.087.43
— /munkaügy 331.25 
nyugdíjazás 35.082 
nyugtatott acél 669.141.24 
nyújtás /kovácsolás 621.735 
nyújtási szilárdság 539.417 
nyújthatóság 539.52 
nyújtó /sport 796.44 
nyújtómű 677.051.7
nyúl /állattenyésztés 636.92
— /vadászat 639.112 
nyúlajk 616.317—007.254
nyúlás okozta alakváltozás 539.382 
nyúlós alakváltozás 539.374 
nyúlszőr 677.354 
nyúltvelő /fiziológia 612.828
— /patológia 616.§£l.$v-**~ 
nyüstemelő 677.058.7 
nyüstfelszerelés 677.058.1 
nyüstösgép 677.054.22 
nyüstösgépkártyák 677.058.7

O

o láb 616.728.3-007.55 
objektív /fényképészet 771.351
— /fénytan 535.318
— értékelmélet 330.138.1
— észlelés /fizika 53.087.4
— fotometria 535.247
— idealizmus 141.134
— módszer a lélektanban 159.9.018 
oboa 788.7
obstrukciö 328.123.3 
obszervatórium /csillagászat 522.1
— ^meteorológia 551.51 
óceán /földrajzi alosztás (26) 
Óceánia /földrajzi alosztás (9)
— földrajza 919
— története 990 
oceanográfia 551.46 
óda 8 -1 4  
odontológía 616.314 
odontoma 616.314.16 — 006.34

oedema 616—005.9 
óegyiptomi stílus 7.032.2 
oesophagoscopia 616.329—072.1 
oesophagus 616.329 
offsetnyomás /fotomechanika 776
— /nyomdászat 655.344 
oftalmoszkóp 612.846 
ógörög stílus 7.032.6 
ógyapjú 677.38 
óharmadkor 551.781 
Ohm törvénye 537.311.2 
óitáliai stílus 7.032.7 
ójapán stílus 7.032.1 . 
okarina 788.5 
ókeresztény stílus 7.033.1 
ókínai stílus 7.032.1 
okirat /magánjog 347.146 
okirathamisítás 343.522 
okker 661.872 
okkultizmus 133 
oklevél /pedagógia 371.29
— formai alosztás (093.2) 
oklevéltan 930.22 
okmány /híradásügy 654.091 
okmányhamisítás 343.52 
ókor /földrajzi alosztás (3)
— /geológia 551.73
— gazdasági elméletei 330.181
— története általában 931 
ókori demokrácia 321.4
— stílusok 7.032 
történelem 931 /939 
okság /filozófia 122
— /fizika 530.16 
oktánszám 621.43.019 
oktatás általában 37
— /elméleti szempont .001.85
— diapozitívek útján 371.335
— film útján 371.335
— képek útján 371.335
— lélektani folyamata 371.3.025
— levelezés útján 374.4
— szervezete 371 
oktatási eszközök 371.6
— közigazgatás 351.85 
oktatásügyi minisztérium 354.32 
okulár 535.318
olaj /festő- és mázolóipar 667.72
— /gyógyszertan 615.776
— /kémia 547.915
— /olajok, zsírok, viaszok 665
— alapú műanyagok 678.58
— avassága 665.112
— extrahálása 665.03
— tápértéke és vitamintartalma

665.112
olajbogyó 634.63
olajfa /gyümölcstermesztés 634.63
— /növénytermesztés 633.852.73 
olajfafélék 582.931
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olajfesték operatív

olajfesték /fényképészet 773.8
— /festőművészet 75.023.21 
olajfestmény 75.023.21 
olajgáz 662.765
olajjal való közvetett fűtés 662.987 
olaj kályha készítése 683.94 
olajlámpa folyadéktartói 683.86 
olajleválasztók /gőzgépek 621.177 
olajos homok 553.984 
olajozás /géptan 621.89
— /útépítés 625.75 
olajozó berendezés 621—72 
olajpogácsa /állattenyésztés 636.087.1
— /vegyipar 665.117 
olaj sav 547.39 
olajszállítás 621.6.033 
olajtartalmú növények 633.85 
olajturbina 621.438
olasz irodalom 850
— juh 636.35
— nyelv 450
— tyúk 636.55
Olaszország /földrajzi alosztás (45) 
oldalirányú kibicsaklás 624.075.3 
oldalkocsi motorkerékpárnál 629.118.7 
oldalmetszés /geológia 526.93 
oldás /fizika 532.73
— /vegyipar 66.061 
oldat /fizika 532.77
— /kémia általában 54 — 145
— /kémia elmélete 541.8
— kristályosodása 532.78 
oldhatóság 541.8
oldószer /mázolóipar 667.629
— /gumiipar 678.042
— /gyógyszertan 615.776
— /textilkémia 667.31
— /vegyipar általában 66.062 
oldott szén 669.111.4 
olefingyanták 678.745 
oligarchia /közjog 342.35
— /politika 321.5 
oligocén 551.781.5 
olimpiász 79.092(100) 
olívaolaj 665.327
olló /mechanikai technológia 672.71
— /szerszámgépek 621.966./967 
ólom /építőanyagok 691.74
— /gyógyszertan 615.739.1 

/ — /kémia 546.815
— /kohászat 669.4 
ólomból készült tárgy 673.8 
ólombronz 669.35.4 
ólomcső 621.643.21 
ólomcsővezeték 621.643.21 
ólomérc /bányászat 622.344
— /teleptan 553.44 
ólomfehér 661.851 
ólomkristály 666.21 
ólom ötvözet 669.4

ólomüveg 666.2
ólomvegyületek 661.851
oltalmi eszközök /haditechnika 623.445
oltár 729.91/.93
oltás /közegészségügy 614.47
— /mezőgazdaság 631.541
oltó berendezés világító készülékekhez

683.88
olvadás 536.421 
olvadt fémek 669 — 154 
olvasás /népiskola 372.4
— /pszichológia 159.946
— /tanácsadás az olvasóknak 028
— technikája 028.1 
olvasói katalógus 017.099
olvasók különleges csoportjai számára 

szervezett könyvtárak 027.6
— — — — szolgáló kiadványok 087 
olvasókör 374.2
olvasókönyv 372.4 
olvasóterem 022.5 
olvasztás /kohászat 669.046.5
— /öntöde 621.745.5
— /vegyipar általában 66.046.5 
olvasztáshoz felhasznált anyagok

621.745.4
olvasztókemence /kohászat 669.162.2
— /öntöde /621.745.3
— /üvegipar 666.1.031
— kezelése 621.745.5 
olvasztott bazalt 666.19 
omentum 616.382 
omlasztásos fejtés 622.274.5 
ón /kémia 546.811
— /kohászat 669.6
— csoport elemeinek vegyületei 661.88 
óna nyelv 498
ondócsatorna 616.684
ondózsinór 616.68
ónérc 553.45
onkológia 616—006
ónműtárgyak 739.5
ónözás 669.686/.687
ónozott lemezekből készült bádogáru

672.4
óntárgyak /mechanikai technológia

673.8
— /ősrégészet 571.39 
ontogenezis /állattan 591.3 
ontológia 111
ónvegyületek /ásványtan 549.6
— /vegyipar 661.881 
opál 679.87 
opálüveg 666.26 
opera /színház 792.4
— /zene 782 
operaház /725.821
operatív számvitel 657.48[3K]
— szervezés 658.5.012.3
— tervezés 658.513.4
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operátorszámítás osteomák

operátorszámítás 517.432.1 
operett /színház 792.6
— /zene 782 
ophtalmológia 617.7 
opiánsav 547.589 
ópium alkaloidák 547.94
— élvezete 178.8
— gyártása 663.99 
ópiumszármazékok 615.783.1 
ópiumtartalmú növények 633.888.31 
optika /fizika 535
— /fiziológia 612.84
optikai ártalmak elleni védekezés

628.518
— egyneműség 535.319
— eszközök 535.8
— felületek és tengelyek 535.52
— hatás /művészet 7.017
— izomerek szétválasztása 541.63
— jelenségek a fényképészetben 77.011
— jelzések 654.91
— készülékek 681.4
— lencse 535.317
— lemezpárhuzamosság 535.319
— mérőeszközök 531.715
— tengely 535.52
— üveg 666.22
optimális hőmérséklet /növénytan

581.036.3
optimizmus 141.21 
óra /fizika 531.76
— /időmérés 529.78 
óraalkatrészek 681.112 
órabér 331.232 
óraközi szünet 371.24 
óralánc 671.13 
órarend 371.214 
órásipar 681.11
órásipari szerszám 681.11.05 
óraüveg 666.182 
orbánc 616.981.714.2 
orbitatájék 617.76 
orchestráció 781.6 
orchidea 635.965.287.5 
orchídeafélék 582.59 
orfeum 792.7 
organikus kémia 547 
organisztikus rendszerek a szociológiában

301.194.2
organogén kőzetek 552.58 
organoleptikus vizsgálatok 543.9 
organológia /állattan 591.4 
organoterápia 615.361 
orgazdaság 343.73 
orgona /hangszerkészítés 681.816
— /zene 786.6 
orgonaház 729.94 
orientalisztika 49 
őrlőn 677.474.745.32 
ormányosok 599.61

ormig 681.621
ornamensüveg /üvegfajták 666.26
— /üveggyártás 666.187 
ornamentális díszítés elemei 745.04 
ornitin 547.466
ornitológia 598.2 
orogenezis 551.244 
orológia 551.43 
oromszegély 729.37 
orosz irodalom 882
— nyelv 482
— stílus 7.033.2 
oroszlánbőr 675.032 
Oroszország /földrajzi alosztás (47) 
orpington 636.524
orr /állattan 591.421
— /anatómia 611.21
— /patológia 616.21 
orr járatok 616.214 
orrkagylók 616,213 
orrmelléküregek /anatómia 611.21
— /patológia 616.216 
orrnyálkahártya megbetegedései 616.21 
orsó /géptan 621.886.4
— /papíripar 676.83 
orsókészítés 674.776 
orsós fonógép 677.052.34 
orsótőke 621—229.3 
orsózás 677.023
orsózó berendezés 677.053 
ország munkaképessége 331.024.2 
országgyűlés 342.53
— által végzett ellenőrzés 351.96 
országmozgósítás 355.24 
országos háromszögelés 562.3
— szintezés 526.3
— vásár 381.14 
országrendezés 711.2 
országrészek egyesítése 341.218 
országút 625.711.1 
országvédelem 355.45 
orthodontia 616.314 — 089.23 
ortodox egyházak 281 
ortopédcipő 685.314 
ortopédia /patológia 616—089.23
— /sebészet 617.3 
orvos általában 614.23
— jogai és kötelességei 614.25 
orvosi bizonyítvány 614.23
— hivatás 614.2
— kezelés, ellátás 616—08
— közigazgatás 614.39
— segély 362.14
— tanács, bizottság 614.29
— testület, szakszervezet 614.258
— titok 614.253.84
— vágószerek 672.71 
orvostudomány 61 
osteológia 61Í.71 
osteomák 616 — 006.3
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osteomalacia

osteomalacia 616.71—007.2 
osteopathia 616.71 
osteoporosis 616.71—007,2 
ostornyél 674.73 
ostoros moszatok 582.251 
ostrom /hadtudomány 355.44
— /nemzetközi jog 341.323 
ostromágyú 623.416.2 
ostromállapot /hadtudomány 355.426
— /közjog 342.77
oszcillátor /híradástechnika 621.373 
oszcillográf álás /villamos mérések

621.317.35
oszcillográfia 537.725 
ószeres 381.55
oszlop /általános mérnöki szak

624.075.2
— /elektrotechnika 621.315.66
— /építészet ̂  729.32
— /építőipar' 694.4
— /mérnöki magasépítés 624.97
— /vastárgyak 672.1 
oszlopcsarnok 725.94 
oszlopsor 729.32 
ószövetség 221 
osztalék 658.156 
osztály /családjog 347.66
— /pedagógia 371.25
— /társadalmi tagozódás 323.3 
osztályfőnök 371.213 
osztályharc 323.381 
osztályhelyzet szerinti népességmegoszlás

312.99
osztályismétlés az iskolában 371.212.72 
osztályozás /bányászat 622.74
— /elméleti szempont .001.33
— /irodaszervezés 651.53
— /'kerámia 666.3.022.5
— /könyvtárügy 025.4
— /statisztika "311.131
— /tudományos rendszerezés 168.2 
osztályozó berendezés a malomiparban

,664.74
— gép /mezőgazdaság 631.362-
— — /szerszámgépek 621.928
— készülék /finommechanika 681.18 
osztályterem 371.62
osztatlan és részben osztott iskola

371.218.6
oszthatatlan dolgok 347.21 
osztható dolgok 347.21 
osztják nyelv 494.513 
osztóeljárás /fizika 531.79 
osztógép 531.79 
osztókalkuláció 657.478.3 
osztókészülék /géptan 621—589 
osztrák kecske 636.393
— közgazdaságtani iskola 330.187.2 
osztriga 639.4
otológia 616.28

ózon

otorhinolaryngológia 616.21 
otthon 643
otthoni betegápolás 649.8
— munka 331.79
— nevelés 37.018.1
otthonok szövetkezeti alapon 334.4 
Ottó motor 621.434 
ovarium 618.11 
óvóhely 699.85
óvóintézkedés a bányászatban 622.8
óvónőképzés 371.126
ovuláció 612.62
Owen szocializmusa 335.4
oxálsav 661.733
oxazin /kémia 547.86
— /mesterséges szerves festékek

668.814
— származékok 547.867 
oxazol-csoport 547.78 
oxid /ásványtan 549.5
— /elméleti kémia 541.45
— /kémia általában 54—31 
oxidáció /hőgazdálkodás 662.612.13
— olvasztás közben 669.046.54 
oxidációs eljárás a szennyvíztisztításban

628.35
oxidációt gátló szerek /gumiipar • 678.048 
oxidálás ^kémia 542.943
— /vegyipar 66.094.3 
oxidálhatóság 543.87 
oxidálódás elleni szerek 621.791.3 
oxidált olajok 665.383.4 
oxidázok 577.158
oxigén /gyógyszertan 615.777.4
— /kémia 546.21
— /kohászat 669.787
— /vegyipar 661.93 
oxigéndúsítás 669.162.22 
oxigénszükséglet égésnél 662.611 
oxigéntartalmú műgyanták 678.744 
oxiketon 547.45
oxiketonf estékek 668.813 
oxireduktázok 577.158 
oxisavak 547.47 
oxiszulfidok 549.5 
oxivajsav 547.47 
ozmán-török nyelv 494.35 
ozmium /kémia 546.94
— /kohászat 669.233
ozmiumsós fényképészeti eljárások 772.3
ozmiumvegyületek 661.894
ozmózis /fiziológia általában 612.014.46
— /hidraulika 532.71
— /táplálkozásfiziológia 612.38 
ozokerit /ásványtan 549.8
— /bányászat 622.337
— /teleptan 553.986
— /vegyipar 665.43 
ózon /kémia 546.214
— /vegyipar 661.94
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ö öregedés

Ö

öblítés /bányászat 622.243.14 
öblítőberendezés /géptan 621.647.7 
öblítőfúrás 622.243.13
— fúróorsó nélkül 622.243.92 
ökológia /állattan 591.5
— /biológia 577.4
— /mezőgazdaság 631.95
— /növénytan 581.5 
ökonometría 330.115. 
ökölvívás 796.83 
öltözködés /egészségügy 613.48
— /fiziológia 612.521.1 
öltözőszoba /háztartás 643.52 
ömlenyek 616—003.2 
ömlesztett kovasav 666.19 
önálló elszámolás 657.47[3K]
— iparosok és kereskedők 323.327/.328 
önbíráskodás 343.366
önellátás 330.191.52 
önfényképezés /üzemszervezés 658.542.1 
önfinanszírozás 658.157 
öngyilkosság /büntetőjog 343.614
— /elmekórtan 616.89 -  008.441
— /etika 179.7
— /néprajz 394,8 
öngyújtó 662.5 
öngyulladás 662.612.13 
önindukció 538.53 
önjáró tüzérség 358.118 
Önkéntelen mozgások /'pszichológia

159.943.5
önkéntes biztosítás 368.041
— együttműködés .009.01
— kivándorlók 325.252
— munka 331.021 
önkényuralom 321.62 
önképzés 374
önkiszolgálás /kereskedelmi politika

381.544
— /kereskedelmi üzemszervezés

658.879.4
önkormányzat /közigazgatás 35.072
— /közjog 342.25 
önköltség 657.471 
önköltségcsökkentés 658.561.011 
önköltségelemzés 657.478.8 
önköltségi ár 338.523.1 
önköltségszámítás 657.47 
önköltségszámítási eljárások 657.478 
önkritika 3KP3
önműködő adás /rádiótechnika

621.396.3
— feljegyzés /fizika 53.087.4
— mérleg 681.268
— puska 623.442.4
— szabályozás 621.3.078
— vezérlőberendezés 621—52

önrendelkezés /nemzetközi jog általában
341.012

— /nemzetközi kapcsolatok 341.231 
önsegély /büntetőjog 343.366
— /magánjog 347.145 
önsúly /általános mérnöki szak

624.042.2
öntés /öntöde 621.746
— formába /gumiipar 678.027.77 
öntési eljárás 621.746.5 
önthetőségi vizsgálat 620.163.1 
öntődaru 621.746.2
öntöde 621.74
öntödei formázás 621.744
— szállítóberendezések 621.746.2 
öntőfej 621.746.4
öntőgép /fémek megmunkálása 621.746.3
— /műanyagipar 678.057.7 
öntőkocsi 621.746.2 
öntőműhely 621.74 
öntőszerszám 621.746.3 
öntőtorony 624.057.6
öntött csövek gyártása 621.744.1
— fémek 669 — 14
— vas /építőanyagok 691.71
— — /vaskohászat 669.13
— — előállítása és feldolgozása

669.163
— — megmunkálása /kohászat 669.136
— — — /szerszámgépek 621.9.031
— vasból készült tárgyak 672.1
— vason végzett kézműves munka

669.16
öntöttvascső 621.643.22 
öntöttvasszerkezet kő, tégla, betonala

pokkal 624.013.1
— tisztán fémből 624.014.1 
öntőüst 621.746.3
öntözés /mezőgazdasági telkesítés 631.67
— /növénytermesztés 631.548.3
— /szennyvíztisztítás 628.36
— /vízépítés 626.81/.85 
öntözéses rizstermesztés 633.183 
öntözési jog 347.247
— mód 626.84 
öntözőberendezés 631.347 
öntözőcsatorna 626.82 
öntözőeszközök 621.647.2 
Öntözőfelszerelés 631.34 
öntözőkanna 621.647.2 
öntözőművek szivattvúberendezései

626.83
— vízelosztó és mérőberendezései 

626.824
öntvényjavítás 621.747 
öntvénytisztítás 621.747 
önzetlenség 179.9 
öregedés /állattan 591.139
— /biológia 577.7
— /fizika 539.389
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öregkor öv

öregkor /patológia 616—053.9 
Öregség /fiziológia 612.67 
őrház /vasútépítés 625.16 
őrhely /elhelyezési szempont .006.6 
őrlés /bányászat 622.73
— /gumiipar 678.023
— /malomipar 664.721 
őrlőberendezés /gumiipar 678.053
— /malomipar 664.73
— /szerszámgépek 621.926/.927 
őrlőfogak patológiája 616.314.3/.7 
örmény nyelv 491.98
— stílus 7.033.2 
örökbefogadás 347.633 
öröklékenység /növénytan 581.169 
öröklés /állattenyésztés 636.082.11
— különleges fajtái 347.68 
öröklési jog 347.65/.6S 
öröklődés /állattan 591.16
— /biológia 575.1
— /fiziológia JüíUfiQ.5 
öröklött betegségek 616 — 056.7
— idegbetegségek 616.8—056.7 
örökös jogai és kötelezettségei 347.66 
örökösödési illeték 336.249
— osztály 347.66
— sorrend 347.65
— szerződés 347.68 
örökrész 347.66
örökségről való lemondás 347.68 
őrölhetőség /fizika 539.56 
őrszemélyzet .007,4 
őrültség 616.89—008.1 
örvény /fizika 532.52 
örvény áram 538.54 
örvénylő fúrás 622.243.92
— menetvágás 621.992 
örvényszivattyú 621.67 
ősegyház 281 
őshalak 597.3 
őskommunizmus 33Ö.191.11 
őskor 551.71
őskori művészeti stílusok 7.031 
őskőkorszak 551.791
— története 571(119.1) 
ősközösségi gazdálkodás 330.191.11 
őslégcsövesek 595.5
őslénytan 56 
ősméter 531.711 
Ősnyomtatvány 093 
ősszájasok 594 
ősszárnyúak 595.73 
összeállítás /faipar 674.028
— /formai alosztás (083.81)
— /végrehajtási szempont .002.72 
összeépítés folytán fellépő feszültség

624.042.6
összeerősítés egyéb anyagokkal /műanyag

ipar 678.029.5
összehasonlítás /logika 161.111

összehasonlító anatómia 611—019
— bűnügytan 343.97
— élettan 612—019
— irodalomtudomány 8.091
— jogtudomány 340.5
— lélektan 159.92
— orvostan 619
— vallástudomány 291 
összehúzódás /hőtan 536.41 
összekötő /építőipar 691.88 
összeköttetés más vállalatokkal /üzem

gazdaság 65.012.65
összeműködés 65.012.6 
összenvomhatóság /aerodinamika

533.6.011.7
— /atomfizika 539.58
— /hidrosztatika 532.12
— /légnemű testek mechanikája 533.2 
összeszerelés 624.057
— a helyszínen 624.057.4 
összetett cserzési eljárások 675.024.7
— építőanyagok 691.33
— jelenségek alakulásának statisztikai 

vizsgálata 311.17
— tüzelőanyagok 662.758 
összeütközés /szociológia 301.162 
összhangzattan 781.4
őstermelési ágak közigazgatása 351.823
ősz “ 323”
őszibarack 634.25
őszinteség 177
ösztön /állattan 591.512
— /fiziológia 612.821.3
— /pszichológia 159.9Í3.6
— /szociológia 301.151
— zavarai 616.89—008.44 
Ösztöndíj 371.22 
ösztönösség “ 77”
öszvér 636.18 
öszvérút 625.711.5 
ötéves terv 338.984.3 
öttagú gyűrűk 547.72
— — 3 vagy 4 heteroatommal 547.79 
ötvösművészet 739 
ötvözet /kémia 54 — 19
— /kohászat 669.018
— alacsony olvadásponttal 669.018.42
— különleges mechanikai tulajdonságok

kal 669.018.2
— — villamos és mágneses tulajdonsá

gokkal 669.018.5
— szerkezeti célokra 669.018.29 
Ötvözetképző metalloidok 669.77/.79 
ötvözetrendszerek 669.018.1 
ötvözött acél 669.15 — 194
— öntött vas 669.15 — 196
— szerszámacél 669.12.018.25 
öv /földrajzi alosztás (211/213)
— /ruházati iparok 687.3
— /szíjgyártóipar 685.2
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övezet páncél jármű

övezet (211/213) 
övsömör 616.834—002.152 
özvegyek biztosítása 368.46

P
P vitamin 577.164.3 
pácanyagok 667.214 
pácfestékek 667.214 
pacifizmus /etika" 172.4
— /politika 327.4 
pácolás /bőripar 675.023
— /elektrotechnika 621.357.8
— /faipar 674.07
— /fémek kezelése 621.79.02
— /fémfelület kémiai kezelése 621.794 
pacsirtafűfélék 582.755
pad /lakásberendezés 645.42
— /útépítés 625.748 
padka 625.733
padlás /építészet 729.35
— /háztartás 643.9 
padló 624.025 
padlóburkolás 645.1 
padlótisztítás 648.52 
padlóviasz 667.82 
padlózó munkák 693.7 
páfrány 582.394 
Paget-gép 677.661.055 
pagoda 726.1
pajzs 623.445.3
pajzs mirigy /anatómia 611.44
— /fiziológia 612.44
— /patológia 616.44 
pajzstetű tenyésztése 638.3 
pakószőr 677.322
pala /építőanyagok 691.2
— /kőfaragóipar 679.85
— /kőzettan 552.43/.44
— /tüzelőanyagok 662.67 
palack /géptan 621.642.1
— /üvegipar 666.17
— /vendéglátóipari felszerelések 683.5 
paláckmosó készülék 683.561 
palacknyitó készülék 683.564 
palacktöltő készülék 683.562 
palackzáró készülék 683.563 
palalemezkarton 676.72 
palántanevelés 631.544
palaolaj 665.45 
palás agyag 552.52 
palatum 616.315 
pálca 674.73 
paleobiológia 56:57 
paleobotanika általában 56:581
— rendszertana 561 
paleocén 551.781.3 
paleogén 551.781
p aleogeográfia 551.8

paleográfia 930.27 
paleoklimatológia 551.583.7 
paleontológia 56 
paleozoi rétegek 551.75 
paleozoikum 551.73 
paleozoológia általában 56:591
— rendszertana 562/569 
palesztinai nyelv 492.2 
páli nyelv 491.3 
pálinkafőzés 663.5 
palládium /kémia 546.96 *
— /kohászat 669.234
— sóival való eljárások 772.3 
palladiumvegyületek 661.898 
pallórács 624.156
pálma /gyümölcstermesztés 634.61
— /növényrendszertan 582.545 
pálmaolaj 665.353.4
pálya és jármű közlekedési kölcsönhatása

625.03
pályadíj /művészet 7.092 
pályaépítési gép 625.08 
pályafenntartás /vasútépítés 625.17 
pályafenntartási gép 625.08 
pályameghatározás /csillagászat 521.3 
pályamenti vasútépítési berendezés

625.16
— vasútüzemi berendezés 656.216 
pályamozgás 521.2
pályaőr 625.17
pályatest /hídépítés 624.21.09
— helyzete 624.21.095
— osztályozása 625.18
— szerkezete 624.21.095
— víztelenítése 624.21.095 
pályaudvar /építészet 725.31
— /vasútüzem 656.211/.214 
pályaválasztási tanácsadás /munkaügy

331.96
— — /pedagógia 371.048 
pamflet 8—9
pamlag 645.42 
pamut 677.21
— alapú rostkeverék 677 — 162
— színezése 667.25 
pamutmagolaj 665.335.9 
pamutnyomás 667.35 
pamutosítás 677.021.9 
pamutosított rostszálak 677—195 
Panama /földrajzi alosztás (728.7) 
panaricium 617.577—002.36 
panasz /híradásügy 654.04
— /közlekedésügy 656.04
— /üzemgazdaság 65.012.465
— /üzemi szempont .004.29 
páncél /haditechnika 623.445
— /ötvösművészet 739.7 

páncélcsónak 623.829 
páncélgépkocsi 623.438.2 
páncéljármű 623.438
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páncélos parfüméria

páncélos elhárító löveg 623.412
— ostoros moszat 582.252 
páncélosok fegyvernemi szakkiképzése

355.542
páncéltörő ágyú 623.412.2
— tüzérség 358.116 
páncélvonat 623.438.5 
pandanusfélék 582.522.2 
pandémia 616—036.2 
Páneurópa 327.39
pangás /patológia 616 —005.1/.5 
pangásos papilla 617.732—005.98 
pankreas /anatómia 611.37
— /patológia 616.37
Pannónia /földrajzi alosztás (398.6) 
pannóniai emelet 551.782.2 
pannus 617.713 — 004.1 
panophthalmitis 617.7—002.3 
panoráma /építészet 725.825 
panorámái berendezés készítése 688.74 
pánt /szerszámgépek 621.9—41 
panteizmus 212 
pantomim /színház 792.3
— /zene 782
panzió /építészet 728.5
— /háztartás 64.02*4.2 
papaverin 615.783.1 
papilla 617.732 
papilloma 616—006.52 
papír /építőanyagok 691.14
— /fényképészeti anyag 771.53
— /festőművészeti anyag 75.023.1
— /írás anyaga 003.5 
papíráru 676.8 
papírcső 676.83 
papírfénykép 772.12 
papírfonás 677.57 
papírgyártás 676.1/.2 
papírgyártási eljárások 676.2.02 
papírhulladékból készült pép 676.12 
papíripar 676 
papíriparművészet 745.54 
papírlemez /építőanyag 691.14
— /papíripar 676.6
— faköszörületből 676.615 
papírlémezáru 676.8 
papírmasé 676.73 •
— tárgy 676.86 
papírpénz 332.5 
papírpép készítése 676.1 
papírszövés 677.57 
papírtárgy 676.84 
papírvágó gép 686.12.056 
papírvatta 676.393 
papiak 726.9
paplan 645.48
paprika /növénytermesztés 633.842
— /szilárd élelmiszerek 664.52 
papság 323.35
papulás bőrbetegségek 616.52

pára 551.575 
parabánsav 547.783 
parabola 513.51/.55 
parádés ló 636.14 
paradicsom 635.64 
paraesthesiák 616—009.61 
parafa 691.13
parafából sajtolt műfa 674.81 
parafaburkolat /útépítés 625.83 
parafaipar 674.83
parafin /ásványi olajok általában 665.41
— /ásványi olajok feldolgozása

665.521.6
— /kémia 547.21
parafinbázison alapuló műanyagok

678.58
parafinos karton 676.69 
parafintartalmú olajok /ásványi olajok 

általában 665.41
— — /ásványi olajok feldolgozása

665.521.7
paraganglionok 616.47 
paraj 635.41 
paralízis 616.8—009.11 
parallaxis 523.81
parallelkapcsoló elektrotechnikai berende

zés 621.316.729 
paralysis agitans 616.858 
paramágneses anyag 538.22 
parametrium 618.131.6 

paranoia 616.895 
paraphymosis 616.662—007.27 
paraszimpatikus idegrendszer /anatómia 

611.839
— — /patológia 616.839 
parasztgazdaság 631.116.3 
parasztok 323.333 
páratartalom szabályozása 628.84 
paratífusz 616.927.7 
páratlanujjú patások 599.72 
paraziták okozta gyulladások

616 —002.8/.9
parazitás behatások 616 — 022
— fertőzések 616.99 
parazitizmus 576.6 
parazitológia /állattan 591.69
— /biológia 576.8
parázitológiai diagnosztika 616 — 078
— kutatások 616 —093/ —098 
parázslámpa 621.327.42 
párbaj /büntetőjog 343.613
— /etika 179.7
— /néprajz 394,8 
párbajtőrvívás 796.862/.863 
parciális differenciálegyenletek

517.944/.947
— kvadratúra 517.946.3 
parézis 616.8—009.11 
parfüméria 668.5
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párhuzamos Pelton-kerék

párhuzamos erők hatása /növénytan
581.031

— kapcsolás 621.3.062
— övű rácsos híd 624.31 
párhuzamosság mérése 531.717 
paritásos ár 338.532
park /geológia 55.006
— /növénytan 58.006
— /területrendezés 712 
párkányzat 729.31 
parképítmények 725.76 
parkinsonismus 616.858 
parkvilágítás 628.974 
parlament /építészet 725.11
— /közjog 342.53
— /politika 328
— feloszlatása 328.174
— összetétele 328.1 
parlamentáris kormányrendszer 342.37
— uralmi rendszer 321.7 
parlamenti csoportosulások 328.12
— házszabályok 342.536
— jog 342.53
— kisebbség 328.123
— munkarend 342.537
— tagság 342.534
— tárgyalás 342.538
— többség . 328.122
— ülés 342.538
— válság 328.16 
párna 645.47 
paródia 8 — 7 
parókaipar 687.5 
párolás 641.7 
párolgás /fizika 536.423
— /meteorológia 551.573
— /növénytani 581.11 
párosodó moszatok 582.262 
párosujjú patások 599.73 
parotitis 616.316.5
— epidemica 616.316.5—002.12 
paroxizmus 616—039.3 
parszizmus 295
párt 329
partburkolás 627.41 
partfal kikötőknél 627.33 
pártfőiskola 3KP4[378] 
parthenogenesis /állattan 591.162 
parti halászat 639.22/.23
— lerakódás 551.351
— löveg 623.416.3
— tenger /nemzetközi jog 341.221 
partitúra 78.089
partizánharc 355.425 
pártmunka a hadseregben 355.233.23 
pártoktatás 3KP4 
pártonkívüliek 329.62 
partraszállás 355.463 
partraszálló híd 624.86 
pártszellem 323.5

partvédelem /vízépítés 627.52
— /vízszabályozás 627.41 
párzás 591.551
passió /zene 783.3
passzív ellenállás /belpolitika 323.25
— — /fizika 531.49
— — /munkáskérdés 331.893 
paszomány 677.76 
pásztafejtés 622.273.22 
pasztell /festőipar 667.56
— /festőművészet 75.023.23 
pasztinák /kertészet 635.14
— /növénytermesztés 633.44 
pasztorále 78.083.4 
pasztorális teológia 25 
pásztorok 636.083.5 
pasztőrözés /söripar 663.46
— /tejipar 637.133 
pata 637.6 
pataolaj 665.218 
patások általában 599.6
— fajtái 599.71 /.73 
pathogenesis 616—092 
patkányirtás 614.449 
patkolás 636.083.4 
patkolókovácsipar 682.1 
patológia /állattan 591.2
— /orvostudomány 616 
patriarchátus /néprajz 392.312
— /társadalmi szervezet 321.1 
patríciusság 321.5'
patronálás /munkaügy 331.054.5.078.58 
pattogatott kukorica ~ 635.677 
pauperizmus 339.12 
pauszpapír 676.36 
payillon /útépítés 625.748 
pazarlás a népgazdaságban 339.445 
pazarlók képviselete 347.64 
pázsit /kertépítés 712.4
— /kertészet 635.964 
pecek 621.886.1 
pecértelep 637.53 
pecsét 736.3
pecsételés a csomagolásnál 621.798.7 
pecséttan 736.3 
pecsétviasz 667.812.5 
pedagógia 37.01 
pedagógiai főiskola 378.937
— középiskola 373.8
— szakkönyvtár 026:37
— tanácsadás 371.048 
pedagógus továbbképzés 371.127 
pedikűr 687.5
pedológia 159.922.7 
pehely 637.6 
péksütemény 664.622 
pektin /kémia 547.458.88
— /vegyipar 664.29 
pellágra 616.398 
Pelton-kerék 621.224.12
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pelyhesítő permettrágya

pelyhesítő malom 664.78 
pelyvások 582.542 
pemphigus 616.527 
penészgombazsír 665.351 
penicillin 615.779.932 
pentózok 547.455.5 
pénz 332.4
— anyaga 332.41
— értékváltozása 332.41
— funkciói 332.402.22
— keletkezése 332.402.1 
pénzárfolyam 332.57
— fenntartására történő intézkedés 

332.577
pénzbedobásra működő készülék 681.13 
pénzbeváltás 347.752 
pénzbüntetés 343.271 
pénzbüntetést helvettesítő elzárás 

343.271
pénzelmélet 332.402.2 
pénzérték ingadozása 332.571 
pénzhamisítás 343.51 
pénzintézet 658.932 
pénzkazetta 683.34 
pénzkereskedelem 332.45 
pénzkibocsátó bank 332.11 
pénznyomtatás 351.822 
pénzpiac 332.7.067.21 
pénzrendszer 332.4 
pénzszekrény /lakatosipar 683.34
— /vasáruk^ 672.93 
pénztárkészülék 681.171 
pénztári szolgálat 657.28 
pénztárkönyv 657.32 
pénzutalvány 656.883 
pénzügyi deficit 336.126.413
— egyensúly 336.121.7 i
— gazdálkodás /üzemgazdaság 658.15
— igazgatás /pénzügytan 336.2
— — épületei 725.14
— jog 336
— közigazgatás 351.72
— közigazgatási szervek 35.073
— szempont .003.2
— vámokkal lebonyolított szabadkereske

delem 337.2
pénzügyminisztérium 354.21 
pénzügytan 336 
pénzváltás /bankügy 332.45
— /kereskedelmi jog 347.752 
pénzváltó készülék 681.172 
pénzverde 725.144 
pénzverés /bankügy 332.46
— /közigazgatás 351.822
— /mechanikai technológia 671.4 
pép 676.1.06
pépből sajtolt tárgy 676.86 
pepszin 612.323 
pepton 615.739.6 
per /büntetőjog 343.1

per /magánjog 347.9
perakadály 347.933
perbeli felek /büntetőjog 343.12
— — /perjog 347.921
— határidő, határnap 347.932
— személyek 347.921 
perbeszéd 347.939 
perborátok 661.49 
percepció /fiziológia 612.821.8
— /pszichológia 159.937.2 
peres eljárás /büntetőjog 343.1
— — /magánjog 347.9 
perforáló készülék 681.628 
pergamen /bőripar 675.4
— /papíripar 676.44 
pergamenre nyomtatott könyv 096 
pergamin 676.44
perifériás ideg /anatómia 611.83
— — /fiziológia 612.81
— -  /patológia 616.833 
perikardium 616.11 
perimetria 612.843.6 
perimetrium 618.131.7 
periodicitás /időbeli alosztás “5”
— /növénytan 581.143.28 
periodikagyűjtemény 025.173 
periodikus bibliográfiák 019.911
— idősorok 519.242.331
— irodalom 05
— sajtótermékek tártalmáról készült 

jegyzék 014.3
periosteum 611—018.44 
perirat 347.931 
periszkóp 535.862 
peritoneum /anatómia 611.38
— /patológia 616.38 
peritonsillaris abscessus

616.322-031.63-002.3 
periuterin szervek 618.13 
perje 633.21 
perjog 347.9
perjogi alakszerűségek 347.92 
perkarbonátok 661.49 
perklorátok 661.49 
perion /műanyagipar 678.675
— /textilipar 677.47 
perm 551.736
permanganátok /gvógyszertan 

615.739.149
— /vegyipar 661.871 
permeabilitás 539.27
— zavarai 616 — 008.6 
permetezés /növényvédelem 632.941 
permetező berendezés /géptan 621.647
— eszköz 621.647.2
— készülék 632.941.5
— mód 632.941.5
— szer 632.941.3 
permeteztető öntözés 626.845 
permettrágyák 631.82—498.3
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permi pirazin

permi nyelvek 494.53
permutáció 519.1
pernye 662.613.11
perorvoslat 347.955
peroxidok /elméleti kémia 541.459
— /kémia általában 54 — 39 
peroxidszám 543.85 
perrendtartás /büntetőjog 343.1
— /magánjog 347.9 
persely készítése 688.96 
perspektíva /ábrázoló geometria 515.6
— /művészet általában 7.017
— /rajzművészet 742 
perszonalizmus 141.144 
perszonálunió 342.23 
perszulfátok 661.49 
pertárgy biztosítása 347.919.6 
perturbáció 521.4 
pertussis 616.921.8
Peru /földrajzi alosztás (85) 
perubalzsam 668.442.4 
perzsa ló 636.11
— nyelv 491.5
— vallas 295
perzselés /textilkémia 667.13 
perzselő berendezés /textilipar 677.052.86 
Perzsia /földrajzi alosztás (55)
— /ókori földrajzi alosztás (355) 
pes equinus 617.586 — 007.5 
Pestalőzzi nevelőrendszere 371.4 
pesszimizmus 141.22
pestis 616.981.42
pete /selyemhernyótfenyeSztEs > 638.22 
petefészek /anatómia 611.65
— /nőgyógyógyászat 618.11 
petíció joga 342.736 
petrezselyem 635.7
petro gráfia 552 
petróleum /kőzettan 552.578
— /teleptan 553.98
— szénhidrogénjei 547.912 
petróleumfőző a háztartásban 642.333 
petróleumtermékek /gyógvszertan

615.778.7 
pezsgő 663.22 
pézsmaboglárfélék 582.974 
Pfaff-féle eljárás 517.945.12 
pH mérés 545.37 
phagocyták 611—018.53 
phagocytosis 612.112 
pharmakodynamika 615 — 015; 615.5
pharmakológia 615.1 
pharynx 616.321 
phimosis 616.662 — 007.27 
phlegmone /fogászat 616.314—002.3
— /patológia általában 616—002.36 
phobiák 616.89-008.441 
phycolichenes 582.290
piac /építészet 725.26
— /kereskedelempolitika 380.12

piacellátó kert 712.27 
piaci ár 338.524
— helyzet általában 380.12
— készletek 380.12 
piackutatás /hirdetésügy 659.113.2
— /kereskedelempolitika 380.13 
pianola 789.9
piezo elektromosság 537.228 
pigment /állattan 591.176
— /mázolóipar 667.622
— /patológia 616 — 081.2 
pigmenteljárások szénnel 773.1 
pigmentnyomás 667.338 
piheleválasztó gép 677.051.21 
pihenés 613.79
pihenési idő "374” 
pihenőhelyiség /elhelyezési szempont 

.006.7
pikkely /bőripar 675.86
— növekedése és fiziológiája 612.799 
pikkelyes bőrbetegségek 616.51 
pikkelyesszárnyúak 595,78 
pikkelysömör 616.516/.517
piknik 642.3 
piknométer 531.75 
pikolin 547.82
pikrát robbanóanyag 662.235 
pikrinsav /kémia 547.564
— /vegyipar 662.235 
pillanatfelvétel 77.055
pillangósok /növényrendszertan 582.739
— /növénytermesztés 633.31 /.37 
pillangósvirágúak 633.36/.38
pillér /általános mérnöki szak 624.074.6
— /építészet 729.32
— /építőipar 694.4
— alépítményeknél 624.166
— meghagyása a bányában 622.273.3 
pilléralapozás 624.156
pillérfejtés meddőtömedékeléssel

622.273.26 
pilokarpin 615.743 
pilorus 616.334 
pilótabetegség 612.275.1 
pilótaképző felszerelés 629.13.014.9 
pince 643.8 
pincészet 663.255 
pinén 547.596 
pintéripar 674.4 
piócatenyésztés 639.5 
piocináze 615.779.925 
pipa /faipar 674.5
— /műesztergályozás 688.93 
pipacsfélék 582.682 
pipadohány 663.973 
piperazin 547.861 
piperidin 547.82 
piramidon 615.754.2/.7 
pir-ancsoport 547.81 
pirazin 547.86
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pirazin polgári

pirazin-csoport 547.861 
pirazol-csoport 547.77 
pírén-csoport 547.68 
piridazin 547.85
piridin és nem kondenzált származékai

547.82
piridinbázisok leválasztása 668.736.36 
piridinkarbonsavak 547.82 
pirimidin-csoport 547.85 
pirít 549.3
piroelektromosság 537.227 
pirofor fémek 662.5
— ötvözetek 669.018.7 
pirofoszfátok 661.635 
pirokatechin 547.565 
piromágnesség 538.66 
pirománia 616.85-008.445/.447 
pirométer 536.52
pironin /kémia 547.631
— /vegyipar 668.813 
piroszőlősav 547.48 
pirotechnika 662.1
pirotechnikai és különleges harceszközök

623.45
pirrol-csoport 547.74 
pirrolidin 547.74 
pirrolidon 547.74 
pisztoly 623.443 
piszton 788.3 
pisztráng 639.211 
pitvarlebegés 616.12—008.313 
pitvarremegés 616.12—008.313 
placenta /anatómia 611—013.8
— /szülészet 618.36
— praevia 618.36—007.4
— rendellenességei 618.54/.58 
plakátkép /formai alosztás (084.5) 
Planck-féle Unrást elmélet 536.791.3 
planiméter 531.72
planimetria 513.1/.2 
planírozás 624.133 
plankton /biológia 577.475
— /növénytan 581.526.325 
plaszticitás 539.214 
plasztikai műtét 616—089.844 
plasztomerek 678.075 
platánfélék 582.732
platina /kémia 546.92
— /kohászat 669.231
— sóival való eljárások a fényképészetben

772.3
platinacsoport féméi 669.23
— féméinek vegyületei 661.89 
platinavegyületek 661.892 
platonizmus 141.131 
platthoz ás 669.718.6
plazma /elektromosság 537.525
— betegségei 616.15 
plébánia 726.9 
pleisztocén 551.791

pleisztocén története 571(119.1)
pleuszton 581.526.324
pleura 616.25
plexiüveg 678.744.335
pliocén 551.782.2
plisszírozás 667.17
plombálás a csomagolásnál 621.798.7
plumbátok 549.74
plurális választójog 342.822.826
pluralizmus 141.113
pluriglanduláris szindróma 616.4—008.6
Pluto-asztronómia 523.482
plutokrácia 321.5
plutonikus kőzetek 552.31
plutónium /kémia 546.799.4
— /kohászat 669.824 
plüss 677.61
pneumatikus alapozás 624.157.3
— energiák felhasználása 621.5
— óra 681.115
— szállítás 656.56
— szerszám 621.542
— vezérlés 621—525 
pneumatolitikus telep 553.064 
pneumothorax 616.25—003.219
— terápia 616.25-085.417.7 
podofillin 615.732.5 
podostemonaceae 582.637 
podzolos talaj 631.445.2 
poétika 8.08 — 1
pofa 616.318
pogány istentiszteleti helyek 726.1 
poggyász díjszabás 656.032
— szolgálat 656.226 
pohárszék 645.45 
poikilocytosis 616.155.1 
Poisson tétele 517.945.2 
pók /állattan 595.4
— /állattenyésztés 638.5
— /növényvédelem 632.654 
pokolkő 661.857 
polariméter 535.56 
polarizáció' /fénytan 535.5
— /kémia 541.135
polarizált fény előállítása 535.51 
polarográfia 545.33 
polc 645.43 
polgár 323.32
polgárháború /belpolitika 323.278
— /hadtudomány 355.426
— /nemzetközi jog 341.39 
polgári csökevény 323.32“ 713”
— demokrácia 321.7
— demokratikus köztársaság 321.78
— gazdaságtan irányai 330.18
— házasság 347.623
— iskola 372.223
— jog 347
— — általános része 347.1
— jogok és kötelességek 342.716
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polgári pontonhíd

polgári jogok és kötelességek elemi okta
tása 372.83

— köztársaság /jog 342.38
— — /politika 321.78
— lakosság gyakorlatban tartása

355.233.11
— — hadi kiképzése 355.58
— peres eljárás 347.91/.95
— perrendtartás 347.91/.95
— repülésügyi minisztérium 354.48 
polgárjogok elleni bűncselekmény 343.4 
polgárok névsora 929.3
polgárőrség 351.743 
polgárság 323.32 
poliakrilátok 678.744.32/.33 
poliakrilnitril 678.745.32 
poliamidek 678.675 
poliaminok 547.41 
poliandria 392.544 
polibutadién 678.762.2 
poliészteralapú műanyagok 678.67 
polietilén 678.742 
poligámia 392.544 
poliglicerin 668.28 
poligonometria 514.9 
poligráfia általában 08
— /formai alosztás (08)
— /irodalmi műfajok 8 — 82 
poliindol 678.747 
poliizoprén 678.76 
polikloroprén 678.763.2 
polikondenzációs mjjany^g^ból készült

száíasanyagök 677.474.6
— termékek 678.6 
polikondenzált állapot 54 — 127 
polikondenzátumok 678.5 
polikumaron 678.747 
polimeria 541.64 
polimerizáció járn ia  542.952.6
— /vegyipar 66.095.26 
polimerizációs műanyagból készült szálas

anyagok 674.474.7
— termékek /műanyagipar 678.7 
polimerizált állapot 54 — 126
— olajok 665.383.3 
polimetil-metakrilát 678.744.335 
polimorfizmus /állattan 591.151 
polinéziai nyelvek 499.2 
poliolefinek 678.742 
poliomyelitis 616.988.23 
polipeptidek 547.96 
poliploidok 576.356.5 
polírozás 621.923.7 
polírozógép 621.924 
polistirol 678.746.22 
poliszaccharidok 547.458 
poliszubsztituált vegyületek 547.4 
poliszulfid polikondenzátumok 678.684 
poliszulfidok 549.3
politechnikai képzés 37.017.91

politika 32
politikai bojkott 323.262
— bűncselekmények 343.3
— cselszövény 327.8
— csoportosulás 301.188
— dualizmus 342.23
— egyenlőség 342.722
— erkölcs 323.5
— események ábrázolása 7.044
— felvilágosító munka 374.3
— gazdaságtan 33
— — módszertani kérdései 330.180
— harc 323.2
— ideológia 301.152.4
— jellegű államközi mozgalmak 327.39
— jogoktól való megfosztás 343.276
— kiképzés a katonaságnál 355.233.23
— menekültek 341.43
— — gondozása 362.92
— pártok 32ü
— propaganda 323.232
— rendőrség 351.746
— szabadságjogok elleni bűncselekmény

343.41
— szabotázs 323.263
— számtan 511 [32]
— szervezet formái 321
— sztrájk 323.264
— tartozások 332.453.3
— ténvezők befolyása haditervnél

355.433.4
poliuretán gyanták 678.66 
polivinilacetát 678.744.422 
polivinilalkohol 678.744.72 
polivinilamiriek 678.745 
polivinilbenzol 678.746.22 
polivinilcianidek 678.745.32 
polivinilészterek 678.744 
polivinilfluorid. /PYF 678.743.21 
polivinilkarbazol 678.746 
polivinilklorid /PYC 678.743.22 
poliviniltioéterek 678.745 
polka 78.085.2 
pollakisuria 616.62—008.22 
polónium /kémia 546.794
— /kohászat 669.774 
poloska 595.75
pólusok, pólussaruk 621,3.044 
polycytaemia 616.155.191 
polyuria 612.464 
póni 636.16
pont /ábrázoló geometria 515.1
— dinamikája 531.32/.33 
ponthalmaz /analitikus geometria

516.5/.9
— /kombinatorika 519.5 
pontház 728.37 
ponthegesztés 621.791.76 
pontkapcsolások /geodézia 526.93 
pontonhíd 627.87
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pontos prakrit

pontos időszolgálat 654.06
— leírás /üzemi szempont .004.11 
pontosság /statisztika 311.214 
pontozás /szerszámkészítés 621.751 
pontrácsok 513.85 
pontrendszerű közellátás 339.86 
pontyfélék 639.215 
ponyvairodalom 087.62
pool 338.834.5
populáció /közegészségügy 614.1 
por /bányászat 622.41
— /géptan 621 — 492
— /ipari egészségügy 628.511
— /megmunkálandó felületek küls ő alakj a

621.9-49
— elleni védekezés /építőipar 699.87
— — — /ipari egészségügy 628.51í  
poralakok 621—49
poralakúság 539.215 
porálarc 614.894 
porcelán /kerámiaipar 666.5
— /kerámiaművészet 738.1
— /szobrászati anyagok 73.023.4
porcelánkarton 676.62 #
porcelánpapír 676.34
porcos vérteshalak 597.44 
porcsinrózsafélék 582.66 
porcukor 664.14 
porfir 553.5
porított tüzelőanyagok 662.87 
porképződés /útépítés 625.09 
porkohászat 621.762 
porlasztás /belsőégésű motorok általában

621.43-4
— /belsőégésű motorok elmélete 

621.43.013
porlaszthatóság 539.57 
porlasztócső 621 —225 
porlasztós motor 621.434 
porleküzdés /bányászat 622.807 
porleválasztók 621.928.9 
pornográfia /büntetőjog 343.542
— /etika 176.8
porozás a növényvédelemben 632.943 
porozitás 539.2Í7 
porozó eszköz 632.943.5
— mód 632.943.5
— szer 632.943.3 
porszénmotor 621.435 
porszívógép 648.525
portalanítás /bányászati egészségvédelem 

622.807
— /bányászati utókezelés 622.794
— /ipari egészségügy 628.511 
portáldaru 621.875 
portartalom 545.7 
portlandcement 666.94 
portré /festészet 757
— /művészet általában 7.041 
portugál irodalom 869.0

portugál nyelv 469.0 
Portugália /földrajzi alosztás (469) 
pórusmentesség 539.218 
posta /közlekedéspolitika 383
— /közlekedésszervezés 656.8 
postaépület 725.16 
postahivatal 656.815
postai küldemények gyűjtése 656.84
— — szállítása 656.86
— megbízás 656.883
— utalvány 656.883
— ügyvitel 656.82
— üzletágak 656.88 
postaigazgatás 656.81 
postarendező gép 681.178 
postatakarék 656.885 
postaügy 656.8
postaügyi közigazgatás 351.816/.819
— minisztérium 354.42 
posztglaciális kor 551.794
— -  története 571(119.4) 
posztó 677.62 
posztulátum 167.4 
potamológia 627.15 
pótanyag /végrehajtási szempont

.002.69
potenciál /elektromosság 537.213
— /fizikai alaptörvények 530.19
— /mágnesség 538.12
— alkalmazása 531.26
— mérése 621.317.32 
potenciálelmélet 517.947.42 
potenciális energia 531.64 
potenciometria 545.3 
potenciometriás meghatározás 545.37 
póteszköz .002.69
pótkávé 663.94 
pótkocsi 629.114.3
— motorkerékpároknál 629.118.7 
pótlás /erdőgazdaság 634.956.6 
pótlékoló kalkuláció 657.478.3 
potpurri 78.083.8
Pott-féle betegség 616.711—002.5 
póttakarmány 636.084.45 
pozíciómegfigyelések 523.81 
pozitív elektromosság 537.13
— katalizátor 541.128.1 
pozitivizmus 165.73 
pozitron 537.13 
pönológia 343.8 
pörgekarúak 594.8 
pörgettyű 621—752.4 
pörk 616 — 002.4 
pörkölés /bányászat 622.78
— /vegyipar 66.046.4 
pörnyetálca 645.49 
pöröly 621.733.5 
praesens könyvtár 027.081 
pragmatizmus 165.74 
prakrit nyelv 491.3
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praktikus pszichofizikai

praktikus teológia 24 
praszeodimium 546.656 
precesszió 521.9
precipitáció /fiziológia 612.118.221
— /mikrobiológia 576.8.077.34 
precíziós mérőeszközök 531.715
— műszerészet 681
— öntés 621.74.045 
prediszpozíció 616—056.7 
preglaciális korszak 551.792
— — története 571(119.2) 
prekambriüm 551.72 
preludium 78.083.2 
prémállatok /állattenyésztés 636.93
— /vadászat 639.1.02 
premiere 7.091
prémium /gazdaságpolitika 338.983
— /munkabér 331.225 
preparálás módszerei 579.1/.5 
preparatív kémia 542 
preparátum a biológiai technikában

578,085
prés /gumiipar 678.057.72
— /könyvkötés 686.12.055
— /szerszámgépek 621.979 
presbyopia /fiziológia 612.845
— /szemészet 617.753 
préselés /gumiipar , 678.027.72 
préselőgép /bányászat 622.233.2
— /mezőgazdaság 631.364 
préselt és fényesített karton 676.75 
prespán karton 676.75 
présszers^ámacél 669^14.018^54 
preventív kezelési móa 6 fé—039.71/.76 
primér elemek /elektrotechnika *621.352 
primerstatisztikai adatfelvétel 311.213.1 
primitív gazdálkodás 330.191.11
— népek stílusai 7.031
— tárgyak /ősrégészet 571.1 
prizma 535.315
— készítése 681.4.02
próba /elméleti szempont .001.4
— /zene 78.091.2 
próbamérleg 657.36 
próbapunkció 616—072.5 
próbareggeli 616.33—008.8 —072.7 
próbaszerelés 624.057.2 
próbaterhelés 624.058 
prodoma 616 — 036.3 
produktivitás 338.011
profil /faipar 674—42
— /szerszámgépek 621.9—42 
profilaxis /közegészségügy 614.4
— /patológia 616—084 
profilköszörülőgép 621.925.85 
profit 338.934 
prognosztika 616—036
program /elméleti szempont .001.12
— /formai alosztás (083.97)
— /üzemgazdaság 65.012.25

programzene 785.4 
progresszív adó 336.2.026.23 
projektív geometria 515 
prolapsus 618.14—007.44 
prolegomena 00 
proletár nemzetköziség 327.3 
proletárdiktatúra 321.8 
prolin 547.74 
prométium /kémia 546.658
— /kohászat 669.858 
propaganda /belpolitika 323.232
— /kommunista párt 3KP4 
propán 662.767 
propellerszivattyú 621.67 
propellerturbina 621.224.3 
prophylaxis 616—084 
prostata /anatómia 611.63
— /patológia 616.65
— hypertrophia 616.65—007.61 
prostitúció /büntetőjog 343.544
— /egészségügy 613.882
— /etika 176.5
— /rendészet 351.764 
protaktinium 546.796 
proteaceae 582.639 
proteázok 577.156 
proteidek 612.398.14 
protein /kémia 547.96
— /vegyipar 668.392 
protekcionizmus 337.3 
protektorátus /gyarmatpolitika 325.44
— /nemzetközi jog 341.212 
proteozoikum 551.72
protestáns egyházak és szekták 284
— egyházjog 348.84
— koráiok 783.5 
protestantizmus általában 284 
protézis 616—089.28 
protococcales 582.264 
protomycetes 582.283 
protonok 537.13
protoplazma /anatómia 611 — 018.11
— /biológia 576.3
— mozgása /állattan 591.178 
protuberancia 523.75 
provencal nyelv 449.0 
provokáció 323.268
prózai epika 8 —3
— humoros művek 8 — 7
— paródia 7
— szatíra 8 — 7 
prozódia 416 
psittacosis 616.988.73 
psoriasis 616.517 
pszeudomorfózis 548.6 
pszichiátria 616.89 
pszichoanalízis /gyógyászat 615.851.13
— /lélektan 159.964.2 
pszíchofizika 159.938 
pszichofizikai mérések 159.938.25
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pszichofizikai rádióaktív

pszichofizikai törvények 159.938.21 
pszichofiziológia /fiziológia 612.821
— /lélektan 159.91 
pszichofiziológiai reakcióidő 159.938.3 
pszichokronometria 159.938.3 
pszichológia általában 159.9
— biológiai és kémiai elmélete

159.9.015
pszichológiai elméletek 159.9.01
— észlelés 159.9.072
— készülék 159.9.078
— kísérlet 159.9.072
— kutatás 159.9.07
—• laboratórium 159.9.072.2
— mechanisztikus elméletek 159.9.015
— metodika 159.9.072.5
— módszerek általában 159.9.018
— oktatás 159.9.07
— rendszerek és iskolák 159.9.019
— törvények 159.9.01 
pszichometria /fiziológia 612.821.1
— /lélektan 159.938.3 
pszichomotoros agyközpontok

616.831.2
pszichoneurozisok 616.891 
pszichotechnika 159.98 
pszichoterápia /gyógyászat 615.851
— /patológia 616.8 — 085.851 
pterygium 617.711—004.4 
ptomainok 615.789
ptosis 616—007.42
púder 668.584.4
puha bőrök kikészítése 675.2
— gumi 678.43 
puhafa 674.031.3 
puhatestűek /állattan 594
— /állattenyésztés 639.4
— /halászat 6S9.27/.29 
puhítás /bőripar 675.023
— /textilkémia 667.164 
pulzométer 621.693 
pulzus 612.16
— zavarai 616.12 — 008.3 
pulyka 636.592
púp 616.711-007.5 
pupilla /fiziológia 612.842
— /szemészet 617.721.5 
pupillareflex 617.721.5-009.81 
purin 612.398.195
— csoport 547.85 
puska 623.442 
puszpángfélék 582.761 
pusztaságok megművelése 631.611 
puttony 629.111
puzón 788.2
puzzolántartalmú anyagól^ 666.95 
püspöki rezidencia 726.9 
PVC 678.743.22 
PVF 678.743.21 
pylorus 616.334

pyorrhoea alveolaris 616.314.17—008.1 
pyramidon 615.754.2/.7 
pyrománia 616.89 —008.445/.447

Q
Q mérés 621.317.337 
quadrans 522.41 
quattrocento 7.034. . .4 
quercit 547.59^

R
rabies 616.988.21
rablás /bányaterek biztosítása 622.284
— /büntetőjog 343.712 
rablógazdálkodás elleni küzdelem 339.5 
rabmunka 343.82
rabszolga 326.3 
rabszolgakereskedelem 326.1 
rabszolgaság 326
— eltörlése 326.8
— megszüntetésért való küzdelem 326.4 
rabszolgatársadalom gazdálkodása

330.191.13
rachitis 616.71-007.151 
racionalista szocializmus 335.71 
racionalizálás /házigazdaság 64.011
— /közigazgatás 35:65.011
— /munkaügy 331.87
— /üzemgazdaság 65.011 
racionalizált takarmányozás 636.084.423 
racionalizmus 141.132
rács /általános mérnöki szak 624.028.8
— /elektrotechnika 621.3.032.2
— /kristálytan 548.31 
rácsalapozás 624.156 
rácshiba 548.31 
rácsos híd 624.3
— szerkezetek sztatikája 624.023.85 
radar 621.396.9
radiális beömlés 621 — 155 
radiátor 697.35
radikális kezelési mód 616—039.71/.76
— pártok 329.13
— szkepticizmus 165.721 
rádió /elektrotechnika 621.396
— /közlekedéspolitika 384
— /üzemgazdaság 654.19
— útján történő hirdetés 659.145 
rádióadó 621.396.61
— állomás /építészet 727.94 
rádióaktív anyagok alkalmazása

621.384.2
— — bányászata 622.349.5
— behatás 612.014.48
— elemek /atomfizika 539.163
— — /kémia 546.79
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rádió aktív ravatalozás

rádióaktív elemek készítmények 661.879
— sugarak hőhatása 539.168
— vizek 615.798.7 
rádióaktivitás 539.16
— gerjesztése és befolyásolása 539.167 
rádióakusztika 534.86 
rádiócsillagászat 523.164
rádiócső 621.396.694 
rádióelőadás 7.096 
rádiófrekvencia 621.3.029.5 
rádiógráfia 778.33 
rádióhullám terjedése 621.396.1 
rádiójog /nemzetközi jog 341.226
— /magánjog 347.83 
radiokémia 541.28 
rádiókészülék 621.396.6
— alkatrészei 621.396.69 
rádióközvetítés átvitele vezetékes közve

títésre 621.396.65
radiológia 615.849 
rádiótanfolyam 374.5 
rádiótávbeszélés 621.396.5 
rádiótávíró 621.396.3 
rádiótechnika 621.396 
rádiótelefon 654.16 
rádióújság 070.48 
rádium /kémia 546.432
— /kohászat 669.894
— okozta sérülések 616 — 0 0 1 . 2  

rádiumemanáció 546.296 
rádiumkezelés 615.849 
rádium vegyületek 661.879 
radon 546.296
raffinóz 547.458
ragadozó állatok /állattan 599.74
— — /vadászat 639.113
— madarak 598.9 
ragadványnév 392.91 
rágalmazás 343.631 
ragályos betegségek 616.91 
rágás kórtana 616.314—008.3 
ragasztás /gumiipar 678.029.42
— elmélete 539.61 
ragasztóanyagok 668.3 
ragasztott furnírlemez 674 — 419
— kapcsolatok 624.078.9
— papírtárgyak 676.82 
rágcsálók 599.32 
rágódohány 663.972 
ráirányított fény 628.9.064 
rajz általában 741
— /formai alosztás (084.11)
— /lélektan 159.946
— elkészítése 744.4
— megőrzése, rendezése 744.8 
rajzasztal 744.3 
rajzeszköz 744.3
— készítése 6 8 6 . 8 8  

rajzgyűjtemény 741.9 
rajzművészet 741/744

rajzolás elemi tanítása 372.52 
rajzolat /biológia 575.061.6 
rajzoló geometria 744 
rajzos trükkfilm 778.534.6 
rajzpapír 676.35 
rajzszeg 672.886 
rajzterem 621.71 
rák /állati termék 637.56
— /állattan 595.3
— /patológia 616—006.6
— elleni küzdelem 362.193
— halászata 639.27/.29
— tenyésztése 639.5 
rakéta 629.136.5 
rakétafegyver 358.111.6 
rakétagép 621.45 
rakétalövedék 623.451.8 
rakétameghajtású járómű 629.1.035 
rakétavető 623.419
— repülőgépen 623.428.8 
rakodási módok a vasútnál 656.225 
rakodó berendezés /géptan 621.869
— — /vasútépítés 625.27
— gép /bányászat 622.619
— híd 621.875
— lap 621.798.1 
rakpart kikötőknél 627.33
rákszűrő vizsgálat 616 — 006.6—07 — 084.4 
raktár /építészet 725.35
— berendezése 621.796
— kikötőben 627.32 
raktárellenőrzés 658.787 
raktárépület /elhelyezési szempont .006.5 
raktárház 381.4
raktári katalógus /bibliográfia 017.091
— — /könyvtárügy 025.341.2
— kimutatás /formai alosztás (083.84) 
raktárjegy 381.4
raktárkönyv 657.356 
raktárrendszerek a könyvtárban 025.8 
raktározás /gyáripar 621.796
— /kereskedelemszervezés 658.78
— /könyvtárügy 025.8
— /mezőgazdaság 631.563
— /üzemi szempont . .004.4 
raktározott áru kezelése 658.786 
Raman-effektus 535.375.5 
rámázás 675.025
rami 677.151 
rampa 624.026
ráncolódás megakadályozása /textilkémia 

667.164
ránczsákos fújtató 621.61 
rangsor /közigazgatás 35.084
— /munkaügy 331.124 
rapszódia 78.083.5 
Raschel-gép 677.661.057.7 
raszter 777.3 
rasztermélynyomás 655.35 
ravatalozás 393.4
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rávezetés reklám

rávezetés /könyvvitel 657.21 
rázkódás 616 — 001.3
— elleni védekezés 628.517 
rázócsatorna 621.867.5 
rázóvizsgálat 620.178.5 
reagensek 54 — 4
— a mennyiségi elemzéshez 545 — 4
— — minőségi elemzéshez 544 — 4 
reagenspapír 676.493
reakció /belpolitika 323.273
— /kémia 541.124/.128
— /kohászat 669.014
— a nagyolvasztóban 669.162.263
— elve 530.15 
reakciógyorsítók 541.128.1 
reakcióhatár 541.125 
reakcióhő 536.66 
reakcióidő 159.938.3 
reakciók mechanizmusa 541.124 
reakcióképesség 543.87 
reakciós állandó 541.127 
reakciósebesség 541.127 
reakcióstabilizátor 66.097.'8 
reakcióturbina 621.224.2 
reaktor 621.039
reálbér 331.215.45 
reálgimnázium 373.53 
reáliskola 373.52 
realizálás 657.377 
realizmus /irodalom 8.015.16
— /ismeretelmélet 165.82
— /művészet 7.036.1 
reáljog 347.2 
reálunió 342.23 
rebarbara 635.48
recenzió /formai alosztás (048) 
recept /formai alosztás (083.12)
—■ /háztartás 641.5(083.1) 
receptúra 615.14 
recésszárnyúak 595.74 
recidiva 616—036.8 
recipiens 626.860.4 
redon 677.474.745.32 
redőny 645.31 
redukálás /kémia 542.941
— /kohászat 669.046.55
— /vegyipar 66.094.1
— különböző anyagokkal 669.09
referáló bibliográfiák 019.9 
referátum /formai alosztás (048)
referencekönyvek 03 
referenceszolgálat 025.5 
referendum 342.57
reflektor 628.95
— készítése 683.95 
reflektorfénv 628.9.064 
reflex 159.943.6 
reflexiócsökkentés 535.39 
reflexmozgás /állattan 591.182 
reflexműködés /fiziológia 612.833

reflexzavar általában 616—009.81
— /idegrendszer patológiája

616.8-009.81
reform /elméleti szempont .0 0 1 . 7  
református egyházjog 348.842
— vallás 284.2 
reformszocializmus 335.5 
refrakciós zavarok 617.753 
refraktométer 535.322 
regeneráció /állattan 591.169
— /biológia 575.7 
regenerálás /bőripar 675.8
— /gumiipar 678.028
— /üzemi szempont .004.87 
regenerált cellulózalapú műanyagok

678.542
— gumi 678.46 
regenerátor 662.925 
régens 342.512 
regény 8  — 31 
régészet 930.26 
reggeli étkezés 642.1 
régi hindu nyelv 491.2
— kanaánita héber nyelv 492.49
— keleti stílusok 7.032
— kézi fegyverek 623.441
— könyvkötő' eljárások 6 8 6 . 1 1
— perzsa nyelv 491.51
— táncok 78.085.1
— világi színművek 8  — 291.2 
regio mastoidea 616.289 
regionális ásványtan 549(1)
— érzéstelenítés 616.314—089.5 — 031.83
— gazdálkodás 330.191.3/.6
— geológia 55(1)
— közigazgatás 353
— lokalizáció 616—031.3
— tervezés 711.3
régiségek /ötvösművészet 739.8 
régiségkereskedelem 381.55 
régiségkereskedő 7.075 
régiségtan 930.26
regisztrálás /elektrotechnika 621.3.087 
regisztráló készülék /csillagászat 522.6
— pénztárkészülék 681.171 
regresszió 551.35.06 
regresszív folyamatok 616 — 003 
rehabilitáció 343.294
rejtett hő 536.65 *
— tartalékok feltárása 65.011 
rejtjel 652.8
rejtjelző készülék 681.18 
rejtvény /folklore 398.6
— /játékcikkek készítése 685.85
— /matematika 518.9 
rekedtség 616.22 — 008.5 
rekeszalatti tájék 616.386 
rekeszizom /anatómia '611.26
— /patológia 616.26 
reklám /hirdetésügy 659.1
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reklám részletügylet

reklám /szabadalmi jog 347.777 
reklámvilágítás 628.974 
rekonstrukciók /paleontológia 56.0 
rektifikálás /szeszgyártás 663.55 
rekuperátor 662.925 
rekurziós sorozatok 517.949.4 
rekvirálás 341.324 
relatív villamos mérés 537.72 — 33 
relativitás elmélete 530.12 
relativizmus /ismeretelmélet 165.723 
relé /elektrotechnika 621.318.5
— /távbeszélő technika 621.395.64
— /távír ótechnika 621.394.64 
relévédélem 621.316.925 
reluktancia 538.21 
remanens mágnesség 538.24 
remegés 616.8 — 009.8 
rémhírterjesztés 323.266 
rencefélék 582.953 
rend elve 530.161
— letartóztató intézetben 343.82 
rendek /közjog 342.54 
rendelés 658174
rendelet /formai alosztás (094.57)
— /közigazgatás 35.078.2 
rendelkezés /üzemgazdaság 65.012.42 
rendellenes lelki jelenségek 159.97 
rendellenesség /állattan 591.159
— /kristálytan 548.4 
—. /növénytan 581.2
— /patológia 616 — 007 
rendészet 351.75/.78
rendészeti célokat szolgáló jáíóművek 

629.1-47
rendezés az iratmegőrzésnél 651.53 
rendezési tervek a területrendezésnél

711.1
rendezetlen mozgások 616.8—009.2 
rendezett minták elmélete 519.282 
rendezőpályaudvar 656.212.5 
rendfenntartás katonai erőkkel 355.426 
rendfokozat 355.3 
rendgyakorlat 796.41 
rendi állam /közjog 342.39 
rendjel /ékszeripar 671.12
— /heraldika 929.71
rendkívüli intézkedések a szabaságjogok- 

kai kapcsolatban 342.76
— mérleg 657.375 
rendőri szolgálat 351.741 
rendőrség 351.74
— szervezete 351.741 
rendőrségi épület 725.18 
rendszer /számelmélet 511.4 
rendszerezés /elméleti szempont .C01.33 
rendszerező bakteriológia 576.85 
reneszánsz stílus 7.034
rénium /kémia 546.719
— /kohászat 669.849 
rentabilitás /népgazdaság 338.933

rentabilitás /üzemgazdaság 658.155 
répa /kertészet 635.11
— /növénytermesztés 633.41/.44
— tartósítása 664.83 
répacukor 664.12 
répafélék 633.41 
répaszedőgép 631.358.4 
repatriálás 325.6 
repceolaj 665.334.9
repedés /anyagvizsgálat 620.191
— /patológia 616 — 001.5 
repesztés /bányászat 622.235 
repesztési fúrólyuk 622.235
repesztő gép és szerszám /kőfaragóipar

679.8.056
represszáliák 341.652 
reprezentatív módszer /statisztika

311.213.2
reprodukció /művészet 7.026 
repulziós gép 621.313.37 
repülés /állattan 591.174
— /egészségügy 613.67 
repülési módok /aerodinamika

533.6.013.6
repülőgép általában 629.135
— /haditechnika 623.746
— belsőégésű motorjai 621.434.75
— bombakioldói 623.428.8
— dinamikája 533.6.013
— elmélete 533.65
— futóművei 629.13.015
— részei 629.13.012
— szárnya 629.13.014
— törzse 629.13.012
— úszótalpa 629.13.015 
repülőgépekbe szerelt ágyú 623.418.4 
repülőgépkocsi 629.137.1 
repülőgépről adott hirdetés 659*138 
repülőgépszerkezetek aerodinamikai elmé

lete 533.69
repülőtér 656.71 
repülőtéri épületek 629.139.2 
réselőgép 622.232.4 
réselőrakodógép 622.232.72 
respiráció /növénytan 581.12 
restaurálás /művészeti technika 7.025
— /paleontológia 56.0 
részecskegyorsító 621.384.61 
részecskeszámláló 621.387 
részegség /büntetőjog 343.57
— beszámíthat ósága 343.237 
reszelés 621.918 
reszelőgép 621.918
részes bérlet 631.115.3
— társ /szervezési szempont .008.8 
részesedés /munkabér 331.235 
részleges munkanélküliség 331.6.062 
részletfizetés 658.883 
részletügylet /kereskedelempolitika

381.748
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részletügylet rhinológia

részletügvlet /kereskedelemszervezés 
658.883

részletterv /üzemgazdaság 658.511 
részvény /bankügy 332,63
— /kereskedelmi jog 347,728 
részvénytársaság 347.725 
részvénytőke 658.147 
részvétnyilvánítás 395.8
rét 633.2.03
rétegelt falemez 674—419 
réteges üveg 666.25 
rétegezett karton 676.63 
rétegeződés /geológia 551.3.051 
rétegnyelv 409.3 
rétegtán 551.7 
retek 635.15
retenciós próbák 616.61—072.7 
retentio urinae 616.62 — 008.22 
retesz 683.31
reticulo-endothelíális rendszer /fiziológia.

612.429
— — /patológia 616.42 
rétifüvek 633.2
retina /anatómia 611.843
— /fiziológia 612.843
— /szemészet 617.735 
retorika 8.08 
retoroman nyelv 459.9 
retorta 666.17 
retorzió 341.651
retroperitoniális táj sebészete 617.553 
reuma 616—002.77 
reumaellenes szerek 615.759 
reumatikus ízületi gyulladás 

616.72-002.77 
reve 620.191 
révépítmény 725.34 
revizori szakvélemény 657.635 
révkalauz 627.9 
revolució 323.272 
revolver 623.443 
revolvereszterga 621.941.23 
revü 792.8
Reynolds szám 533.6.011.12 
réz /építőanyagok 691.73
— /gyógyszertan 615.731.2/.6
— /kémia 546.56
— /kohászat 669.3
— finomítása 669.34
— kivonása 669.33
— megmunkálása 621.9.033
— tisztítása 669.34
— visszanyerése ötvözeteiből vagy hulla

dékokból 669.348
rézalumínium ötvözet 669.35.7 
rézbevonat 669.386/.3S7 
rézbőrű ember 572.95 
rézcink Ötvözet 669.35.5 
rezedafélék 582.684 
rezéngyanták 668.443

rézérc /bányászat 622.343
— /teleptan 553.43 
rezerváció /állattan 59.006
— /geológia 55.006
— /növénytan 58.006 
rezerváló anyagok /textilkémia 667.31 
rezervnyomás 667.331.2 
rezeskarok zenéje 785.12 
rezgés /elektrotechnika 621.3.018
— /fizika 534
— /geológia 551.242
— elleni védelmi berendezések 699.84
— fajtái 621.3.029
— lehallgatása 681.892
— összetevése 534.5
— továbbterjedése 534.2 
rezgésesillapítás 621 — 752 
rezgéscsillapító berendezés 621 — 752.2 
rezgésegyenlet 517.947.44 
rezgéselmélet 534.01 
rezgéskeltők 621.373
rezgésmentes felállítás /szempont szerinti 

alosztás .002.75
— szerelés 621—752.8 
rezgésmérés 534.647 
rezgésszám 621.^.018.4
— mérése /elektromosság 534.726
— — /hangtan 534.63 
rezgésvizsgálat 620.178.5 
rezgődugattyús légsűrítő 621.513 
rézhorgany ötvözet .669.35.5 
rezinsavgyanták 668.444 
rézkarc 762
rézkorszak 551.797
— története 571(119.7) 
rézmetszet 762 
rézműtárgy 739.5 
rézólom ötvözet 669.35.4 
rézón ötvözet 669.35.6 
rezonáncia /általános mérnöki szák

624.042.8
— /hangtan 534.4 
rezonanciamódszer 53.083 
rezorcin /kémia 547.565
— /vegyipar 668.741.7 
rézoxidammóniák műselyem és műszál

677.462
rézötvözet 669.35
— megmunkálása 621.9.033 
rézötvözetből készült tárgy 673.1 
rézsű /általános mérnöki szak 624.137
— /útépítés 625.736
— /vízépítés 627.18 
réztányér /zene 789.2
réztárgy /mechanikai technológia 673.1
— /ősrégészet 571.3 
rézvegyületek 661.856 
rheométer 621.646.3 
rheomosók 622.763 
rhinológia 616.211
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Rhode rqjtáciős

Rhode Islands red 636.584
rhoipteleaceae 582.635.2
riasztó berendezés 654.92
ribizke 634.72
ribóz *547.455.5
ricinus 615.732.591
ricinusolaj 665.335.5
rickettsiosisok 616.981.71
rideg x n a gym o lekül áj ú anyagok 678.077
ridegség /fizika 539.56
— /kémia 541.68 
ridegségi vizsgálat 620.178.2 
Riemann geometria 513.813 
ring 338.834.7 
riport 8  — 43 
ritka földfémek /kémia 546.65
— —//kohászat 609.85/.86
— — vegyületei 661.865 
ritkaságok könyvtári gyűjteménye

025.171
ritkítás fizikai és kémiai eszközökkel

533.58
— mechanikus eszközökkel 535.51/.57 
ritkított gáz 533.5
ritmikus gyakorlatok 796.41 
ritmus /művészet 7.013
— /nyelvészet 416
— /pszichológia 159.937.5
— /zene 781.62
— elmélete 781.15
rituális elkészítési mód 641.56
— emberölés 392.2 
Ritz-módszer 519.34 
rizs 633.18 
rizskeményítő 664.24 
rizstermesztés száraz talajon 633.185 
robbanás /kémia 541.126 
robbanékonyság 543.87
robbanó gyújtóanyagok 662.15
— gyújtózsinór 662.46
— gvutacsbrizáns 662.43
— töltet ,623—452
— zselatin 662.233 
robbanóanyagok 662.2 /.5 
robbanómotor 621.431 
robbantás /bányászat 622.235
— /büntetőjog 343.76 
robbantó anyag 622.235
— eszköz 623.454
— lyuk 622.233 
roboránsok 615.739 
robot 331.57
Rockwell-keménység megállapítása 

620.178.152.42 
ródium /kémia 546.97
— /kohászat 669.235 
ródiumvegyületek 661.897 
ródlipályafelszerelés 685.65 
ródlizás 796.94/.95
rojt 677.76

rókabőr 675.033 
rókavadászat 639.113 
rokkantgondozás 362.6 
rokkantotthon 725.59 
rokkantság 616 — 036.8 
rokkantsági biztosítás /személybiztosítás

368.383
— — /társadalombiztosítás 368.43 
rokokó stílus 7.034...8. 
rokonalakú szavak 413.14 
rokonértelmű szavak 413.14 
rokonsági rendszerek 392.3 
Róma /földrajzi alosztás (37) 
római katolikus egyház 282
— -  egyházjog 348.1/.7
— stílus 7.032.7
— számjegy 003.35 
rómaiak vallása 292 
román irodalom 859.0
— nyelv 459.0
— nyelvek általában 44
— stílus 7.033.4 
románc /zene 78.083.4 
Románia /földrajzi alosztás (498) 
romantikus irány /irodalom 8.015.14
— — /közgazdaságtan 330.185 
rombolás /büntetőjog 343.59 
rombolóeszközök /haditechnika 623.454 
romlás /végrehajtási szempont 002..236 
roncsolásmentes vizsgálat 620.179.1
— — gamma- és röntgensugarakkal 

620.179.152
— — mágneses eljárással 620.179.14
— — ultrahanggal 620.179.16 
rongálás elleni biztosítás 368.18 
rongyból készült pép 676.11 
rongytépő gép 677.051.24 
rontás elleni védelem 392.16 
rosszabbodás /végrehajtási szempont

- .002.236
rosszindulatú bántalom 616 — 036.1
— daganatok általában 616—006.03
— felhámdaganatok 616 — 006.5
— tumorok 616 — 006.3.03 
rost /géptan 621.9—49
— /textilipar' 677 — 1 
rosta /bányászat 622.74 
rostáló gép 666.3.022.5 
rostázó gép 631.362
rostély /tüzeléstechnika 662.93
— /vasáru 672.1 
rostkeverék 677 — 16 
rostnövények 633.5 
rostokból készült pép 676.18 
rostos alakok 621—49
— szerkezet 539.216
— tokok 611.74 
rostszál 677 — 1 
rotációs gép 681.624
— — mélynyomáshoz 681.625
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rotációs sajtgyártás

rotációs gép offsetnyomáshoz 681.625
rotaprint 681.621
xotary-fúrás 622.243.5
rothaszt ás 628.35
rovancsolás 336.126.51
rovarevők 599.33
rovarfogók 582.69
rovarirtó szer 632.951
rovarok /állattan 595.7
— /növényvédelem 632.7
— elleni védelem 636.089.3
— — védekezés 699.87
— tenyésztése 638 
rovásírás 003.335 
rovátka /géptan 621—45
— /megmunkálandó felületek külső alakj a

621.9-45
rozanilin 547.632 
rozmár vadászata 639.13 
rozs 633.14 
rózsa 635.976.861 
rózsafélék 582.734 
rozsdásodás 620.191 
rozsdátlanítás 621.79.02 
rozskenyér 664.62 
rögtönbíráskodás 342.77 
rögzítés /patológia 616—089.22
— /textilkémia 667.38
— /végrehatási szempont .002.73 
rögzítőanyagok /építőipar 691.88
— /textiíkémia 667.217 
rögzítőeszköz 621—238 
rögzítőgép 621.928.3 
rögzítőszer /festőművészet 75.023.4 
röntgenberendezés 621.38 
röntgencső 621.386 
röntgendiagnosztika 616 — 073.75 
röntgenkezelés 615.849 
röntgenokozta sérülés 616 — 0 1 1 . 2  

röntgensugár 537.531 
röntgensugarakkal felderített szerkezet

539.26
— való fényképezés 778.33 
röpirat /formai alosztás (041) 
röplabda 796.32 
rövidhullám /elektrotechnika

621.3.029.5
— /fizika 535.61-3 
rövidítés 653 
rövidlátás 617.753.2 
rövidlejáratú hitel 332.7.067.21
— kölcsön könyvelése 657.412.4 
rövidszálú műanyagrostok 677.48 
rőzsebiztosítás 627.41 
rubeola 616.916.1 
rubidium /kémia 546.35
— /kohászat 669.885 
rubidium vegyületek 661.835 
rúd 624.071
rudas réselőgép 622.232.44

rúdmérleg 681.261 
rúdszappan 668.177.1 
rugalmas ágyazású gerenda

624.072.233.5
— alakváltozás 539.371
— alátámasztású többtámaszú gerenda

624.072.233
— erők 539.31
— gumiszerű anyagok 678.074
— potenciál 539.31 
-- rostok patológiája 616 — 018.2
— testek mechanikája 539.3
— vonal 624.041.6 
rugalmasan lengő részek 621—27 
rugalmasság /atomfizika 539.3
— /légnemű testek mechanikája 533.2 
rtfgalmassági határ 539.31
— modulus 539.32 
rugó /géptan 621-272
— /közlekedéstechnika 629.11.012
— /megmunkálandó felületek külső alakja

621.9-48
— huzalból és fémszalagokból 672.85
— mint kapcsolóelem 621.888.4 
rugóacél 669.14.018.27
rugós gép 621.885
— mérleg 681.266 
ruhaakasztó 646.8 
ruhaanyag 646.1 
ruhatár a Vasútnál 656.26 
ruhatervezés 687.021 
ruházat /hadtudomány 355.66
— /háztartás 646
— /néprajz 391
— letartóztató intézetben 343.82
— tisztántartása és gondozása 646.6
— védelme /géptan 621—786 
ruházati iparok 687
rulett gyártása 685.82 
ruténium /kémia 546.96
— /kohászat 669.236 
ruténiumcsoport féméinek vegvületei

661.89
ruténiumvegyületek 661.896 
rutit 549.5 
rüh 616.995.428

S

sablon 667.661
— nyomás 667.337 
sáfrány 547.979
Saint Simonizmus 335.2 
saját súly 624.042.2
— tőke 658.147 
sajt 637.3
— csomagolása, raktározása 637.335 
sajtfajták 637.35
sajtgyártás melléktermékei 637.34
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sajtgyártó sebesség

sajtgyártó üzem 637.331 
sajthamisítás 637.36 
sajthibá 637.36 
sajtkészítés 637.33 
sajtkészítő eszköz és gép 637.332 
sajtó fogalma 070.1
— gazdasági kérdései 070.3
— hírszerző szervei 070.431
— szervezeti kérdései 070.3 
sajtóbűncselekmények 343.349 
sajtóetika 179.1
sajtóhír /formai alosztás (047.5) 
sajtolás /gumiipar 678.027.72
— /vegyipar 66.068 
sajtoló-kovácsoló gép 621.975 
sajtolt fém. 669 — 13
— karton 676.7
— tárgyak papírból vagy kartonból

676.85
sajtórendészet 351.751 
sajtószabadság 342.732 
sajtótermékek tartalmáról készült jegyzék

014.3
sajtótudomány 070.1 
sajtszennyeződések 637.36 
sakk /játék 794.1
— /játékkészítés 685.84
salak /tüzeléstechnika 662.613.12 
salakból készült műkő 6 6 6 . 8 6  

salakfajták /kohászat általában
669.046.58

— /vaskohászat 669.162.1
salakgranuláció G69.f6£k1í€(x 
salakgyapjú 677.52 *
salakgyapot 677.52 
salakképződés 669.046.58 
salakszállítás 669.162.266
saláta 635.5 
salátafélék 635.5 
salétrom 549.75 
salétromsav /kémia 546.175
— /vegyipar 661.56 
salmonella baktériumok 576.851.49 
salol 615.752
salpingitis 618.12 — 0 0 2  

salvarsan 615.739.116 
sámfa 646.8 
samott 666.763.2 
sánkér 616.971 
sántítás 616.8-009.18 
sapka 646.5 
saraboló gép 679.8.057
— szerszám 679.8.057 
sárcipő 685.314
sárga /színelmélet 535.6 — 23
— emberek 572.95
— folt 617.736
— vérlúgsó 661.872 
sárgarépa /kertészet 635.13
— /növénytermesztés 633.43

sárgaréz 669.35.5
sárgarézből készült tárgyak 673.2
sárgaság /fiziológia 612.357.6
— /patológia 616.36-008.5 
sárgatest 618.112.2
sarjadzásos gyulladások 616—002.7 
sarkantyúkészítés 685.15 
sárkány 629.135.12 
sarkköri nyelvek 494.7 
sarkmagasság ingadozása 521.9 
sarkoma 616 — 006.3.04 
Sarkvidékek földrajza 919
— története 990 
sarkvidéki területek (98 /99) 
sarló 631.351
— alakú rácsos híd 624.32
— készítése 682.3 
sarlózás 631.351 
sarokpánt 621.888.2
saru /általános mérnöki szak 

624.023.94
— /hídrészek 624.21.094 
sás feldolgozása 677.54 
sásfélék 582.542.2 
sáska 638.4
sasszeg 621.886.5 
sátor 685.53 
sátortető 624.024.2 
satu 621.881
sav /elméleti kémia 541.452
— /gyógyszertan 615.734
— /kémia általában 54—32 
saválló acél 669.14.018.84
— kőedény 666.77 
savanyítás /kémia 542.946
— /vegyipar 66.094.6 
savanvú Bessemer kohósalak

669.184.18
— sók 541.484
— tejfélék 637.146 
savanyúság 664.58 
savas acél 669.141.243.3
— eljárás acélgyártásnál 669.184.1
— feltárás timföldgvártásnál 669.712.2
— S. M. eljárás 669.183.3 
savó 637.34
sávos tömlő /anatómia 611.75
— — /patológia 616.76 
savszám 543.85 
savviszonyok megváltozásai

616.33-008.821.1 
scabies 616.995,428 
scherzo 78.083.Í3 
schizophrenia 616.895 
schweinfurti zöld 661.856 
scopolamin 615.784 
seb 616-001.4
sebesség /aerodinamika 533.6.015
— /csillagászat 523.83
— /hangtan 534.2
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sebesség sertésvész

sebesség /vasút 656.222
— mérése 531.76 
sebességellenőrző óra 681.118 
sebességmérő /finommechanika 681.124
— /közlekedéstechnika 629.1.05 
sebességváltás járóműveken 621—585.8
— mechanikai eszközökkel 621—585.1 
sebességváltó /gépelemek 621.83
— /géptan általában 621—58 
sebesült katonák 341.33 
sebesültgondozás 362.191 
sebészet 617
sebészeti anesztézia 616 — 089.5
— anyagok 615.46
— kezelés 616—089 
sebgyógyulás 616 — 003.9 
seborrhoea 616.53 — 008.811.1 
Secret Service 327.84 
segédanyag /gumiipar 678.04
— /mázolóipar 667.62
— /papíripar 676.1.04
— /textilipar 677.04
/— /végrehajtási szempont .002.44
— tisztítása, szűrése 621—73 
segédanyagfogyasztás /kohászat

669.012.2
— /vegyipar 6 6 .0 1 2 . 2  

segédberendezés /bányászat 622.48 
segédeszköz /csillagászat 522.6
— /művészeti technika 7.022
— /végrehajtási szempont .002.52 
segédgázos termelés 622.276 
segédgép /sokszorosítógépek 681.65
— /végrehajtási szempont .002.52 
segédhivatal a bíróságnál 347.964 
segédkönyv /könyvvitel 657.35 
segédmotoros vitorlázó repülőgép

629.135.15
segédmunkás 331.752 
segédműszer a csillagászatban 522.5 
segédszolgálat a hadseregben 356.3 
segélyezés elemi csapások esetén 361.9 
segélynyújtás balesetnél 614.88 
segélyszolgálat közlekedési üzemben

656.08
segítségre szorulók elleni bűncselekmények

343.62
sejt /belpolitika 323.237
— /biológia 576.32
— /fiziológia 612.014.3
— felépítése 576.31
— fiziológiai kémiája 612.014.1
— helyváltoztatása 576.4
— histomorphológiája 612.014.2
— ingerelhetosége és érzékenysége

576.33
— kialakulása 576.34
— mozgása 576.32
— szaporodása 576.35 
sejtcsalád 576.4

sejtek társulása 576.4' 
sejtélettan /fiziológia 612.014
— •/növénytan 581.17
sejtes elemek vizeletben 616.635
sejtkolónia 576.4
sejtmag 611—018.13
sejtmorfológia 576.31
sejtosztódási rendellenességek 576.356
sejtpatológia 616—091.8
sejttan /anatómia 611—018.1
— /biológia Ö76.3/.5 
sejttáplálkozás 576.34 
sekély vízi lerakódás 551.351 
selejt /üzemgazdaság 658.567'
— /végrehajtási szempont .0 0 2 . 6 8  
selejtcsökkentés 658.567
sellak 668.447.31
selyem /festőművészet 75.023.1
— /textilipar 677.4 
selyemhernyó 638.22
— betegségei és kártevői 638.25
— tenyésztése 638.2 
selyemkórófélék 582.938 
selyemnyomás 667.36 
selyempapír 676.43
selyemre nyomtatott könyv 096 
sémi írásmódok 003.33
— irodalom 892
— nyelvek 492 
semleges állam 341.214
— oxidok 541.456
— sók 541.483 
semlegesítés /kémia 542.948
— /vegyipar 66.094.8 
semlegesített államok 341.214 
semlegesség 341.35
semmis házasság 347.624 
semmisség /büntetőeljárás 343.154
— /jog általában 34.048 

/polgári perjog 347.933
semmítőszék 347.991 
sensorium zavarai 616.8 — 009.83 
seprűipar 687.9
septikémia, septikus betegségek 616.94 
sequester 616—002.6 
serdülő munkája 331.3 
serdülőkor /egészségügy 613.96
— /patológia 616 — 053.6 
serdülőkori szokások 392.1 
serdültek védelme 362.8 
serleg /gépelemek 621.86.064 
serleges kút 621.649.4
— szállító /bányászat 622.647
— — /géptan '621.867.3 
sertefarkú rovarok 595.71 
sertésláz 616.981.459:636.4 
sertésorbánc 616.982.17:636.4 
sertéspestis. 616.988.75:636.4 
sertéstenyésztés 636.4 
sertésvész 616.988.75:636.4
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sértett sorozati

sértett fél 343.122 
sérülés /patológia 616—001
— regenerációja állatnál 591.169.2 
sérv 616—007.43
sétabot 685.55 
sévingelés 621.923.8 
sextans 522.41 
shed tető 624.024.2 
sí /közlekedés 656.19
— /sport 796.92 /.93 
sialolithiasis 616.316—003.7 
Siem ens — Martin-acél 669.141.243
— eljárás 669.183.2 
sífelszerelés 685.36 
sí jőring 796.92/.93
sík ./ábrázoló geometria 515.1
— alajrozás nyitott munkagödörrel 

624.153
síkalakzat 516.1
sikattyu 621.881
síkbeli szerkezetek 624.023.86
siker kiaknázása ütközetben 355.422.14
sikér 664.23 .
síkfelület megmunkálása 621.9—41
síkháromszögtan 514.1/.5
síkhurkológép 677.661.055
sikkasztás 343.722
síkkötőgép 677.661.055
siklócsónak 629.125.8
siklóhajó 629.125.8
siklópálya 625.5
siklószállítás 622.624
síkm értan 513.1 /. 2
síknyomás 655.34
síknyomású eljárások /grafika 763
síknyomógép /textilnyomás 667.341
síkság /földrajzi alosztás (251)
— /geológia 551.45 
síktükör 535.312 
silicoflagellatae 582.258 
siló 725.36
— berendezése 621.796 
silón 678.675 
silótakarmány 636.085.52 
silózás 631.563.5
sima izomzat 611—018.61
simítás /bőripar 675.025
simító gép /kőfaragóipar 679.8.051
— szerszám 679.8.051 
simított papír 676.517
sín /patológia 616 — 089.22
— méretezése /általános mérnöki szak 

624:072.233.5
sínautóbusz 625.286 
sínjáróművek belsőégésű motorjai

621.431.72
sínkapcsolás /vasútépítés 625.143 
sínleerősítés /hídépítés 624.21.095 
sínleerősítő szerkezetek 625.143 
siphonocladialgs 582.266

siphonales 582.267
sipoly 616—007.2 j
sírás /lélektan 159.942.3
síremlék 726.8
sírfelirat 929.5
sírhely 571.91
sisak 623.445.2
sivatag 551.45
sizalkender 677.162
skála /fizika általában 53.085
— /hőtan 536.5.081
— /műszerészet 681.2.085 
Skandináv államok /földrajzi alosztás

(48)
— nyelvek 439.5 
skaríatina 616.917 
sklera /fiziológia 621.841
— /szemészet 617.715 
skleroderma 616.5—004.1 
sklerosis 616 — 004
— multiplex 616.832 — 004.2 
skolasztika 141.31 
skoliosis 616.711—007.5 
skorbut 616.392
skót nyelv 491.63 
skotoma 617.754.7 
só /bányászat 622.363
— /elméleti kémia 541.48
— /kémia általában 54 — 38
— /kőzettan 552.53
— /teleptan 553.63 
soddi 677.38 
sodortszirmúak 528.93 
sodrógép 664.653 
sokk 616-001.3 
soklábúak 594.6
sokszorosítás /irodaszervezés 652.3
— /művészeti technika 7.026
— /rajzművészet 744.5 
sokszorosító gép 681.6
— iroda 652.5
— papír 676.37 
soktermésűek 582.67 
sómentesítés /vízkezelés 663.132 
somfélék 582.894
sommás eljárás 347.919.6 
sonka 637.525.3 
soppolás 669.718.6 
sorbafejtés 517.51 
sorház 728.31
sorjázó szerkezetek 621—229.6 
sorompó /hídépítés 624.21.097
— /vasútépítés 625.16
— /vasúti üzem 656.216 
soros kapcsolás 621.3.062 
sorozás 355.21
sorozat /formai alosztás (082.1) 
sorozatgyártás 338.455 
sorozati munkák tartalmáról készült jegy

zék 014.3
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sors statisztikai

sors /filozófia 124.6 
sorsjáték /hitelügy 332.89
— /pénzügytan 336.38 
sorsjátékellenőrző készülék 681.176 
sorszedő gép 655.281
sorvadás ‘616— 007.2 
sósav /fiziológia 612.323
— /kémia 546.131
— /vegyipar 661 41 
sóska 635.45 
sóskasav 661.733 
sovány tej 637.147 
soványító kúra 613.24 
sovinizmus 172.15 
sózás /bőripar 675.02
sózással történő tartósítás 664.92 
sózott hal 664.951 
sör 663.4 
sörárpa 663.42
sörétes felületi keményítés 621.787
sörétgyártás 621.775 ~
sörfajták 663.47
sörfőzés 663.44
sörgyár 725.4:663.4
sörgyártás 663.4
— nyersanyagai 663.42 
sörszállítás /géptan 621.6.032 
sörte /állati termékek 637.62
— feldolgozása 675.82 
sövény 631.27 
spanyol irodalom 860
— juh 636.36
— nyelv 460 
spanyolfal 645.49
Spanyolország /földrajzi alosztás (46) 
spárga 635.31 
spasmus 616 — 009.1 
spasztikus bénulások 616.8 — 009.12 
speciális függvények 517.564
— patológia 616.1/.8 
specifikus infekció 616.98 
spektrálanalízis 544.6
spektrálelmélet /függvényegyenletek

517.948.35
spektrofotometria 535.243 
spektrométer 535.322 
spektroszkóp 535.853 
spektrum 535.33 
spenót 635.41 
sperma 616.69—008.8 
spinell /ásványtan 549.73
— /kerámia 666.764.6 
spiritizmus 133
spirituszfőző /háztartás 643.333
— /tüzeléstechnika 662.982 
spirituszlakk 667.73 
spiróhéta 576.856 
spódium 668.37 
spondylitis 616.721-002.77
— tuberculosa 616.711—002.5

spontán abortus 618.39 — 021.3
— pneumothorax 616.25 — 003.219
— reakció 541.126 
spontaneitás “ 77” 
spóra 631.531.1
sporadikus előfordulás /patológia 

616-036.2
spórás növények 582.2/.3 
spórátlan pálcikák 576.851.4 
sporophytae 582.2/.3 
sport 796
sportcélt szolgáló járómű 629.1—48 
sportcikk 685.6 
sportcsarnok 725.826.4 
sportegészségügy 79.093 
sportépület 725.8 
sporthajó 629.125 
sporthorgászás 799.1 
sportpálya 725.89
— berendezései 685.61 
sportrepülés 797.5 
sportruha 687.14 
sporttelep 725.826.4 
sportterem 725.85 
srapnel 623.451.2 
stabil gép 621—182.2
stabilitás /aerodinamika 533.6.013.4
— /elektrotechnika 621.3.016
— /hidrosztatika 532.3
— /kémia 543.87 
stabilizálás /kémia 541.128.36
— /pénzügytan 332.574 
stabilizáló '/gumiipar 678.048
— eljárás /vegyipar 66.081 
stadion 725.826.4
stancoló eszköz és gép 621.985 
standard költségszámítás 657.478.6 
statika 531.2 
statikai hatások 624.042.6 
statikailag határozatlan tartók 

624.041.2/.5
— határozott tartók 624.041.1 
statisztika 31
— elmélete 311
— szervezete 311.3 
statisztikai arány szám 311.14
— átlag 311.14
— csoport 311.12
— egység 311.11
— eredménv közlése 311.219.1
— felvétel ~ 311.21
— gép 681.177
— ismérv 311.131
— jellemzők 311.131
— középérték 311.14
— mechanika 531.19
— mintavétel 519.241
— osztályozás 311.13
— sokaság 311.11
— sorok 311.13
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statisztikai sütés

statisztikai sarok ingadozása, hullámzása
311.17

— táblázat /formai alosztás (083.41)
— törvényszerűség 519.25
— vizsgálat összetett jelenségekre

311.17
stativa 771.34 
stearingyártás 665.12 
stearingyertya 665.16 
stencilpapír f  676.37 
stenokardia 616.12 — 009.7 
Stenon-csatorna 616.316.7 
stenosis 616—007.2 
stereogramm /formai alosztás (084.15)
— /statisztika 311.218 
stereometria .513.3/.4
stibium /gyógyszertan 615.731.2/.6
— /kémia 546.86 
stílben 547.636
— színezékek 668.811.74 
stilisztika 8.08 
stílusok /művészet 7.03
stimuláló szerek /trágyázás 631.811.98
stirol 547.538
stirolgyanták 678.746
stochasztikus folyamatok 519.217
stollolás 675.025
stomatológia 616.31
stopperóra 681.118
stoppölás 677.662
strabismus 617.761—009.11
strand 725.74
strassz 666.23'
streptomycin 615.779.931
strofantin 615.761.1
stroncium /gyógyszertan 615.739.1
— /kémia 546.42
— /kohászat 669.892 
stronciumvegyületek 661.843 
struma 616 — 006.5
stúdió 727.94
sugaras baktériumok 576.852 
sugárbehatás /fiziológia 612.014.48 
sugárcső A vízszállításnál 621.647.3 
sugárfúvó 621.61 
sugárhajtómű 621.45 
sugárkezelés 615.849 
sugárnyomás 535.214 
sugárszivattyú 621.694 
sugárzás /csillagászat 523.82 
—■ /fénytan 535.2
— a légkörben 551.521
— energiája 535.23
sugárzási jelenségek kisüléseknél 537.53
— kémia 541.15
sugárzó energia hasznosítása géphajtásra

621.47
— fűtés 697.353
— sújtólég 622.41
— robbanások 622.81

súly /fizika 531.42
— /mértékügy 389.1
— által hajtott gép 621.085
— mérése 542.3
— szerinti elemzés 545.1 
súlydobás 796.37 
súlyemelés 796.892 
súlyérzet /állattan 591.185.2 
súlyhatás /növénytan 581.031 
súlyosbító körülmény 343.235 
súlypont /statika 531.24
— vegyipar 661.844 
súlyszámítás 624.045 
súrlódás /atomfizika 539.62
— /gépkenés 621.891
— /hajtómű 621.839
— /mechanika 531.4
— úttest és jármű között 625.03 
súrlódásmentes folyadékok dinamikája

532.5.031
súrlódást csökkentő' anyagok 621.893
— fokozó anyagok 621.894 
sügérfélék 639.216 
süketek gondozása 362.42
— magánjoga 347.165
— nevelése 371.912 
süketnémák gondozása 362.42
— intézetei 725.54
— nevelése 371.912 
süketség 616.28—008.1 
süllő 639.216 
süllőhín árfélék 582.887 
süllyedés /geológia 551.244 
süllyeszték 621.733.4 
süllyesztett kúttal való alapozás

624.157.6
— szekrény nélküli alapozás 624.157.5
— vascső alapozás 624.157.7 
sürgősségi eljárás 347.919.6 
sűrítés /hőerőgépek 621.43.05 
sűrített gáz 661.91 ,
— gázhajtású gépjárómű 629.113.4
— levegőjű gépjárómű 629.113.4
— levegővel hajtott gép 621—85
— — működő szerszám 621.542
— — — üvegfúvás 666.1.033
— levegővezeték 696.5 
sűrítő /elektromosság 537.224
— /gőzgépek 621.175
— /gumiipar 678.051
sűrít ős és elnyeletős hűtőgép 

621.574/.576
sűrűség /biológia 575.061.2
— /hidrosztatika 532.14
— /légnemű testek mechanikája 533.12
— /szilárd testek mechanikája 531.42
— meghatározása 531.75 
sütemény 641.8
sütés /háztartás 641.7
— /sütőipar 664.655
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sütés szájharmonika

sütés segédanyagai 664.644 
sütőipar 664.6 
sütőkemence 664.655 
sütőpor 664.643 
Svájc /földrajzi alosztás (494) 
svájci kecske 636.393
— marha 636.23 
svéd nyelv 439.7
Svédország /földrajzi alosztás (485) 
svétolás 662.742 
sympaticotomia 616.839—089.85 
sympaticotonia 616—056.4 
syndromák /idegrendszer patológiája

616.8-008.6
— /patológia általában 616 — 008.6 
synergismus 615 — 015 
synovialis ciszták 616.76 — 003.217 
syringomyelia 616.832—007.235

Sz

szabad behozatal 337.1
— ejemek /541.43
— energia 536.77
— foglalkozásúak /belpolitika 323.329
— — /munkaügy 331.713
— gazdálkodás 330.172
— gyakorlatok 796.41
— gyökök 541.515
— javak 330.122
— kikötő 382.3 .
— nyílás meghatározása 624.054
— területek városokban 712.25
— valutapiac 332.578 
szabadalmi hivatal 347.779
— jog 347.771
— leírás /alkalmazott tudományok 608.3
— — /formai alosztás (088.4) 
szabadalom /híradásügy 654.091
— /kereskedelmi jog 347.771
— /kereskedelmi ügyletek 658.92 
szabadesés 531.52 
szabadegyetem 374.7 
szabadidő felhasználása 331.845 
szabadkereskedelem- és védvám elmélete

337.01
szabadkőművesség 366.1 
szabadonálló építési mód 711.62 
szabadonfutó szerkezet 621 — 585.8 
szabadpiac 381.57 
szabadság /egészségügy 613.76
— /filozófia 123
— /jog 342.7
— /munkaügy 331.817 
szabadságharc /belpolitika 323.272
— /gyarmatügy 325.485 
szabadságidő 331.81^ 
szabadságjogok 342.7

elleni bűncselekmény 343.4

szabadságjogok felfüggesztése 342.76 
szabadságvesztés 343.26
— büntetésének végrehajtása 343.8 
szabadsugár turbina 621.224.1 
szabadszirmúak 5S2.62/.89 
szabadtér 712.2
szabadtéri előadás 792.9
— gyermekjáték 796.1 
szabadvezeték 621.315.1
— szilárdsági viszonyai 621.3.056 
szabályozás /elektrotechnika általában

621.3.07
— /géptan 621—53
— /kohászat 669.012.1
— /vegyipar 6 6 .0 1 2 . 1
— /villamosenergia elosztása 621.316.7 
szabályozási vonalak 711.64 
szabályozó berendezés /elektrotechnika

621.3.032.4
— — /rádiótechnika 621.396.66
— — /távbeszélőtechnika 621.395.66
— — /távírótechnika ' 621.394.66
— szerkezet 621—55
szabálysértés /bűncselekménvek általában 

343.232
— /bűncselekmények egyes fajai 

343.791
szabás 687.022 
szabásminta 687.021 
szabóipar 687.1 
szabotázs /büntetőjog 343.59
— /munkaügy 331.893 
szabvány /mértékügy 389.6
— /pzern gazdaság 658.516 
szabványelőírás (083.75) 
szab vány gyűjtemény (083.74) 
szaccharázok 577.154 
szaccharóz 547.458 
szádképző szerkezet 677.054.2 
szádorgófélék '582.952 
szafranin /kémia 547.861
— /vegyipar 668.814 
szafrol 547.566
szaglás /állattan 591.185.4
— /fiziológia 612.86
— /pszichológia 159.933 
szaglószerv /állattan 591.486
— /anatómia 611.86
— /patológia 616.214.8 * .
szaglótájék 616.214.8
szágópáímák 582.44 
szagtalanítás /vegyipar 66.067.7 
szaharin /gyógyszertan 615.756.7
— /kémia "547.583 
száj /állattan 591.431
— /anatómia 611.31
— /fiziológia 612.31
száj- és körömfájás 616.988.43 
szájápolószer 668.583 
szájharmonika 788.9
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száj nyálkahártya szálloda

száj nyálkahártya 616.311 
szájpadívek 616.315.3 
szájpadlás 616.315 
szájüreg betegségei 616.31
— mirigyei 616.316 
szakácskönyv 641.5(083.1) 
szakácsművészet 641.5 
szakalmanach /formai alosztás (059) 
szakaszoló /elektrotechnika általában

621.3.06,
— -/villamosenergia elosztása 621.316.5 
szakaszos legeltetés 636.084.22“5” 
szakaszosság /biológia 577.49
— /nöyénytan 581.143.28 
szakbibliográfia 016
szak címtár /formai alosztás (058.7) 
szakérettségi tanfolyam 373.57 
szakértő /művészet 7.072
— /per jog 347.964
— /szervezési szempont .008.4
— tanács /munkaügy 331.16 
szakértői vélemény 659.22 
szakévkönyv /formai alosztás (058) 
szakfolyóirat /formai alosztás (05) 
szakfőiskola 378.9 
szakirodalom jegyzékei 016:0/9 
szakiskola /építészet 727.4
— /pedagógia 373 
szakító gép 620.172
— vizsgálat 620.172 
szakkatalógus /bibliográfia 017
— /könyvtárügy 025.343.2 
szakkifejezés /nyelvészet 413.164
— gyűjteménye" (083.72) 
szakkönyvtár 026 
szakközépiskola 373.6 
szakmai elkülönülés 331.872
— felvilágosítás 659.23
— képzés 331.86'
— műszaki és ipari középiskola 373.63
— továbbképzés 331.86.066 
szakmánybér 331.231 
szakmunkás 331.751
— képzése 331.868 
szakmúzeum 069.02 
szaknaptár /formai alosztás (059) 
szaknyelv /nyelvészet 409.3
— /tudomány áltálában 001.4
szakoktatási intézet könyvtára 027.7 
szakrend és betűrend egyesítése 019 
szakszeívezet 331.88 -
szakszofon 788.4
szakszótár /formai alosztás (03) 
szaktanárok 371.13
— munkamegosztása 371.213 
szaküzlet 381.52
szakvélemény /kereskedelmi felvilágosítás

659.22
— /perjog 347.964
— /szervezésig szempont .008.4

szalag /anatómia 611.72
— /fiziológia 612.75
— /géptan általában 621—418
— /megmunkálandó felületek külső 

alakja 621.9—41
— /patológia 616.72—018.3
— /textilipar 677.75 
szalagfűrész 621.935 
szalagkészítő gép 677.051.47 
szalagszállító /bányászat 622.647 
szálasanyagok /textilfestés 667.031
— /textilipar 677.47 
szálfegyver 623.444
szalicil /gyógyszertan 615.752 
szalicilsav /kémia 547.587
— /vegyipar 668.742.2 
szálláshelvek maradványai /ősrégészet

571.8 " ’
szállítás /általános mérnöki szak 624.055
— /bányászat 622.6
— /mezőgazdasági gépek 631.37
— /mezőgazdasági munkák 631.565
— /üzemi szempont .004.3
— /vasútüzem 656.225/.226
— /végrehajtási szempont .002.71
— csővezetékben 622.648
— emberi és állati erővel 656.14
— sínpályán a banyában 622.62
— szárazföldi utakon 388
— vágatokban 622.62
— vízáramban 621.867.7
szállítási feltételek /kereskedelmi politika 

381.717/.718
— — /kereskedelmi szervezés 658.8.02 
szállításra kész áru eladása 658.841 
szállítmányozás /kereskedelmi jog

347.763
— /közlekedésügy szervezete 656.96 
szállítmányozási biztosítás 368.2
— épület 725.3 
szállítmányozó vállalat 656.96 
szállító katonai alakulat 357.3 
szállítóberendezés /erdészet 634.93
— /géptan 621.86/.87
— /malomipar 664r774
— /mérnöki magasépítés 624.951
— /vasútépítés 625.27
— gázok és folyadékok szállítására 

621.642
szállítócsiga 621.867.4 
szállítóhajó /haditechnika 623.828
— /közlekedéstechnika 629.124 
szállítókocsi /bányászat 622.625.24
— vasútépítés 625.27 
szállítószalag 621.867.2 
szállítósziYattyú 621.6 
szállítótartály 621.798.1 
szállítóuszály /mezőgazdaság 631.373
— /vízijáróművek 629.124.3 
szálloda /építészet 728.5
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szálloda szárazföldi

szálloda /szövetkezetügy 334.4
— /vendéglátóipar 64.024.1 
szállodai rendészet 351.757
— üzemvezetés 64.024 
szállóige 398.9
szállóvendég otthoni ellátása 649.9 
szalma /állattenyésztés 636.086.6
— /építőanyagok 691.12
— /tüzelőanyagok 662.69
— feldolgozása 677.54 
szalmalemez 676.614 
szalol 615.752 
szalon 643.53 
szalonzene 785.16
szalonna /állati termékek 637.525.2
— /egészségügy 613.288 
szalvarzan 615.739.116
szám /elemi számelmélet 511.1
— /filozófia 119 
szamár 636.18 
szamárhurut 616.921.8 
szamarium 546.659 
számé nyelv 494.55 
számelmélet 511
számelméleti függvény az Euler y (m) 

kivételével 511.3 
számírás 003.35
számítás /elméleti szempont .001.24
— /matematika 511.7 
számkivetés 343.286 
számla 657.4
— vezetése 657.2 
számlakeret 657.4.01 
számlálási segédeszköz a fizikában

53.087.9
számlálóberendezés /finommechanika

681.124
~  /géptan 621—79
— /statisztika 311.216
— /textilipar 677.052.87 
számlálóléc 681.143 
számlarend 657.4.01 
számnév 412.6 
szamóca 634.75 
szamojéd nyelv 494.4 
számok geometriája 513.85 
számolási segédeszköz a fizikában

53.087.9
számológép /finommechanika 681.14
— /matematika 518.5 
számolókészülék /csillagászat 522.6
— /matematika 518.5 
számolótáblázat /formai alosztás

(083.53) 
számtan 511
— tanítása a népiskolában 372.7 
számtani művelet 511.1 
száműzés 343.286
számvitel 657
— ellenőrzése 336.126.5

számviteli szempont .003.3 
szán 629.111
szanálás /üzemgazdaság 658.168 
szanatórium /építészet 725.51
— /népjólét 362.13 
szándárak 668.445.21 
szándékolt betegségek 340.65 
szándékos emberölés 343.61 
szándékosság 343.222 
szanforizálás 667.14 
szánkózás 796.94/.95 
szanszkrit nyelv 491.2 
szantálfafélék 582.641
szántalp a repülőgépeknél 629.13.015 
szántás 631.512 
szántóföld 633:631.12 
szántóföldi zöldségtermesztés 633.4 
szántófüves mezőgazdasági rendszer

631.582.9
szapónia 615.761.3
szaponin 547.918
szaporítás /mezőgazdaság 631.53
— /növénytan 581.16 
szaporodás /állattan 591.16
— /állattenyésztés 636.082.4
— /biológia 577.9
— /fiziológia 612.6
— /növénytan 581.16
szaporodást szolgáló szervek növekedése 

581.145
szappan /gyógyszertan 615.776
— /vegyipar 668.14/.19 
szappanfafélék 582.772.4 
szappangyártás nyersanvagai 6 6 8 . 1 2  

szappanipar 6 6 8 . 1  
szappankészítés 6 6 8 . 1  
szappanpehely 668.177.4 
szappanpor 668.177.2
szapropél 553.97 
szár 581.4
száradó olajok 665.34 
száraz alapozás különleges formái 

624.156
— elemzés 544.2
— kotró 621.879
— levegő szállítása 621.6.021
— szérek 622.767 
szárazföldi akna 623.26 
-e ró z ió  551.311
— háború /nemzetközi jog 341.361
— haderő 355.3
— haditechnika 623.1/.7
— képződmények 551.31
— közlekedés üzeme 656.1 /.5
— közlekedési technika 625
— repülőgép 629.135.2
— szállítóberendezések 656.5
— tűzvezetés 623.552.
— utakon való szállítás 388
— útpálya 625.711
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szárazfúrás szekunder

szárazfúrás 622.243.12 
szárazgazdálkodás 631.58 
szárazjég 621.594 
szárazság hatása a növényekre

581.032.2
— okozta növénybetegségek 632.112 
száraztakarmány 636.084.421 
szárazulatok 551.41
szardínia /halkonzervek 664.951 
szárítás /bányászat 622.794
— /bőripar 675.021
— /építőipar 699.82
— /faipar 674.047
— /festőipar 667.047
— /háztartás 648.3
— /kémia 542.4
— /kerámia 666.3.047
— /papíripar 676.1.027
— /szappanipar 668.1.047
— /vegyipar általában 66.047
— és tartósítás /állati anyagok tartósítása

664.92
— — — /növénvi anvagok tartósítása

664.8.047
szárító /festőművészet 75.023.4
— /háztartás 643.58 
szárítóanyagok 667.629.3 
szárítógép /mezőgazdaság 631.362 
szárítóhelyiség /háztartás 648.3 
szárított gomba 664.84
— gyümölcs 664.85
— hal 664.956
— kaucsuk 678v032 
szarkóma 616 — 006.3 
szarmata 551.782.1
származás /elméleti szempont .001.32
— /magánjog 347.167 
származás szerinti népességmegoszlás

312.951/.954 
származástan 576.1 
szárny /aerodinamika 533.691 
szárnyasok tenyésztése 636.5
— zsírja 665.224
szárnyasorsós cérnázógép 677.052.22
— előfonógép 677.052.24
— fonógép 677.052.22 
szárnylapátos fúvó 621.63
— turbina 621.243 
szárnynélküli repülőkészülék 629.136 
szárrost 677.17
szaru 679.94 
szaruhártya 617.713 
szaruolaj 665.218 
szarv /bőripar 675.86
— /vadászat 639.18
— növekedése és fiziológiája 612.799 
szarvas 636.29
szarvasbőr 675.4 \
szarvasgomba 635.8 
szarvasmarha 636.2

szarvból készült iparművészeti munka
745.55

szatelliták 521.6 
szatíra prózában 8  — 7
— versben 8  — 17 
szattyánbőr 675.3 
Szaturnusz 523.46 
szavatosság /híradásügy 657.04
— /munkaügy 331.825 
szavatossági biztosítás 368.8 
szcenárium 8 — 2  
szédelgés 343.72
szedés /könyvnyomtatás 655.2 
szedési forma 655.26 
szediment kőzetek 552.5 
szedőgép 681.616 
szedőszerszám 681.616 
szédülés /fiziológia 612.886.3
— /patológia 616.28 — 008.55 
szeg /gépelemek 621.886.2
— /vasáruk 672.886 
szegecs 621.884 
szegecselés 621.884 
szegecselőgép 621.976
szegecselt vas- és acélszerkezetek tisztán 

fémből 624.014.24
— vasáru 672.3 
szegecskötés 624.078.1 
szegély /építészet 729.31
— /útépítés 625.88 
szegélyárok 625.735 
szegélypapír 676.512 
szegénygondozás 362.5 
szegényház 725.55 
szegénység 339.12
szegezett kapcsolatok 624.078.9
szegfűfélék 582.669
szegfűszeg 633.832
szegmens alakú rácsos híd 624.32
szeizmográf 534.647
szeizmológia 550.34
szék 645.41
székelés /fiziológia 612.36 
székesegyház 726.6 
.széklet 616.34—008.3 
"szekréció /állattan 591.14
— /növénytan 581.13
— /patológia 616.33 — 008.811 
szekréciós termékek 616 — 008.8 
szekrény 645.45
szekrényes alapozás 624.157.1/.2
— zárógát 624.157.1 /.2 
szeksztáns 629.1.05
szekszuális pszichopátia 616.89 — 008.442
— polimorfizmus 591.í  56
— szaporodás /állattan 591.166
— — /fiziológia 612.604 
szekszualitás /biológia 577.8 
szekunderstatisztikai adatfelvétel

311.213.5
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szél személyzet

szél 551.55
— elleni védekezés a növénytermesztés

ben 631.548
— munkája által létrejött képződmények

551.311.3
— okozta növényi kár 6^2.18 
szelekció 575.4
szelekció védelem 621.316.925 
szelén /bányászat 622.366
— /gyógyszertan 615.777.8
— /kémia 546.23
— /kohászat 669.776 
szélenergia hasznosítása 621.548 
szelenitek 549.74 
szelénvegyületek 661.69
szelep /gázok és folvadékok szállítása

621.646.2
— /géptan általában 621—33
— készítése 673.6
— tartozékai 621.647.9 
szelepes vezérlés 621—3 
szélerő hatása 621 — 753 
szélerőgép 621.548 
szélerőmű 621.311.24
széles homlokú fejtés 622.273.1
— nyomközű vasút 625.35 .
— sáv /elektrotechnika 621.3.018.424 
szelfaktor 677.052.5
szélformák /kohászat 669.162.22 
szélfrissítés 669.184 
szélhevítés 662.162.23 
szelídítés 591.612
széljegyzetezett nyomtatott könyv 091.6 
szélkerék 621.548 
szellem /folklore 398.4 
szellemi alkotás joga 347.77/.7S
— együttműködés 001.83
— és fizikai munka közti különbség és

ennek megszüntetése 331.7 #
— fogyatékosság /magánjog 347.162
— — /pszichológia 159.973
— képességek átörökítése 159.922.3
— közösségek 301.185.4
— munka általában 0 0 1
— — technikája 001,81
— munkás 331.71
— működés 159.95
— termékek védővámja 337.7
— tudományok általában 009
— tulajdonjog 347.77/.7S 
szellőző 621.63
— akna 624.027
szellőztetés /egészségügyi technika

628.83
— /építőipar „ 697.9
— /fiziológia 612.521.2
— /háztartás 644.5
— /közlekedéstechnika 629.1.06
— /ü zémgazdaság 658.25 
szellőztető gép a bányában 622.43/.46

szélmalom 621.548
szélrács 624.023.88
szélrózsa 635.965.287.2
szélteher 624.042.4
szélvédő erdősáv 624.956.584
szelvény /géptan általában 621—42
— /megmunkálandó felületek külső 

alakja 621.9—42
szelvényezett testű állatok 595 
szélvezeték 669.162.22 
szem /anatómia 611.84
— /szemészet 617.7
— elülső szegmentuma 617.72
— fénytörése 612.844
— fénytörő készüléke 617.74
— járulékos szervei 617.76
— külső izmai és inai 617.761
— rostos tokja /fiziológia 612.841
— — — /szemészet 617.71
— törő közegei 612.844 
szemcse /géptan 621—492 
szemcsés alakok 621—49
— degeneráció 616 — 003.811
— szerkezet 539.215 
szemcsézés /trágyázás 631.812 
szemcséző gép és szerszám /kőfaragóipár

679.8.057
szemelvény /formai alosztás (082.2) 
személy /magánjog 347.15/.17
— szállítása épületekben, üzemekben

656.52
személyautó 629.114.6 
személybiztosítás 368.3 
személydíjszabás 656.032 
személyes szabadság 342.721
— — elleni bűncselekmény 343.43
— szolgálat /társadalmi szempont 

.009.5
— tulajdon sérthetetlensége 342.739 
személygépkocsi /közlekedéstechnika

629.114.6
— közlekedésügy 656.138 
személyi adó 336.213
— állapot /magánjog 347.18
— hatály /büntetőjog 343.21
— kultusz 323.5[172.12]
— pótlék 331.225
— számla 657.43 
személyiség képzése 371.03
— •zavarai 616.89 — 008.48 
személykocsi /vasútépítés 625.23 
személymérleg 681.269 
személynév 413.13 
személypályaudvar 656.211 
személyszállító berendezés a bányában

622.67
— járómű 629.1—46
— repülőgép 629.138.6 
személyvonati szolgálat 656.224 
személyzet /háztartás 617.2/.3
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személyzet szépművészeti

személyzet /munkaügy 331.124
— /üzemgazdaság 658.3
— védelmét szolgáló berendezés /géptan 

621-78
személyzeti szoba 643.54
— szempont .007
szemérem elleni bűncselekmény 343.542 
szemestermény 633.19 
szemészet 617.7
szemét /egészségügyi technika 628.44
— /tüzelőanyagok 662.65 
szemétakna /építőipar 698.9
— /háztartás 643.6 
szemétégető 698.9
szemételtávolítás /egészségügyi technika

628.44
— /építőipar 698.9 
szemétgyűjtés 628.44 
szemétnyelő 698.9 
szeméttelep 628.49
szemfogak patológiája 616.314.3/.7 
szemhéj /fiziológia 612.847
— /szemészet 617.77 
szemikarbazid 547.497 
szemikarbazon 547.497 
szemikolloid anyagok 661.18
— — előállítása 661.184 
szeminárium 371.37 
szemináriumi módszer 371.37 
szemléletes geometria 513.87 
szemléltető oktatás 371.335 
szemlencse /fénytan 535.318
— /szemészet 617.741 
szemmozgások 612.846 
szempilla 617*774 
szemtükrözés 617.7—072.1 
szemüreg csontos váza 617.78 
szemüveg /látszerészet 681.43
— /optika 535.83
— /szemészet 617.7 — 089.2 
szemüvegkeret 681.43 
szemzés 631.541
szén /bányászat 622.33
— /gyógyszertan 615.738
— /kémia 546.26
— /kohászat 669.784
— a nyersvasgyártásnál 669.162.1
— állapota a vasban 669.111
— és szervetlen vegyületei 661.6 
szénacél 669.14 
szénakaszálógép 631.353 
szénanátha 616 — 056.3:616.211 —002.19 
szénapréselőgép 631.353 
szénatomok e'gymásközti kötése 547.022 
szenátus 342.531
szénben szegény vasötvözetek 

669.15-194
szénbrikett gyártása 662.8 
széndioxid /gyógyszertan 615.712
— /kémia 546.264

szédioxid /vegyipar 661.97
— kitermelése 622.324 
széndiszulfid 661.22
széndús vasötvözetek 669.15 — 196 
szénégetés 662.71 
szénelőkészítés 622.7 
szenes üledékek 552.57 
széngyalu 622.232.75 
szénhidrátok /állattan 591.133.1
— /fiziológia 612.396
— /kémia 547.454
— természetes állapotban 547.917 
szénhidrogén /kémia 547.21
— /kőzettan 552.578
— /teleptan 553.98 
szénhidrogén alapú polimerek 678.71
— halogén származékai 661.723 
szénhidrogén-szintézis 665.581 
szenilitás 616—007.1 
szénkéneg .661.22 
szénlepárlás 662.74
szénmentes vasötvözetek 669.15 — 192 
szénmonoxid 661.993 
szennyeződés /fizika 539.219 
szennyvíz /közegészségügy 614.7
— /mezőgazdaság 631.879
— eltávolítása és levezetése 628.29 
—■ használható részei 628.38
— levezetése természetes vizekbe

628.39 -
— mezőgazdasági értékesítése 628.37
— összetétele és mennyisége 628.31
— tisztítása 628.3 
szennyvízelvezetés 628.2 
szennyvízvezeték tisztítása 628.28 
szénporrobbanás 622.81 
szénportüzelés 662.933
szénrajz 75.023.23
szénsav /mezőgazdaság 631.82
— /vegyipar 661.97
— származékai 547.49 
szénsavhó 615.832.97 
széntelep 553.9 
széntetraklorid 547.41 
szentjánosbogár 638.4 
szentjánoskenyér 634.462 
szentségek /egyházjog 348.41 
szenvedély /lélektan 159.942
— /patológia 616.89 — 008.44 
szenzibilitás 541.147 
szenzibilizálás 541.147 
szenzitometria 771.534.5 
szenzórium zavarai 616.8—009.83 
szenzualizmus 165.641 
szeparatisták 329.25
szépírás 372.51 
szépirodalom 8  

szépítés /néprajz 391 
szépművészeti főiskola 378.97
— minisztérium 354.34
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szépművészeti szervezés

szépművészeti múzeum /építészet 727.7 
szépségápolás /háztartás 646.7
— ^kozmetika 687.5 
szerb nyelv 486.1
szerecsendió /növénytermesztés 633.834
— /szilárd élelmiszerek 664.54 
szérek 622.764
szerelem 392.6 
szerelés /géptan 621.757
— /végrehajtási szempont .002.72 
szérelés 622.764
szerelési anyagok /elektrotechnika

621.315.6
— hibák /géptan 621 — 751 
szerelő gép és szerszám /kőfaragóipar

679.8.059
— műhely 621.757 
szerelvény csővezetékhez 673.7 
szerenád 78.083.4 
szerencsejáték 795
— készítése 685.82
— rendészete 351.762
— ügylet 347.765 
szerencsekívánat 395.8 
szerfa 634.983 
szériaöntés 621.74.03 
szericitpala * 552.44 
szerin 547.466 
szerkesztés /újságírás 070.4
— elmélete /geometria 513.84 
í— módja /építőipar 69.02/.07 
szerkesztési iroda 621.71
— számítások 69.02/.07
— szelvény 625.22
szerkezet mechanikai számítása 624.04
— rendszerének megválasztása 624.053 
szerkezeti acél 669.14.018.29
— anyagok ismerete 620.22
— elemek /általános mérnöki szak

624.07 ‘
— képlet /kémia 541.61
— részek 624.02

. — — előkészítése 624.056 
szerkocsi /gőzmozdony 621.136 
szerodiagnózis 576.8.077.3 
szerológiai diagnosztika 616—078 
szerpentinpala /kőzettan 552.47
— /útépítés 625.711.8
szerszám /állattenyésztés 636.083.7
— /bányászati jövesztés 622.23.05
— /bányászati mélyfúrás 622.24.05
— /bőripar 675.05
— /faipar 674.05
— /festő- és mázolóipar 667.661
— /géptan 621.9
— /kőfaragóipar 679.8.05
— /művészet technikája 7.022
— /végrehajtási szempont .002.54 
szerszámacél 669.14.018.25 
szerszámacél felhegesztése 621.791.92

szerszámgép 621.9 
szerszámkészítés 621.75 
szerszámkiadás 658.563 
szerszámköszörülés 621.923.6 
szerszámlakatosmunka 621.756 
szerszámnyél 674.75 
szerszámozás 636.083 
szerszámraktár 658.563 
szerszámtartó 621—229 
szérum 615.779 
szérumbetegségek 616.15 
szérumkezelés 615.373 
szervek /biológia 576.74
— helyzeteltérése 616—007.4
— káros anyagcseréje 616 — 008.9
— Süllyedése 616—007.42 -
— vándorlása 616 — 007.4 
szervélettan 612.014
szerves antiszeptikumok 615.778
— anyagok elemzése 543.8
— — előállítása 661.7
— — tartósítása 664.8
— anyagokból való műkövek 666.894
— ásványok 549.8
— — bányászata 622.33
— eredetű építőanyagok 691.1
— — kőzetek 552.58
— fémvegyületek 661.78
— gyógyszerek 615.3
— kémia 547
— kémiai eljárások 66.095
— — iparok 6 6 8
— kénvegyületek 661.719
— nemfémes vegyületek 661.718
— nitrogénvegyületek 661.717
— peroxidok 661.729
— robbanóanyagok 662.23
— savak és azok sói 661.73
— szelénvögyületek 661.719
— talajkémia 631.417
— tellurvegyületek 661.719
— trágya 631.87
szervetlen anyagok elemzése 543.7
— ásványok /teleptan 553.6
— — és kőzetek bányászata 622.36
— fertőtlenítő készítménvek 

615.777.1/.9
— gyógyszerek általában 615.2
— kémia 546
— pervegyül etek 661.49
— színezékek 667.213
— talajkémia 631.416
— tellurvegyületek 661.69
— vegyületek /teleptan 553.63
— ■— /vegyipar 661.8
— — fényérzékenységén alapuló fényké

pezési eljárások 772
szervezés /házigazdaság 64.012
— /politikai gazdaságtan 330.23
— /üzemgazdaság 658.012.3
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szervezés szilikátipar

szervezés elmélete 65.01
— és tevékenység általában 007 
szervezési szempont .008
— tervek 658.012.32 
szervezet 576.75
— folyadékai 616—008.8
— kiépítése /szempont szerinti alosztás 

.008.05
szervezett áruszétosztás 339.86
— politikai mozgalmak 323.23 
szervi pszichózisok 616.892 
szervomotoros vezérlés 621—526 
szervülés 616 — 003.9 
szerzetesrendek, szerzetesség 271 
szerzett mozgások 159.943.7
szerző és kiadó közti viszony 655.52
— szerinti betűrendes katalógus 018 
szerződés /építőipar 69.003.2
— /kereskedelmi szervezés 658.8.02
— /magánjog 347.44
— /nemzetközi jog 341.24
— fajai 347.45/.47 
szerződésen kívüli kötelmek 347.5 
szerződéses szolgalmak 347.26
— termeltetés 63:347.751.92 
szerzői jog 347.78
— — elleni bűncselekmény 343.533
— jogvédő iroda 347.789
— katalógus 025.342
— kézirat 091.5 
szeszesital /egészségügy 613.81
— /rendészet 351.761
— cukorrépából 663.54
— melaszból 663.5*4 
szeszfőzde 663.52 
szeszgyár 663.52 
szeszkviferpenek 547.913 
szétküldés /csomagolástechnika 621.798 
szétpontosítás /'közigazgatás 35.072
— /közjog 342.25
— /szervezési szempont .008.042 
szétszedhető építmények 624.033 
szférikus csillagászat 522.7
— geometria 516.3/.4
— trigonometria 514.6 
Szibéria /földrajzi alosztás (57) 
szibériai tvúkfajták 636.572 
szi dérit 549.74
szifilisz /nemi betegségek 616.972
— /patológia áltaiaban 616 — 0 0 2 . 6  

szifiliszformák 616 —002.63/.69 
szifon 628.26
sziget /földrajzi alosztás (2 2 )
— /geológia 551.42 
szigetelés /általános mérnöki szak

624.034.93
— /elektrotechnika 621.315.6 

/építőipar 699.82
— vizsgálata 621.317.333 
szigetelő 621.315.62

szigetelő anyag 621.315.61
— cső 621.315.67
— karton 676.623
— lakk 667.812.6
— papír 676.492
— tartó 621.315.6
szigetelt huzalok gyártása 677.731
— kábelek gyártása 677.731
— vezetékek. 621.315.3 
szigillográfia 736.3
szigonnyal való halászat 639.2.061.5 
szíj /bőripar 675.7
— /géptan 621-235 
szíjgyártó ipar 685.2 
szíj haj tás 621.852
szikes talaj 631.445.52/.54
— — megjavítása vízgazdálkodássá*

626.87
szikkatívok /mázolóipar 667.629.3
— /növénvi olajok, zsírok, viaszok

665.34 v
sziklacsQnt 616.289 
sziklaeltávolítás folvókból 627.74 
sziklaépítmény /ősrégészet 571.94 
szikraforgácsolás 621.9.018.5 
szikrapróba /hiradásügy 654.16
— /rádiótechnika 621.396.2 
szilárd alkohol 662.88
— állapot /kémia 54 — 16
— élelmiszerek előállítása és tartósítása 

664
— gát 627.431
— hulladék 628.44
— kőzetek 553.5
— melléktermékek /kohászat 669.015.8
— szennyvízrészek fertőtlenítése 628.32
— — szagtalanítása » 628.32 •
— testek ionizációja 537.57
— — mechanikája 531
— tüzelőanyag 662.62
— tüzelőanyaggal, hajtott hőerőgép 

'621.435
— — táplált tüzelés 662.93 
szilárdított folyékony tüzelőanyag 662.88 
szilárdság 539.4
szilárdsági vizsgálat 620.17 
szilárdságtan 539.4 
szilárdulás 539.389 
szilás cetek 599.51 
szilfafélék 582.635.1 
szilícium /kémia 546.28
— /kohászat 669.782
— /vegyipar 661.68
szilícium vegvületek /szerves kémia általá

ban 547-128
— /telített szénhidroaénszármazékok

517.24
szilika gél 661.183.7 
sziükátfestékek 666.29 
szilikátipar 6 6 6
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szilikátok szint vona

szilikátok /ásványtan 549.6
— /kémia 546.284 
szilikon műanyag 678.8 
szilikózis .616^24—003.6 
szillimanit /ásványtan 549.6
— /kerámiaipar 666.763.5 
szillogizmus 162.2 
sziloxán 678.8
szilur 551.733 
szilva 634.22 
szilveszter 398.332.42 
szimbiózis /állattan 591.55
— /biológia 576.6
— /növénytan 581.5 
szimbolizmus 8.015.19 
szimbólum /írás 003.62
— ábrázolása 7.045
szimfónia /hangszeres művek formái

78.082
— /zenekari művek 785.11 
szimmetrikus antennák 621.396.674 
szimpatikus idegrendszer /anatómia

611.839
— — /fiziológia 612.89
— — /patológia 616.839 
szín /biológia 575.061.6
— /csillagászat 523.82
— /fizika 535.6
— /művészet 7.017 
színdarab 792.1 
szindikalizmus 335.8
szindikátus /kereskedelmi jog 347.721
— /népgazdaság 338.834.7 
szinekológia 581.525 
színelés 675.024 
színelmélet 535.6 
szinergizmus 615 — 015 
színérzékenység 771.534.2 
színes fémek 669.2/.8
— fényképezés 778.6
— film 778.534.2
— irón 667.56
— kréta 75.023.23
— papír 676.5
— üveg 666.24 ,
színezékek /gumiipar 678.047
— /textilkémia 667.21 
színezés /bőripar 675.026
— /papíripar 676.1.023.5
— /gumiipar 678.029.8
— /textilkémia 667.2
— jégszínezékekkel 667.248
— oxidációs eljárással 667.246
— szervezetlen színezékekkel 667.211 
színezési eljárások 667.24 
színezett fák 674.037
— fémek 669—169
színező anyagok /gumiipar 678.047 
szinguláris integrálok /elsőrendű parciális 

differenciálegyenletek 517.945.5

szinguláris integrálok /magasabbrendű par
ciális differenciálegyenletek 517.946.7 

színhallás 159.937.7 
színház /építészet 725.822
— /szórakozás 792
színházi berendezés készítése 688.74
— díszlet, világítás 792.04
— gépezet, kellékek 792.04
— tűzijáték 662.18
— világítás /világítástechnika 628.973
— zene 782 
színházigazgató 7.075 
színháztudomány 792.07 
színhőmérséklet 535.23 
színkép /csillagászat 523.87
— /fénytan 535.33 
színképelemzés 544.62 
színképkészülék 535.853 
színkeverő eljárások szénnel 773.1 
szinkrongép 621.313.32 
szinkronizálás 621.316.729 
szinkronizmus 621.3.015 
szinkronizmusból való kiesés 621.3.018.6 
szinkrotron 621.384.6
színlátás /fiziológia 612.843.3
— /szemészet 617.755
— zavarai /fiziológia 612.845
— — /szemészet 617.755 
színmérés 535.65 
színmű 8—23
— szerzői joga 347.786 
szinonima 413.14 
színösszetétel 535.62 
színpadi művek /irodalom 8 — 2
— — /szerzői jog 347.786 
színrendszerek ' 535.64 
színskála 535.62 
színszóródás 535.32 
színtelenítés /fényképészet 773.7
— /vegyipar 66 .̂067.7 
szín-terelés 622.78 
szintetikus enyv 668.395
— festékanyagok 668.82/.89
— gliceringyártás 668.27
— módszer /lélektan 159.9.018
— olajok /növényi olajok 665.381
— — /pirotechnika 662.75
— polimerizációs műgyanták 678.7
— zsírsav 665.123 
szintezés 526.95 
szintézis /ásványtan 549.07
— /kémia általában 54.07
— /kísérleti kémia 542.91
— /logika 167.3
— /vegyipar 66.09 
szintező műszer 526.95
szintmérés /elektrotechnika 621.317.34
— /fizika 532.2
szintvonal változása folytán keletkezett 

alakulatok 551.35.06
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szinusz szocializmus

szinusz hullámok 621.3.018.7 
színvakság 612.845 
színváltozás /állattan 591.157
— /anyagvizsgálat 620.191 
színvas 669.12
— előállítása 669.17
— — fémekkel 669.173
— — szénmonoxiddal 669.173 
szipka 688.93
szipókás rovarok 595.75 
szír nyelv 492.3 
szirének #• 599.55 
szirtképződmények 551.351 
szirup 664.15 
szita /bányászat 622.74
— /faipar 674.5
— /géptan 621.928
szitakötéshez alkalmas rostok termesztése

633.58
szitáló berendezés /malomipar 664.74 
szitanyomás 667.349.2 
szittyófélék 581.571 
szív /állattan 591.412
— /anatómia 611.12
— /fiziológia 612.17
— /patológia 616.12
— beidegzése 612.178
— munkája 612.173 
Szivacs /állattan 593.4
— /gumiipar 678.43
— halászata 639.27
— tenyésztése 639.6 
szivar 663.975 
szivarka 663.974 
szivárvány 551.593 
szivárványhártya 617.721 
szivattyú /fizika 533.51/.57 
~  /géptan 621.65 
szivattyúművek 628.29 
szivattyútelep 627.534 
szívbeidegzési zavarok 616.12 — 009 
szívbelhártya /anatómia 611.126
— /patológia. 616.126 
szívbetegségek -616.12 — 008 
szívbillentyűk /fiziológia 612.171
— /patológih 616.126.3 
szívblokk 616.12 -  008.313 
szívburok 616.11 
szívdepresszorok 615.716 
szívelégtelenség 616.12 — 008.4 
szívfájdalom 616.12 — 009.7 
szívfibrilláció 616.12 — 008.313 
szívizom /anatómia 611.127
— /fiziológia 612.172
— /patológia 616.127 
szívkamra 616.124 
szívkoszorúér /anatómia 611.132.2
— /fiziológia 612.172 
szívneurózis 616.12—009 
szívócső 621.649.7

szívókotró 621.879.45 
szivornya 621.649.7 
szívósság 539.55
szívösszehúzódások 616.12 — 008.3 
szívpitvarok 616.125' 
szívritmus zavarai 616.12 — 008.3 
szívstimuláló szerek 615.711 
szívüregek 616.12 
szkandium /kémia 546.631
— /kohászat 669.793 _ 
szkepticizmus 165.721 
szkopolamin 615.784 
szláv írásmódok 003.349
— nyelvészet 481 
szlávok ősi területei (367)
— ősvallása 299.18 
szlip 621.3.018.4
— mérése 621.317.36 
szlovák irodalom 885.4 *
— nyelv 485.4 
szlovén nyelv 486.3 
szmokett 678.032 
sző /nyelvészet 413.1 
szóalkőtás 415.4 
szobaberendezés 645.6
szobai és konyhai tüzelési eszközök

644.12
szobanövény 635.965.2 
szóbeli tanítás 371.33
— vizsga 371.27
szobor /szerzői jog 347.784 )
— /szobrászat 73.027.1 
szoborkövek 553.5 
szobrászat 73 
szobrászati gép 681.9 
szociáldemokrata balszárny 329.144
— jobbszárny 329.142
— párt 329.14
szociális gondozás /munkaügy 331.836
— — /pedagógia 371.048
— helyzet szerinti népességmegoszlás

312.99
— képzés 371.035
— közgazdaságtani iskola 330.185
— közigazgatás 351.84
— kulturális ellátás 304
szocialista állam elnöki tanácsa 342.61
— — helyi szervei 342.63
— — központi szervei 342.62
— — szervezete 342.6
— gazdálkodás 330.191.7
— iskolák Marx előtt 355.1/.4
— kooperatív telepek 335.9
— munkaverseny 331.876.1
— realizmus /filozófia 18[3K]
— -  /irodalom 8.015.16[3K]
— — /művészet 7.036.1 [3K]
— tanok a X V III. század végéig 335.1
— telep 335.9 
szocializmus 3K
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szocializmus szőr

szocializmus nem m arxista-leninista 
nézőpontból 335

— története 3K9 
szociográfia 308 
szociológia 30

y— módszerei 301.08
— szűkebb értelemben 301 
szociológiai csoport 301.18
— rendszerek, iskolák és bírálatuk 301.19 
szóda 661.321
szódaipar 661.3 
szófejtés 415.4 
szófejtő szótár 413.212 
szója /kertészet 635.65
— /növénytermesztés 633.34
— alapú műanyagok 678.56
szójaolaj 665.335.2 
szokásjog . 340.141 -__
— /formai alosztás (094.97) 
szokásjogi bíráskodás 347.997 
szokások /munkaügy 331.84
— /néprajz „ 392/394 .
— /pszichológia 159.943.7
— -befolyása az emberekre és emberfa

jokra^ 572.024
szókincs 413 
szoláris nap 529.1 
szólásmód 413.18 
szólásmondás 398.9 
szólásszabadság 342.727 
szolfatára 551.23 
szolfézs 784.9 
szolgálati beosztás 331.12
— fegyelem 65.012.42 »
— idő “ 372”
— rend 35.083
— szabályzat 355.51
— szerződés 347.454
— út 65.012.467 
szolgalmi jog 347.26 
szolgáltatások /gazdasági javak 330.123.6 
szolidaritás 301.162
szolidarizmus 330.186 
szolipszizmus 165.814 
szólok 541.182.6 
szomatológia /állattan 591.49
— /biológia 572.5 
szomjúság 612.391 
szomorúi áték /irodalom 8  — 2 1
— /színház 792.1 
szomszédjog 347.241 
szonáta 78.082 
szondázás 616—072.2 
szonett 8—193
szónoklattan /irodalom 8.085
— /vallás 251 
szoptatás 618.63
szoptató anyák munkafeltételei 331.4 
szórakozás 79
— /munkaügy 331.84

szórakozásra szolgáló hajó 629.125 
szórakozóhely 725.8
— rendészete 351.758 
szórakoztató cikkek ipara 6 8 8 . 7  
szórás /statisztika 311.15 
szorbóz 547.455.6
szorgalmi időbeosztása iskolában 371.24
szorító gyűrű /gépelemek 621.887
szóró eljárás /festőiparok 667.666
szóródás 311.15
szórófej 621 —225
szórópisztoly 667.661.62
szortimentkatalógus 017.42
szószék 729.91/.93
szótag 414.7
szótagíró gép 681.613 ~
szótagolás olvasásnál 372.4
szótár /fórmai alosztás (03)
— /nyelvészet 413 
szótárak csoportosítása 413.2 
szótárkatalógus /bibliográfia 019
— /könyvtárügy 025.345 
szovhoz 333.151 
szovjet demokrácia 321.8
— népek irodalma 88/89(47) 
szovjetrendszer 342.6 
Szovjetunió /földrajzi alosztás (47)
— földrajza 914.7
— Kommunista Pártja 3KP(47)
— Lenini Ifjúsági Szövetsége 3KSzM
— története 947 
szög /építőipar 691.88
— /gépelemek 621.886.2 
szögfüggvény 514.9 
szögmérés /fizika 531.74
— /geodézia 526.911 
szögprizma 526.97 
szögsebesség mérése 531.77 
szögtükör 526.97 
szökőkút /építészet 725.94
— /géptan 621.647.5
— /kertépítés 712.5 
szőlészet 634.8 
szőlőcukor 664.162 
szőlőfajták 634.8 
szőlőfélék 582.783 
szőlőfürt alakja 634.836 
szőlőprés 663.255 
szömörcefélék 582.765 
szőiweg /háztartás 645.1
— /iparművészet 745.52 
szőnyegcsomozó gép 677.054.5 
szőnyegfektetés 698.7 
szőnyegszövés 677.74
szőr /állati termékek 637.62
— /állattan 591.478
— /anatómia 611.78
— betegségei 616.594
— feldolgozása 675.82
— növekedése és fiziológiája 612.799
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szurokszőrme

szőrme /vadászat 639.18
— színezése 667.26 
szőrmeipar 675.6 
szőrtelenítés 675.023 
szőrtüszőgyulladás 616.594.1 —002 
szövegkiadás 418 
szövegkönyv /irodalom 8  — 293
— /zene 78.089 
szövegkritika 417.3 
szövegmagyarázat 417.3 
szövés 677.024
szövet /átörökléstan 575.061.5
— /fejlődéstan 576.72
— /festőipar . 667.034
— /ruhaipar 687.03
— /textilipari termék 677.064
— kevert anyagból 677.6
— kóros anyagcseréje 616—008.9 
szövetkezés /külpolitika 327.7
— /politikai gazdaságtan 334 
szövetkezet /kereskedelmi jog 347.726
— /politikai gazdaságtan 334 
szövetkezeti áruház 334.5
— bank 334.2
— üzem 334.6 
szövetkezetügy 334 
szövetlégzés 612.26 
szövetpapír 676.515 
szövetség /külpolitika .327.7 
Szövetségi Tanács /szovjet közjog

342.532(47)
szövetszerkezet változtatást /fémek hőke- 

zelése 621.789 
szövettan /állattan 591.8
— /átörökléstan 577.061.5
— /anatómia 611—018
— /fejlődéstan 576.72 

/növénytan 581.8
— /patológia 616 — 018 
szövődéi gép 677.054 
szövőgép tartozékai 677.058 
szövőszék 677.054.4
— alkatrészei 677.054.7
Sztahanov-mozgalom ‘331.876.2 
sztatika—531.2 —
sztatikái hatások 624.042.6 
„sztatikailag határozatlan tartók

624.041.2/.5
— határozott tartók 624.041.1 
sztearinsav 547.29
sztepp ék megművelése 631.611 
sztereokémia 541.63 
sztereoszkópia /fényképészet 778.4
— /fizika 535.767 
sztermek 547.92 
sztirax 668.442.4 
SZTK 368.4 
sztorax 668.442.4 
sztornó 657.23 
sztöchiometria 541.22

sztrájk /munkaügy 331.892
— /politika 323.264 
sztrájkellenes intézkedések 331.896 
sztrájktörő 331.896.4 
sztratigráfia 551.7 
sztratigráfiai őslénytan 56(11) 
sztratoszféra repülés 629.19
— repülőgép 629.13.077.2 
sztreptomiciri 615.779.931 
sztrichnin 615.785 
sztrohoszkóp'ia 534.41.087.252 
sztroboszkópos vizsgálat 53.087.252 
szubjektív értékelméletek 330.138.2
— észlelés /fizika 53.087;2/.3
— fotometria 535.242
— idealizmus 141.136
— módszer /lélektan 159.9.018 
szublimáció 536.422
szublimálás /kőszénkátrányfeldolgozás

668.736.31
— /vegyipar általában 66.049.6 
szublimát /gyógyszertan 615.732.6
— /vegyipar 661.849 
szubsztancia 111.3 
szubsztitúció 512.8 
szubtrópusi gyümölcs 634.6 
szubvenció /közigazgatás 35.078.5 
szudáni nyelv 496.6 
szuggesztió /gyógyászat 615.851.11
— /lélektan W .962 
szuharfélék 582.835 
szulákfélék 582.942
szulfamid készítmények 615.778 
szulfamilsav /kémia 547.551
— /vegyipar 668.741.84 
szulfát /ásványtan 549.76
— /kémia 546.226 
szulfáttartalmú műtrágya 631.82 
szulfid /ásványtan 549.3
— /szerves kémia 547.569
— /szervetlen kémia 546.221
— /vegyipar 661.249 
szulfinsav 547.269 
szulfit 661.24
szulfonálás /kémia 542.945.6
— /vegyipar 66.094.56 
szulfonált olajok 665.382 
szulfonamidok 615.778.25 
szulfonok /alifás vegyületek 547.27
— /ciklikus vegyületek 547.54 
szulfonsav 547.269 
szulfoszármazékok 547.583 
szuperfiniselés 621.923.56 
szuperfoszfát 661.632 
szupport 621 — 229.2 
szupravezetés 537.312 
szurok 622.337 
szurokkoksz 668.739 
szurökszén 552.575 
szuroktartalmú építőanyagok 691.16
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szurony

szurony 623.444.3 
szúrószerszám 672.7 
szúrt seb 616 — 001.4 
szuszceptibilitás /mágnesség 538.21 
szuszpenziók 541.182.6 
szuverén állam 341.211 
szuverénitás 342.31 
szűcsipar 675.6 
szükségadó 336.218 
szükségáramforrás 621.311.8 
szükséggazdálkodás 338.987 
szükségletek 330.163 
szükségmunka 331.61 
szükségrendszabályok a népgazdaságban 

338.987
szükségszerűség 123 
szülés /fiziológia 612.63
— /szülészet 618.4/.5
— gyógyszeres megindítása 618.5 — 085
— megindítása sebészi úton 

618.5-089.888.11
< i7 Í í lp < :7 p t  f i i  S

szülészeti műtét 616-089.888 
szülésznő 614.253.58 
születés /magánjog 347.151
— /statisztika 312.1
születési hely szerinti népességmegoszlás 

312.91
— lastrom* 929.3
születéssel kapcsolatos szokások 392.1 
születés szabályozás 312.12 
szülőföldismeret 908
— elemi oktatása 372.89 
szülői hatalom 347.631/.637
— munkaközösség 37.018.26
szülők és gyermekek közti jogviszony N

347,63
— iskolája 37.018 
szülőotthon /építészet 725.51
— /népjólét 362.15 
szülőutak szűkületei 618.5 
szünesztézia 159.937.7 
szüneteltetés /üzemgazdaság 658.18 
szünidei tanfolyam 374.8 
szünidő /egészségügy 613.76
— /oktatásügy 371.23 
szünnap “348”
szűrés /borászat 663.257
— /kémia 542.6
— /szennyvíztisztítás 628.33
— /vegyipar 66.067 
szüretelés 663.25
szüreti ünnepség 398.332.34 
szürke /színelmélet 535.6 — 29
— hályog 617.741-004.1
— nyersvas 669.131.6 

(szürkekarton 676.612 
szűrő /fényképészet 771.356
— /pincészet 663.255
— /vegyipar általában 66.067.1

takarékosság

szűrő medence 628.16 
— négypólusok 621.372.5 
szűrőpapír 676.41 
szűrősajtó 66.067.4 
szvit 78.083.1

T

tabes dorsalis 616.832.61 
táblafestészet 75.051 
táblásjáték gyártása 685.84 
táblaszerkesztés /statisztika 311.217 
táblaüveg 666.15
táblázatok /formai alosztás (083.4) 
táblázatos könyvelés 657.263 
table d’hőte 642.5 
tabletta /géptan 621 — 941 
tablettázás /vegyipar 66.099 
tábori erődítés 623.2
— lelkész 356.36
— löveg 623.413.2
— szolgálat 355.41
— tüzérség 358.111
— tüzérségi löveg 623.413 
táborozás /háztartás 64.028
— /sport 796.54 
táborozási cikkek ipara 685.5 
tachimetria 526.92 
tachométer 531.77 
tagállamok államhatalma 342.55 
taglejtés 409.5
tagnévsor /formai álosztás (083.813) 
tagok /szervezési szempont .008.8 
tagosítás 333.013.6 
tágulatok 616 — 007.64 
táj 712
táj anatómia 611.9
tájékoztatásügyi minisztérium 354.36 
tájékoztató intézmény 061.66 
tájföldrajz általában 913 
tájgeológia 55(1/9) 
tájkép /fényképészet 77.04
— /festőművészet 758.1
— /művészet általában 7.047 
tájolás /területrendezés 711.6 
tájoló /geodézia 526.915
— /mágnesség 538.74
tájolós teodolittal való mérés 526.914
tájolóval való mérés 526.915
tájrendezés 712.3
tájszólás 408.7
tajték 679.91
táj termelés 631.961
takarékbetét /kereskedelmi jog 347.759 
takarékpénztár /bankügy 332.2
— /építészet 725.24 
takarékos fogyasztás 339.44 
takarékosság "/népgazdaság 339.444
— /üzemgazdaság 658.561.011
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takarékiigy támasztó

takarékügy 332.2 
takarmány 636.085
— elkészítése 636.085.6
— emészthetősége 636.085.2
— keményít őtart alma 636.085.2
— összetétele 636.085.1
— tápértéke 636.085.2 
takarmánybázis 636.085:631.153.2 
takarmányborsó 633.33 
takarmányelőkészítő gép 631.363 
takarmányértékesítés 636.085:591.133.2 
takarmányfajták 636.085.5 
takarmány füvek 633.2 
takarmánynormák 636.084.423 
takarmányozás /állattenyésztés 636.084
— /tejgazdaság 637.122
— szaporodás idején 636.084.51 
takarmányozási kísérletek 636.085.3 
takarmányrépa /kertészet 635.11
— /növénytermesztés 633.416 
takarmánysiló 631.363.1 
takarmány vetésforgó 631.582:633.2 /.3 
takaró /háztartás * 645.48
— /textilipar 677.62 
takarónövény 631.544.7 
talaj /agronómia 631.4
— /általános mérnöki szak 624.13
— /erdészet 634.99
— fizikai tulajdonságai 631.43
— hatása a növénytanban 581.051
— higiénéje 614.7 *
— hőmérséklete 55^..52^.^.
— megítélésének: ásványtani álapja

624.131.1
— — biológiai alapja 624.131.1
— — földtani alapja 624.131.1
— mérgezettsége 631.45
— termőképessége 631.45
— tömörítése 624.138
— vízgazdálkodása 631.432 
talajár 631.164.25
talaj bakteriológia 631.46 
talaj biológia 631.46 
talajdinamika 624.131.5 
talaj elemzés 631.42 
talajérték 631.164.25 
talajfejtés és szállítás 624.132 
talajféleségek 634.44 
talaj genetika 631. 
talajhiba 631.45 
talajjavítás 631.45.002.237 
talaj javítási vízimunkálatok 626 
talajkémia 631.416/.417 
talajkémiai kutatómunka 631.42 
talajképződés 631.48 
talajkondícionálás 631.434.002.237 
talajkutatás 624.131.3 
talajleírás 631.47 
talajmechanika 624.131
— alkalmazása 624.131.7

talajmetszet 631.47 
talajmorzsa 631.434 
talajművelés /erdészet 634.956.43
— /mezőgazdasági munkálatok 631.51 
talajművelő gép, eszköz, szerszám 631.31 
talajnedvesség 551.579
talajnemek 631.411 
talajosztályozás 624.131.2 
talajstatika 624.131.5 
talaj szemrevételezés 631.47 
talajszennveződés elleni védekezés 

628.516
talaj szerkezet 631.434 
talaj szilárdítás 624.138 
talaj szűréssel való szennyvíztisztítás

628.36
talajtan 631.4 
talaj térkép 631.47 
talajtömörítő gép 631.314 
talaj tulajdonságok 624.131.4 
talajvédelem 631.43.004.4 
talajvédő gép 631.43.004.4:631.31 
talajvíz /általános mérnöki szak

624.131.6
— /geológia 551.495
— /ivóvízellátás 628.112
— /meteorológia 551.579
— elvezetése földalatti vezetékkel 

626.862
— — nyílt árokkal 626.861 
talajvizsgálat általános mérnöki szak

624.051
— /mélyépítés 624.131.3
— /mezőgazdaság 631.42 
találkozó harc 355.422.15 
találmány /alkalmazott tudománvok

608
— /szellemi alkotás joga 347.771 
találmányi rajz 608.4
tálaló 643.4 
találós kérdés 398.6 
talapzat /művészet technikája 7.024 
tallium /kémia 546.683
— /kohászat 669.873 
tallium érctelep 553.44 
talpcsapágy 621.822.2 
talpfa 625.142 
talyiga 629.111 
tályog 616-002.3 
támadás /hadászat 355.432.1
— /harcászat 355.422.1 
támadó sportok 79(3.8 
tamariskafélék 582.831.6 
támasz 624.078.5 
támaszponti reakció 624.041.6 
támasztó növényápoló eszköz 631.34 
támasztóállvány közúti járóműnél

629.11.015
támasztócsapágy 621.822.2 
támasztószerkezet 629.11.015
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tárni al táplálkozás'

támfal /általános mérnöki szak
624.022.7

— /mélyépítés 624.137 
tamil nyelv 494.8 
tamponalás 616—089.4 
tanács /formai alosztás (049.3)
— /közigazgatás 35.075
— /közjog 342.63 
tanácsadás /hirdetésügy 659.2
— /könyvtárügy 028.8
— /pedagógia 37.018.26 
tanácsadók /személyzeti szempont .007.1 
tanácsház 725.13 ,
tanácskozó szervek .008.1 
tanácsköztársaság 321.8 
tanácsrendszer 342.6 
tanagra 738.8
tananyaggal való túlterhelés 371.71
tanárképzés 371.126
tanárok közti munkamegosztás 371.213
tánc /szórakozás 793.3
táncbemutató 792.8
táncformák /zene 78.085
tánchely 725.823.6
táncterem 725.823.6
tánczene 785.16
tandíj 371.22
taneszköz 371.66
tanfolyam a népművelésben 374.5
tangazdaság 371.617.3
tangenciális beömlés 621—157
tanítás szóbeli úton 371.33
tanítási időszak 371.23
— módszereké 371.3 
tanítóképzés 371.126 
tanítóképző intézet 373.8 
tanköltemény 8  — 15 
tankönyv /formai alosztás (075)
— /oktatásügy 371.671 

tanmenet 37Í.214 
tanműhely 331.861/.862 
tannin /kémia- 547.587
— /vegyipar 661.734
— tartalmú növények 633.87 
tanonciskola 331.861/.862 
tanoncképzés 331.86Í 
tanoncmunka 331.55
tanrend /formai alosztás (075.5)
— /oktatásügy 371.214 
tanszabadság 342.733 
tanszék 378.12 
tanszemélyzet 371.1
— továbbképzése 371.126 
tantál /kémia 546.883
— /kohászat 669.294 
tantalátok 549.75 
tantá.érc 553.46 
tantálvegyületek 661.888 
tanterem megvilágítása 628.977.2 
tanterv /formai alosztás (075.5)

tanterv /oktatásügy 371.214 
tantestület 371.12 
tantörténet (091.2) 
tanulás /lélektan 159.953 
tanuláshoz való jog 342.733 
tanulatlan és tanult munka 331.7
— munkás 331.752 
tanulékonyság állatoknál 591.513 
tanulmány /formai alosztás (04)
— /irodalom 8 —4 
tanulmányi kitüntetés (079.2)
— oklevél (079.2)
— verseny /formai alosztás (079)
— — /oktatásügy 371.533 
tanulmányok abbahagyása 371.242,73 
tanulmányúti beszámoló (079.3) 
tanulók 37Í.212
— által készített oktatási eszközök 

371.676
— felvétele az iskolába 371.212
— kategóriái 371.04
— képességvizsgálata 371.212
— kifáradása 371.71
— munkája 371.322
— munkaközössége 371.035.461
— önkormányzata 371.59
— szociális gondozása 371.048
— túlterhelése 371.71 
tanulókör 374.2
tanult és tanulatlan munka 331.7 
tanya /építészet 728.6
— /területrendezés 711.438 
tanyai háztartás 64.027 
tányérrugó 621—272.4 
tapadás úttest és járómű között

625.03
tapadási vizsgálat 620.179.4 
tápanyagok /egészségügy 613.2 

./fiziológia 612.392 
tapasz 615.771.1 /.7 
tapasztalat .0 0 1 . 8 6  
tapasztalatcsere /elméleti szempont 

.0 0 1 . 8 6
— /munkaügy 331.054.5 
tápérték /háztartás 641.1
— zsír és olajterméknél 665.112 
tapéta 745.54
tapétapapír 676.5 
tapétázó munka 6 ^8 . 6  

tapintás /állattan 591.185.2
— /fiziológia 621.88
— /lélektan 159.93Ü
— orvosi vizsgálatnál 616—071 
tapintóérzés zavarai 616—009.61 
táplálás /állattenyésztés 636.084 
táplálék asszimilációja /állattan

591.133.2
táplálékszükséglet /fiziológia 612.394 
táplálkozás /állatfiziológia 591.13
— /állatökológia 591.53
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táplálkozás tarsoly

táplálkozás /antropológia 572.023
— /egészségügy 613.2
— /fiziológia 612.39
— /növénytan 581.13
— szervei /állattan 591.43 
táplálkozási hiány 591.13
— hiánybetegségek 616.39
— szervek 611.3 
táplálócgatorna 627.84 
tápláltság foka /patológia 616—056.5 
tapogatókoszorúsok, 594.6 
taposómalom 621.087
táppénz 362.14
tápvezeték 621.332
tápvíz előmelegítése 621.187.14
— gőzkazánoknál 621.187.1
— összetétele 621.187.11
— tisztítása 621.187.12
tarack /gyalogsági löveg 623.421.3
— /tüzérségi löveg 623.415.3 
tárca /díszműáruk ipara 688.3 
tárcsa 681.143
tárcsás borona 631.319
— dugattyús szivattyú 621.652
— fűrész 621.934
— réselőgép 622.232.43 
targonca 629.111 
tárgyalás /perjog 347.939 
tárgyi felelősség 347.51
— jog 34.02
— katalógus /bibliográfia 017
— — /könyvtárügy^ .02á^343.1 /.2
— teljesítmény' /szempont szerinti alosz- 

tás .009.4
tárgylencse ,535.318 
tárgymutató /formai alosztás (083.86) 
tárgyszókatalógus 025.343.1 
tárházak kikötőkben 627.32 
tarifa /gazdasági szempont .003.13
— /híradásügy 654.03
— /közlekedésügy 656.03 
tarkómerevség 616.743 — 009.12 
tárkony 635.7
tárlat 7 >091 
tarló 631.44 “ 712.8” 
tarlóhántás 631.512:631.312.68 
tárnicsfélék 582.936 
tárók biztosítása 622.281 
tárolás /söripar 663.45
— előkészítésnél /bányászat 622.79 
tároló eszköz gáz és folyós anyagok szállí

tására 621.642
- 7  medence 627.8 
társadalmi alakulat 301.18 ■
— csoport 323.3
— csoportokat képviselő politikai párt

329.63
— ellenőrzés 3.078.3
— érintkezés /erkölcstan 177
— — /néprajz 395

társadalmi erkölcs 172
— folyamat 301.17
— formák 321
— jelenségek forrásai és indítékai

301.15
— kapcsolat 301.16
— kérdés 304
— körnvezet 301.161
— lélektan 301.151
— munka 331.642
— osztályok /antropológia 572.029
— — /belpolitika 323.3
— — /patológia 616—058
— össztermék és elosztása 339.21
— rend 301.18
— réteg 323.3
— segélyezés 361.2
— szempont .009
— szervezet formái 321
— szervezetek 369 *
— tényezők befolyása a háború előkészí

tésére és vezetésére 355.014
— tulajdon sérthetetlensége 342.739 
társadalmilag hatékony befolvások

301.153
■' társadalom 301.18 

társadalombiztosítás 368.4 
társadalombiztosítási minisztérium

354.85
társadalomellenes bűncselekmények 

343.56/.59
— cselekmények rendészete 351.766 
társadalompolitika 304 
társadalomrajz 308 
társadalomtörténet 308(1)(091) 
társadalomtudomány általában 3
— /tudományok rendszerezése 168.522 
társállamok (domíniumok) minisztériuma

354.13
társas cég 347.72
— élet előmozdítására alakult körök 367
— étkezés /néprajz 394.1
— szórakozás 793
— táncok /zene 78.085.2
— vállalat 338.95 
társasági tánc 793.33/.34 
társaságok 061.2 
társaséleti szokások 394 
társaséletmód /állattan 591.55
— /növénytan 581.524 
társasház 347.238
társasházban levő közösségi háztartás

64.023
"társasjáték 794
társas játék cikkek készítése 685.86 
társaskör 367
— könyvtára 027.2 
társasmunka 331.874 
társbérlő 333.324 
tarsoly 685.2
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társulat taxaméro

~ társulat 06 
tarsus 617.773
tartalék /politikai gazdaságtan 339.6
— /üzemgazdaság 658.157
— bevetése támadásnál 355.422.13
— -  védelemnél 355.422.24 
tartalékanyagok /növénytan 581.13 
tartalékvilágítás 628.978.6 ? 
tartalomjegyzék /formai alosztás

(083.86)
tartalommutató /bibliográfia 014.5 
tartály /elhelyezési szempont .006.016
— /épületszerkezetek 624.074.7
— /géptan 621.642.1/.3
— /mérnöki magasépítés 624.953
— /vegyipar 66.023 
tart ály gyárt ás 621.772 
tartálykocsi 621.642.2 
tartálymosó és töltőkészülék 683.561 
tartálynyitó készülék 683.564 
tartamrepülés 533.61015 
tartóhuzalok 621.3.032.5
tartók /díszműáruk 688.3
— /hídépítés 624.21.093
— /szerkezeti elemek 624.072.2
— /vasáruk 683.5
— szerkezeti kiképzése 624.023.93 
tartomány /földrajzi alosztás (1—32) 
tartományi közigazgatás 353.1 
tartós béke 341.67
tartósítás /állati termékek 637.433
— /bőripar 675.021
— /élelmiszeripar 664.8.03
— /háztartás 641.4
— csomagolással 664.8.038
— elektromos úton 664.8.039
— üvegben 664.8.036.6 
tartóssági vizsgálat 620.169.1 
tartozás elismerése 347.476 
tartozik /könyvvitel 657.21 
tartózkodási hely szerinti népességmeg

oszlás 312.92
taszítás /bőripar 675.025
— /villamosság 537.217 
tatár lovak 636.11
— török nyelvek 494.3 
tautomeria~ 541.62 
tavasz “ 321”
tavaszi ünnep 398.332.1 
távbeszélő /híradástechnika 621.395
— /közlekedéspolitika 384
— /üzemszervezés 654.15
— nagytávolságra, kábelen, tengeri kábe

len 621.395.5
távbeszélőberendezés 621.395.7 
távbeszélőhallgató 621.395.623 
távbeszélőhálózat 621.395.74 
távbeszélőkészülék 621.395.6 
távbeszélőközpont /építészet 725.16
— /híradástechnika 621.395.7

távbeszélőtitok sérthetetlensége 342.738 
távbeszélőügyi minisztérium 354.44 
távbeszélővezeték 621.395.73 
távcső /csillagászat 522.2
— /optika 535.83 
távfényképezés 778.32 
távfűtés 697.34 
távgyaloglás 796.42 
tavi hajózás 656.65
— üledék 551.312.^4 
távirányítás 621—519 
távirányított járómű 629.1—498
— lövedék 623.451-519 
távirati iroda 070.431
— rejtjel 652.8
táviró /híradástechnika 621.394
— /közlekedéspolitika 384
— /üzemszervezés 654.14
— jelkulcs 621.394.14
— nagy távolságon kábelen 621.394.5 
távíróberendezés 621.394.7 
távíróerősítő 621.394.64 
távírókészülék 621.394.6 
távíróközpont /építészet 725.16
— /híradástechnika 621.394.7 
távíróügyi minisztérium 354.43 
távjelzés /híradástechnika 621.398
— /üzemszervezés 654.94 
távközlés /közlekedéspolitika 384
— /vasútüzem 656.25 
távlat 742
távlati tervezés /közgazdaságtan 

3^0 1 73 34“ 31 3”
------ /üzemgazdaság 658.012.2“ 313”
távlattan 515.6
távmérés /elektrotechnika általában

621.3.083.7
— /híradástechnika 621.398 
távoktatás 374.4
távolbalátás /híradástechnika 621.397
— /üzemszervezés 654.17
— alkalmazása 621.397.9 
távolbalátó készülék 621.397.6 
távollátás 617.753.1
távoliét /magánjog 347.172
— /munkaügy 331.816/.817 
távollevők földbirtoka 333.4 
távolodás /szociológia 301.162 
távolságmérés /geodézia 526.92 
távolságmérő /fényképészet 771.372
— /fizika 531.719 
távolugrás 796.431.2 
távrepülés 533.6.015 
távvezérlés /elektrotechnika 621.398
— /géptan általában 621—519
— /híradástechnika 621.398
— /üzemszervezés 654.93 
távvezérlésű vasút 625.37 
Tawara-csomó 616.124 
taxamérő 681.124
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taxi telep

taxi 656.131
taxismus /biológia 576.333
— /növénytan 581.18 
Taylor-módszer 331.158
tea /élvezeti cikkek ipara 663.95
— /növénytermesztés 633.72 
teakonyha 643.39 
teapótló 663.96 
technetium /kémia 546.718
— /kohászat 669.848, 
technika 62
technikai befolyások a munkára 331.041
— berendezések a könyvtárban 022.9
— mikrobiológia 663
— minimum 331.86
— segítség /nemzetközi jog 341.232.5 
technokrácia 330.187.6 
technológia /géptan 621.7
— /különböző iparágak 67
— /vegyipar 6 6
technológiai anyagvizsgálat /gumiipar

678.017
— — /különböző iparágak 67.017
— — vegyipar 66.017
— — számszerű eredmény nélkül 

620.163
— előírás 658.516.3
— fegyelem 658.512.012,421 
tégely /kerámiaipar 666.78 
tégelyacél 669.141.246 
tégelyacélgyártás 669.186 
tegezés 395.6
tégla /általános mérnöki v624.012.2
— /kerámiaipar' 666.71 
téglafalazat 693.2 
téglaívhíd 624.622
tehenészet /állati termékek 637.131
— /állattenyésztés 636.2 
tehéntejből készült sajtfajták 637.351 
teherautó /közlekedési üzem 656.135
— /közlekedéstechnika 629.114.4 
teherbírás 624.046
teherkocsi /vasútépítés 625124 
teherpályaudvar /építészet 725.32
— /vasúti üzem 656.212 
teherszállító járómű 629.1—44
— repülőgép 629.138.4 
tehervonati szolgálat 656.225 
tehetségvizsgálat 331.826
tej /állati termékek 637.1
— /állattan 591.146
— /állattenyésztés 636.088.5
— /egészségügy 613.287
— /fiziológia 612.664
— alkotórészei 637.127
— és tejtermékek 637.1/.3 
—b sterilezése 637.133
tejcukor /állati termékek 637.145
— /cukoripar 664.13; 664.165
tej csarnok /építészet 725.71

tej csarnok /vendéglátóipar 64.024.4 
tejelő angol marhafajták 636.224
— tehenek kiválasztása 637.121 
tejelválasztás /fiziológia 612.664 
tej értékesítés 637.1.003 
tejeskanna, tejeskocsi, tejesüveg

637.135
tejfajták 637.14 
tejfeldolgozás 637.13 
tejfog 616.314.9 
tejföl 637.148 
tej gazdálkodás 637.1 
tejgazdasági edény, eszköz, gép 

637.132
— eljárások 637.135 
tejhamisítás 637.16 
tejhibák 637.16 
tejpor 637.143 
tejpótló 637.18
tej sav /kémia 547.47
— /vegyipar 661.733 
tejszállítás 637.135
tej szennyeződés 637.16
tejszín 637.148
tej tartósítás 637.133
tejtermékek alkotórészei 637.1.002
— minőségi ellenőrzése 637.1.002
— tulajdonságai 637.1.002 
tejút 523.854
tejüveg 666.26
tejvizsgálat 637.127.6
tejzsír 637.127.1
teke játék 796.2
tekepálya 725.84
tekercs /elektrotechnika 621.318.4
tekercselés 621.3.045
— okozta alakváltozás 539.387 
tekercselési szilárdság 539.416 
tekercsrugó 621—272.2 
tekercstestek 621.3.046 
tekintélyi állam 342.39 
tekintélytisztelet 172.12 
tekintélyuralmi rendszerek 321.6 
teknős /állattenyésztés 638.7
— /vadászat 639.15 
tektonika 551.24 
tél “ 324"
tela coniunctiva 611—018.2
— ossea 611—018.4 
telefon 1. távbeszélő 
telefoto gráfia 778.32
telek felosztása /területrendezés 711.63
— kihasználása /üzemgazdaság 658.23 
telekértéknövekedési adó 336.211.4 
telekkönyv /agrárpolitika 333.34
— /magánjog 347.235.11 
telekspekuláció 333.39 
telektulajdon 347.235 
teleológia 124
telep /elektrotechnika 621.353
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telep tengerészetügyí

telep /üzemgazdaság 658.2
— vízellátása 628.18 
telepátia 159.961 
telepes növények 582.22 
telepfekvés 658.21 
telephely 658.21 
telepítés 325.3 
teleptan 553
település a történelem előtti időkben

571.97
— szerinti felosztás /bányászat 622.03
— topográfiája 711.42 
települések területfelhasználása 711.5 
településformák 711.41 
településföldrajz általában 913.0[711.4] 
települési alapon keletkezett csoportok

301.185.2
településtervezés 711.4 
településtörténet általában 

913.0[711.4](091) 
telérek 551.22 
teleszkóp 522.2 
televízió 621.397 
televíziós adó 621.397.61
— állomás 621.397.7
— berendezés 621.397.7
— előadás 7.097
— közvetítés 654.19
— vevő 621.397.62 
téli sportok 796.9
— versenypálya felszerelése 685.65 
télikabát 687.17
télikert 725.76
télikerti növénytermesztés 635.98 
telítés 674.048
telítési eljárások /kémia 542.955
— — /vegyipar* 66.095.5 
telítetlen benzolszármazékok 547.538
— éterek 547.37 -
— merkaptánok 547.367
— oldalláncú fenolok 547.566
— szénhidrogének 547.31
— szulfinsavak 547.367
— szulfonok 547.37
— szulfonsavak 547.367
— tioéterek 547.37 
telítettség /kémia 543.87
— /mágnesség 538.22
— /meteorológia 551.574
teljes foglalkoztatottság 331.024.2
— hálózat fölös energiájának, felhaszná

lása 621.311.161
— munkanélküliség 331.6.062
— szobaberendezés 645.6
— tej 637.141
teljesítés /magánjog 347.42 
teljesítmény /elektrotechnikai áramok

621.3.026
— /elektrotechnikai elmélet 621.3.016
— /hőerőgépek 621.43.018

teljesítmény /lélektan 159.944
— /vegyipar 66.012.4
— /vízerőgépek 621.22.018.7
— elemzése /üzemgazdaság 658.012.225
— mérése /.elektrotechnika 621.317.38 
teljesítménybérezés 331.231 
teljesítménybérrendszer 331.231 
teljesítményi szaknorma 658.54
telj esítményszab ályozó 621.316.728 
teljesítménytényező 621.3.018.14
— javítása 621.316.727
— mérése /elektromosság 537.727
— — /elektrotechnika 621.317.37' 
teljesítőképesség /kohászat 669 012.4
— /népgazdaság 338.961
— /üzemgazdaság 658.29 
telkesítés mérnöki feladatai 631.6 
telki szolgalmak 347.26
tellur /bányászat 622.366
— /gyógyszertan 615.777.8
— /kémia 546.24
— /kohászat 669.777 
tellurit 549.74 
temetés 393.1 
temetési menet 393.92 
temetkezési alap 362.96
— segélyezés 362.96
— szokások 393
temető /egészségügy 614.6
— /építészet 726.8
— /területrendezés 718 
tempera 75.023.22 
tempervas 669.131.8 
templom 726.5
templomi berendezés /építészet 

729.91/.93 -
— — /vallás 247 
tempó /zene 781.68 
tendem 629.118.3 
tendines 611.74 
tenesmus 616.62 — 009 
tengely /gépelemek 621.824
— /géptan általában 621—233
— /közlekedéstechnika 629.11.012 
tengelycsap 621.821 
tengelyforgás /csillagászat 523.83 
tengelyingadozás 521.9 
tengelyirányú lökés 621—754 
tengelykapcsoló 621—231 
tengelymeghajtásos járómű

629.1.026/.028
tengelynyomás /vasútépítés 625.189 
tenger /földrajzi alosztás (26)
— /geológia 551.46
— vizének hasznosítása 627.8.093 
tengeralattjáró 623.827 
tengeráramlat /földrajzi alosztás (27) 
tengerentúl! deportálás 325.42
— telepítés 325.42 
tengerészetügyí minisztérium 354.71
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tengerészmérnöki termelés

tengerészmérnöki tudomány 623.8/.9 
tengerfenék domborzata 551.46 
tengeri állatok halászata 639.27/.29
— — tenyésztése 639.6
— — termékei 639.38
— csatorna 626.9
— emlős bőre 675.035
— — vadászata 639.24
— építkezés 627.24
— háború /nemzetközi jog 341.362
— haderő /haderőszervezés 355.3
— — /hadművészet 359
— haditechnika 623.8/.9
— hadművelet 355.46
— — története 355.49
— hajó 629.123
— hajózás /jog 347.79
— — /közlekedési üzem 656.61
— halászat 639.22
— jog 347.79
— kábel /textilipar 677.73
— kikötő 387.1
— malac 636.91x
— rózsák 593.6
— sün tenyésztése 639.5
— szállítás 387
— tájkép 758.2
— utazás 9Í0.45
— üledék 551.35 
tengerjog 347.79 
tengeröböl szabályozása 627.52 
tengervízi haltenyésztés 639.32 
tenisz 796.342
teniszpálya 725.89 
Tenop-tok 617.762.1 
tensorszámítás 512.9 
tenyészállat 636.088.1 
tenyésztés /állattan 591.613
— /állattenyésztés 636
tenyésztési módszerek, eljárások 636.081 
teobromin /gyógyszertan 615.711.6
— /kémia 547.85 
teodolit 526.913 
teokrácia 321.5 
teológia 2
tépett seb 616 — 001.4 
tér /filozófia 114
— /pszichológia 159.937.5 
térakusztika 534.84 
terápia 615
— /patológia 616 — 085
terápiás eszközök, módszerek, eljárások

615.8
teratológia /anatómia 611—012
— /patológia 616 — 007 
teratoma 616 — 006.2 
térbeli hatály 343.21
— látás 612.843.72
— rácsos tartók 624.074
— szerkezetek 624.023.87

térbeli tartók általában 624.074
terbium 546.663
tercett 78.087.63
tercier 551.78
térd sebészete 617.583
teregetőgép 631.333
teremtűzijáték 662.18
terep /elhelyezési szempont .006.01»
— befolyása a harccselekményekre 

355.423 ‘
— tanulmányozása 355.433.2 
terepfelvétel 526.9 
tereprajzolás 526.98
térerősség /elektrotechnika 621.3.09
— /mágnesség 538.12
— /rádiótechnika 621.396.8 
térérzés zavarai 616 —009.62/.68 
térfogat állandósági vizsgálat 620.179.7 
térfogatmérés /fizika 531.73
— /kémia 542.3 
térfogatos elemzés 544.2 
térgeometria 516.3/.4 
térhallás 534.76
térhatású filmfelvétel 778.534.1
— filmvetítés 778.554.1 
terhelés /általános mérnöki szak

624.042
— /elektrotechnika általában 621.3.016
— /erőművek 621.311.15
— /vasútüzem 656.222
— elosztása 621.311.16 
terhelésszabályozó 621.316.728 
terhelt /büntetőjog 343.22 
terhes nők gondozása 362.15
— — munkafeltételei 331.4 
terhesség /fiziológia 612.63
— /szülészet 618.2/.3
— komplikációi 618.3—06 
terhességi jelek 618.2 — 07
— toxikózis 618.3—008.6 
térkémia 541.25
térkép /formai alosztás (084.3)
— /földrajz 912
— /geodézia 526.8 
térképészet 526.8 
térképtár 025.176
térkép vetítési módszerek 515.5
térlátás 612.846
termék /kohászat 669.015
— /üzemellenőrzés 658.562.6 
termék- és árjegyzék 658.8(085) 
termékenység /fiziológia 612.663
— /népesedéstan 312.1—058.8 
terméketlenség 612.663 
termékfelvásárlás /kereskedelmi politika

381.731.6
— /kereskedelmi üzem 658.716 
termelékenység /népgazdaság 338.011
— /üzemgazdaság 65.011 
termelés /népgazdaság 338
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termelés természetszerű

termelés /üzemgazdaság 658.5
— /végrehajtási szempont .0 0 2 . 2
— állami irányítása 338.98
— befejezettsége és befejezetlénsége

658.562.6
— értéke 338:330.133
— és fogyasztás egyensúlya 339.45
— — — egyensúlyának megbomlása 

339.454
— — — viszonya 339.4
— fogalma 338.011
— fokozására szolgáló kapitalista munka- 

módszerek 331.158
— folyamatossága /munkaügy

331.875.2
— — /üzemgazdaság 658.387.52
— megszervezése 658.5
— minőségi tervezése 658.51.018.2
— szerkezeti változásai 338.92 
termelési eredmény /kohászat 669.012.5
— — /népgazdaság 338.92.011
— érték 330.138.11
— értekezlet 658.5.012.63
— eszközök 338.912.1
— hitel 332.7.038
— költség /könyvvitel 657.472
— — /mezőgazdaság 631.164.23
— — elmélete 330.138.11
— lehetőség /népgazdaság 338.912.3
— — /üzemi szempont .004.17
— mutatószám 311.141:338.011
— rendszerek a mezőgazdaságban 631.96
— statisztika 31:338
— szervezet 338.6/.8
— tényezők 338.911
— terv /népgazdaság 338.984
— — /üzemgazdaság 658.51
— — teljesítése 658.513.009.4
— viszonyok 330.19
termelést közvetve szolgáló eszközök

658.28
termelőerő 338.91 
termelőeszköz /népgazdaság 338.91
— /üzemgazdaság 658.27 
termelőhely /agrárpolitika 333.013.4 
termelői ár 338.523.1 
termelőkapacitás 338.912.3 
termelőszövetkezet /agrárpolitika 333.2
— /szövetkezetügy 334.6 
termelőszövetkezeti tagok

323.333[333.2]
— — munkája 331.79 
termelt áruk szétosztása 339.8 
termelvény /végrehajtási szempont

.0 0 2 . 6
terménybiztosítás 368.54 
termény felvásárlás 381.731.6 
terménykereskedelmi üzem 658.716 
térmértan 513.3/.4 
termés /erdészet 634.98

termés /mezőgazdaság 631.547.5
— /növénytan 581.4 
termésbecslés 631.165 
terméskő /általános mérnöki szak

624.012.1
— /építőanyagok 691.2
— /hídépítés 624.621
— /kőfaragóipar 679.85 
termésszálak 677.23
természet elleni fajtalanság 343.543
— utáni ^festészet 758 
természetben fizetett adó 336.2,6 
természetbeni fizetés 331.235 
természetbölcselet 113/125 
természetes állapotú fémek 669 — 1 1
— álló- és folyóvizek 627
— ásványi szálasanyagok 677.51
— ásványvizek 613.38
— aszfalt 622.337
— energiaforrások 620.91
— építőkövek 679.85
— felújuláson alapuló erdőgazdálkodás 

634.952
— fény /világítástechnika 628.9.02
— festékanyagok 547.97
— folyóvizek /vízépítés 627
— foszfátok 661.632
— gázok kitermelése 622.324
— gyanta alapú műanyagok 678.58
— gyermekek 347.632
— — képviselete 347.64
— hőforrás hasznosítása 662.997
— huzat 662.922
— illóolajok 668.52
— indigóid festékek 547.978 

 ̂— kaucsuk 678.032
— kereszteződés 575.12
— kiválasztódás /biológia 575.4
— — /fiziológia 612.609
— kövek /építőipar 691.2
— légáramlás /bányászat 622.42
— növényalakok 631.546
— személyek /adóügy 336.2.024.5
— — /magánjog 347.15/.17
— szerves színezékek 667.211
— szilikátok 661.183.4
— tűzálló építőanyagok 666.765
— világítás 628.92
— vízfolyások 627.1 
természetfölötti világ /folklore 398.4 
természeti erőforrások 330.15
— kincsek védelme 339.5
— táj 712.2
— tényezők a gazdálkodással kapcsolat

ban 330.15
— törvények filozófiai szempontból 113 
természetjárás 796.5
természetjog 340.12 
természetrajz 502 
természetszerű állattartás 636.083.5
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természettudomány testületek

természettudomány 5
— /tudományok rendszerezése 168.521 
természettudományi gyűjtemény /biológia

579
— — /építészet 727.6
— — fenntartása, gondozása 579.8
— — rendezése, szervezése 579.7 
természetvédelem 502.7 
termesztés védőtakaró alatt 631.547 
termesztési kísérlet 631.521.5
— módszerek /növénytan 581.09 
termikus aktiválás /katalízis 541.128.34
— — /reakciók mechanizmusa 541.124
— balesetek 614.87
— kezelés 615.832
— kőzet elváltozás 551.25 
—■ vezérlés 621—524 
termithegesztés 621.791.6 
termodinamika /fizika 536.7
— /géptan 621.1.01 
termodinamikai hőmérséklet 536.74
— potenciál 536.77
termo elektron! os motor 621.363 
termoelektromosság 537.32 
termoélettan 612.014.4 
termofor 615.832 
termokémia 541.11 
termomágneses motor 621.363 
termométer 536.51 
termonukleáris fegyverek 623.454.8 
termooszlopok 62Í.362 
termpplasztok 678.073 
termosztát /hőtan 536.5^1
— /tüzeléstechnika 662.927 
ternér rendszerek 541.123.3 
terpentin /erdészet 634.986 
terpentinkészítmények 668.47 
terpentinlakk 667.72 
terpentinolaj 668.481 
terpentintartalmú növények 633.94 
terrakotta 738.6
— falazat 693.3 
terrasz /geológia 551.43
— /háztartás 643.57 
terrazzo 666.87 
terror 323.28 
terrorcselekmény 323.28 
terroruralom 323.282
terület /nemzetközi jog 341.221 
területenkívüliség 341.73 
területfelhasználás településeknél 711.5 
területi bíróság 347.993
— önkormányzat 342.25 
területmérés 531.72 
területnyerés gátépítéssel 627.5 
területrendezés 71
terv /bányászat 622.014
— /elméleti szempont .001.14
— /építészet 72.011.1
— /művészet általában 7.011

terv /népgazdaság 338.984
— /üzemi belső szervezés 658.51 
tervár 338.532.3 
tervellenőrzés 658.51.012.7
tervezés /általános mérnöki szak 624.041
— /építészet 72.011
— /házigazdaság 64.012
— /üzemgazdaság 65.012.2
tervezési helyiség /szempont szerinti al- 

osztás .006.2
tervezet védelme /szabadalmi jog 347.773 
tervfegyelem /népgazdaság 338.984.009
— /üzemgazdasag 658.51.009 
tervfelbontás 658.513.6 
tervgazdálkodás /közgazdaságtan

330.173.34
— /népgazdaság 338.984 
tervgyűjtemény /formai alosztás

(083.9)
tervrajz (083.9)
— védelme 347.773
tervszerű megelőző karbantartás 658.58 
tervteljesítés 658.513.009.4 
test hőmérséklete 612.56
— színe /fizika 535.66
— terjedelme az állatoknál 591.134.5
— tisztántartása 613.4 
testalkat /állattan 591.49
— /patológia 616 — 056 
testápolás /néprajz 391.6 
testedzés /egészségügy 613.72
— /pedagógia 371.73 
testegyenészet 617.3 
testelmélet /matematika 519.4 
testgyakorlás 796
testi büntetés 343.255
— épség elleni bűncselekmény 343.61
— — — merénylet 340.62
— fogyatékosok gondozása 362.4
— fogyatékosság /magánjog 347.161
— munkások 331.75
— nevelés 371.73
— sajátságok befolyása /lélektan

159.922.5 •
— sértés 343.615
— tényezők /munkaügy 331.053
— tulajdonságok /antropológia 572.5
— visszahatások /lélektan 159.952.3 
testsúly /állattan 591.134.5
— és testmagasság közti aránv

591.134.6
testtájak sebészete 617.5 
testtan 572.5
testtartás zavarai 616.8 — 009.18 
testületek általában 06
— az államban 342.54
— célja 06.01
— épületei j 728.4
— fajai 061
— iránya, jellege 06.01
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testületek tiokol

testületek könyvtárai 027.2 
testületi alap 06.03
— alapszabályok 06.01
— bankett 06.07
— bemutatás 06.07
— bizottság 06.04
— elnökség 06.04
— emlékünnep 061.7
— évi jelentés, évkönyv 06.055.5
— felvonulás 06.07
— igazgatás 06.04
— jubileum 06.09
— kiadvány /egyesületek általában

06.055
— — /könyvkiadás 655.59
— kiállítás 06.06
— kirándulás 06.07
— könyvelés 657.13
— közgyűlés 06.053
— személyzet 06.08
— tagok 06.02
— tevékenység általában 06.05
— ülés 06.053
— ünnepély 061.7
— vagyon 06.03
— választmány 06.04
— vizsgálat 06.06 
teszt 159.9.072 
tésztaáru 664.69 
tetania 616.854 
tetanusz 616.981.551 
tételes jog 340.13 
tetoválás 391.9
tetőnyílás /általános mérnöki szak

624.024.9
— /építészet 729.35 
tetőrészletek 624.024.9 
tető szék 624.91
tetőszerkezet /általános mérnöki szak

624.024
— /építőipar 69.024
— /mérnöki magasépítés 624.91 
tetőtartozékok 624.024.9 . 
tetőzet 729.35
tetraéder koordináta 516.5 
tetralin /kémia 547.65
— /vegyipar 668.746.2 
tetrazin 547.88 
tetrazol 547.79 
tettetett betegségek 340.65 
teve 636.29
tévedés /büntetőjog 343.229
— /magánjog 347.141
— /perjog 347.933
— betegségnél 616 — 035 
tevékenység /filozófia 111.6
— és szervezés általában 007 
teveszőr 677.34 
textilbetétes papír 676.47 
textilfestés /festőiparok 667.03

textilfestés /iparművészet 745.52
— berendezései és módszerei 667.03 
textilhulladékból készült pép 676.11 
textilipar 677
textilipari gép 677.05
— hulladék és melléktermék 677.08;
— mintatervezés 667.3.001.14
— szakiskola 373.637.7
— termék 677.06 
textiliparművészet 745.52 
textilkémia 667.0/.3 
textilkészítmény nemesítése 667.1 
textilnemesítés 667.0/.3 
textilnövény 633.5 
textilnyomás 667.3
— nyersanyagai 667.31 
textilnyomógép 667.34 
textilszövési minta 677.024.001.14 
textiltervezés általában 677.001.14 
tézis /formai alosztás (043.2) 
therapeutika 615 
Thomas-eljárás 669.184.2
— salak 669.184.28 
Thomasacél 669.141.244.2 
Thompson szocializmusa 335.4 
thrombocyták 611—018.52 
thymus /fiziológia 612.438
— /patológia 616.438 
tiazin /kémia 547.86
— /vegyipar 668.814
— származékok 547.869 
tiazol-csoport 547.789 
tibeti nyelv 495.4 
tífusz 616.927
— baktériumok 576.851.49 
tigrisbőr 675.032
tik 6H6.8-009.29
tilinkó 788.5
tiloló 677.051.3
tiltott fegyvertartás 343.344
— hadviselés 341.322
— könyvek 098.1
— önsegély 343.366
— szerencsejáték 343.56
— verseny 347.776 
timföldgyártás 669.712 
timol 547.563 
timpanon 729.37 
timsó /kémia 546.623.226
— /vegyipar 661.862 
timsós cserzés 675.1 
tinta 003.5 
tintatartó 686.86 
tioéter /kémia 547.27
— /vegyipar 661.724 
tiofán-csoport 547.73 
tiafenolok 547.569 
tiokarbamid 547.496 
tiokarbamidsav 547.496 
tiokol 678.684



tiopiran tórium

tiopiran származékok 547.81 
tioszemikarbazid 547.497 
tipológia 159.923 
tippan 633.23 
típus /építészet 72.011.185 
tirocidin 615.779.925 
tiszta anyag /kémia 54 — 1
— fém 669.015.4
— oxigén 661.937
— szén 661.666
— szociologizmus 301.195.3
— vas 669.1 
tisztálkodás 613.4 
tisztátlanság /fizika 539.219
— /szempont szerinti alosztás '.002.637 
tisztességtelen kereskedelem 381.829.3
— verseny /kereskedelmi jog 347.776
— — /kereskedelmi politika 381.823.6 
tisztítás /erdészet 634.953
— /fémek kezelése 621.79.02
— /festőiparok 667.12
— /mezőgazdaság 631.562
— /művészeti technika 7.025
— /olajok, zsírok, viaszok 665.03
— /üzemi szempont .004.55 
tisztítóberendezés /fonóipar 677.052.87
— /géptan 621-776
— /vasútépítés 625.27 
tisztítógép /szerszámgépek 621.924
— /textilipar 677.051.23 
tisztítószer 648.1 
tisztogatás 648'
tisztviselő /személyzeti szempont .007.1 
titán /kémia 546.821
— /kohászat 669.295 
titanátok 549.6 
titánfehér 661.882 
titánvegyületek 661.882 
titkos agitáció 323.237
— diplomácia 327.82
— társaságok 366
— távbeszélő 621.395.4 
titkosírás általában 003.26
— /irodai írásmódok 652.8 
titkosság /könyvvitel 657.05 
titoktartási kötelezettség megsértése

343.45
titrimetria 545.2 
tiurándiszulfid 547.496 
tixotropia 541.18.02 ' 
tizedes osztályozás 025.45 
tízórai 642.2 
tíztusa 796.092.1 
tó /fizikai földrajz 551.48
— /földrajzi alosztás (285)
— /kertépítés 712.5
— /vízépítés 627.17
— geológiai működése 551.312.4
— vizének hasznosítása 627.8.092 
toborzás */hirdetésügy általában 659.11

toborzás ajándékozással, árengedménnyel
659.16

toccata 78.083.3 
tógazdasági műtárgy 626.88 
toilette 643.52 
toiletteberendezés 645.685 
toilettecikk gyártása 687 
toilettevíz 668.582 
tojás /állati termékek 637.4
— /állattenyésztés 636.088.3
— /egészségügy 613.286
— csomagolása és raktározása 637.435
— kezelése 637.43 
tojásfajták 637.44 
tojásfehérje 637.44 
tojáskészítmények 637.44 
tojáspapír 676.37 
tojáspor 637.44 
tojássárgája 637.44*
tok /díszműáruk ipara 688.3 
tokfélék /halászat 639.212 
tokmányok 621—229.3 
tokoskemence 666.78 
tolattyú /géptan általában 621—31
— /vízszállítás 621.646.9 
tölattyús vezérlés 621—3 
tolerancia /gyógyszertan 615 — 015
— /szerszámkészítés 621.753.1 
toll /állati termékek 637.6
— /állattan 591.478
— feldolgozása 675.84^
— növekedése és fiziológiája 612.799
— színezése 667.26
tollas vadak általában 639.1.02
— vadfajták 639.12
toliból készült dísztárgyak ipara 688.4 
tolmács bíróságnál 347.964 
tolókocsi készítése 685.38 
tolópad /vasútépítés 625.155 
tolózár /géptan általában 621—31
— /vízszállítás 621.646.5 
tolubalzsam 668.442.3 
toluidin 547.552
toluol /kémia 547.53
— /vegyipar 668.735.2
— származékai 668.741 
tombak 669.35.5 
tompított fény 628.978.7 
tonalitás 781.2
tonhal /konzervipar 664.951 
tonsillektómia 616.322—089.87 
tónus /állattan 591.182
— /fiziológia 612.89 
tónuszaVarok 616--009.1 
topográfia 526.9
topografikus diagnosztika 616 —079*
topokémia 541.17
topológia 513.83
tórátok 549.6
tórium /kémia 546.841
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tórium töltés

tórium /kohászat 669.298 
tóriumemanáció 546.843.1 
tóriumvegyületek 661.884 
torkolati képződmények geológiája 

551.313
torma 635.16
torna /egészségügy 613.71
— /sport 796.4 
tornacsarnok 725.85 
tornaszer készítése 685.6 
tornaterem 725.85
torokgáz /kohászat általában 669.015.7
— /tüzelőanyagok. 662.769
— /vaskohászat 669.162.275.3
— tisztítása és felhasználása 669.162.25 
torony /általános mérnöki szak 624.074.6
— /építészet 729.36
— /mérnöki magasépítés 624.97
— /vegyipar 66.023 
toronyház 728.28 
toronytető 624.024.2 
torpedó 623.451.7
— és torpedócső hadihajón 623.94 
torpedóháló 623.93
torrens 627.14 
torta 664.68 
torzió /fizika 539.385 
■— /patológia 616 — 007.5 
torziós hullám 534.013
— rugó 621-272.5
— vizsgálat 620.175
torzítás /elektrotechnika 621.3.018.7
— /fénytan 535.313 
torzképződmény /anatómia 611—012
— /fiziológia 612.64 
torzszülött /állattan 591.159 
torzulás /kristálytan 548.4 
tó t nyelv 485.4
totális állam 321.64 
továbbfeldolgozó iparok 68 
továbbítás /üzemi szempont .004.3
— /végrehajtási szempont .002.71 
továbbképzés 374 
továbbképző tanfolyam 374.8 
toxikológia 615.9
toxin 612.017
több frekvencia átvitele egy vezetéken

621.3.052.7
— szerző összegyűjtött munkái 082 
többalkotós ötvözetek 669.018.1 
többcsövű löveg' 623.422.3 
tpbbértékű aldehidek 547.44
— alkohol /kémia 547.42
— — /vegyipar 661.725
— aminok 547.55S/.554
— fenolok 547.565
— ketonok 547.44
— merkaptánok 547.42
— nyílt szénláncú vegyületek 547.4 
többes szülés 618.492

többes terhesség 618 25 
többfázisú áram 538.552 
többférjűség 392.544 
többfokozatú expanzióval működő gép 

621—164
többgyűrűs homociklikus vegyületek

547.6
többkerékmeghajtásos járómű 629.1.028 
többlakásos ház 728.2 
többnejűség 392.544 
többnyelvű kiadás 8.02
— szótár 413.239 
többpólusok 621.372.6’
többszörös átvitel a televíziónál 621.397.4
— eljárás az 'acélgyártásnál 669.183.5
— rádióközvetítés 621.396.4
— távbeszélőberendezés 621.395.4
— üzemű távíró 621.394.4 
többszörösírású távírás 621.394.3 
többtámaszú gerenda 624.072.23
— szerkezetek 624.036.6 
többtengelymeghajtásos járómű

629.1.028
többváltozós komplex függvény 517.55 
többvetélős szövés 677.024.5 
többvezetékes rendszer 621.3.052.3 
tök 635.62
tőke /politikai gazdaságtan 330.14
— /üzemgazdaság 658.153
— elhelyezése kamatra 332.8
— fajai 330.142 
tőkeadó 336.218
tőkebefektetés /politikai gazdaságtan

330.142
— /üzemgazdaság 658.152
— eredményessége 338.94 
tőkeelosztás 330.144 
tőkefelhalmozás 330.141 
tőkejavak 330.123.7 
tőkeképzés /politikai gazdaságtan

330.141
— /üzemgazdaság 658.14 
tőkekivitel 332.453.4/.6 
tőkemenekülés 332.453.5 
tőkepiac 332.7.067.22 
tőkés 3 — 058.1
— gazdálkodás formái 330.191.3/.6 
tőkésítés 658.14
tőkeszámla 657.41
tőkeszegény gazdasági területek /földrajzi 

alosztás (1—77)
— — — /politikai gazdaságtan 

330.144.25
tőkevándorlás 332.453.5 
tökfélék 582.98 
tökmagolaj 665.337.8 
tölténytár 623.4.03 
töltés /hőerőgépek 621.43.05
— /papíripar 676.1.023.6
— rézsűi 625.736
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töltés törvényszék

töltés rézsűinek védelme és biztosítása
626.17

töltésépítés 624.135 
töltésezés 627.5 
töltési mód /csomagolástechnika

621.793.3
töltőanyagok /gumiipar 678.046
— /mázolóipar 667.622 
töltőberendezés a kemencéknél 66.042 
töltőgázok 621.3.032.1
töltőtoll gyártása 686.86 
tömb /géptan 621—412
— /irodaszervezés 651.6
— /megmunkálandó felületek külső 

alakja 621.9 — 41
tömbösítés 711.63 
tömbréselőgép 622.232.73 
tömedékelési eljárások 622.273.21 
tömeg /mechanika 531.42
— /mechanikai mennviségek mérése

531.75
— /sztatika 531.211
— /szociológia 301.182 
tömeges deportálás 325.32 
tömeggyártás /népgazdaság 338.455
— /üzemgazdaság 658.281 
tömeghatás törvénye 541.127 
tömeglélektan 159.9 — 052 
tömegspektrográf 621.384.8 
tömegspektrométer 621.384.8 
tömegszervezet 369 
tömegtermelés 338 455 
tömegvonzás 531.5 
tömény szeszesitalok 663.55 
tömés /textilipar 677.662 
tömítés /vízszállítás 621.646.9 
tömítő anyagok 66.026
— képesség 539.218
— szelence 621—223 
tömlő /fiziológia 612.75
— /géptan 621.643.3 
tömlőbelűek 593.3 
tömlőgyártás 677.67
tömlő nélküli embrión növények 582.31 
tömlősgombák 582.282 
tömlőszövet 677.67 
tömőanyag /textilipar 677.93 
tömör duzzasztó fal 627.824
— tégla 666.71 
tőosztás 631.53 
tőr 623.444.6
törékenységi vizsgálat 620.178.2 
törekvés /lélektan 159.943 
törés /patológia 616 — 001.5
— /szárazföldi közlekedés 625.03 
törésfelületek 539.211
törési alakváltozás 539.375
— szilárdság 539.42
— — vizsgálata 620.173 
*— vizsgálat 620.178

töréskár elleni biztosítás 368.186 
törésmutató /fénytan 535.323/.325 
törköly 663.25 
törkölypálinka 663.26 
törlesztéses adófizetés 336.2.027.7 
törmelékes üledék 551.311.6 
törmelékkutatás 550.82 
törőgép /textilipar 677.051.3 
török nyelv 494.35 
Törökország /földrajzi alosztás (560) 
török—tatár nyelvek 494.3 
törökvörösolaj 665.382 
törpe /folklore 398.4
— gép 621-181.4
törpebirtok 333.38 '
törpegyümölcsös 634.1/.7 —181.4 
törpenyaraló 728.86 
tört racionális függvény 512.52 
történelem 93 /99
— /irodalmi műfaj 8 — 94
— előtti idő 571
— — korszakok 571(11)
történelmi események ábrázolása 7.044
— forma (09)
— forrástanulmány 930.22
— földrajz 911
— geológia 551.7
— kritika 930.23
— kronológia 930.24
— kútfő (093)
— materializmus 3M
— módszertan 930.2
— színmű 8 — 24 
történetbölcselet 930.1 
történeti földtan 551 7
— közgazdaságtani iskola 330.185
— nyelvtan 415.31
— tárgyú festészet 756 
történettudomány 930
— elmélete 930.1
törvény /formai alosztás (094.5)
— /jog általában 340.13
— alkalmazása 340.132
— felfüggesztése 340.135
— hatálya 340.131
— hatályon kívül helyezése 340.133
— kötelező ereje 340.131 
törvényelőkészítés 340.134 
törvényes származás 347.631
— szolgalmak 347.26 
törvényesség 340.114 
törvénygyűjtemény /formai alosztás

(094.3)
törvényhozás /jogelmélet 340.134
— /politika 328.14 
törvényhozó hatalom 342.52
— testületek 328 
törvénykezési illeték 336.251 
törvénykönyv /formai alosztás (094.4) 
törvényszék 347.993
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törvényszéki trophooedema

törvényszéki méregtan 340.67
— orvosi szakvélemény 340.66 

orvostan 340.6
— szakértő 340.69
— vegytan 340.67
törvényszerűség /politikai gazdaságtan

330.113
törvénytelen származás 347.632 
törvény tisztelet 172.12 
tőrvívás 796.862/.863 
törzs /sebészet 617.54
— /szociológia 301M85.1
— megszervezése és kiképzése /hadtudo

mány 355.55
törzsfejlődés /biológia 576.1 
törzsi bíráskodás 347.997
— szervezet 321.2 
törzskönyvelés 636.082.2 
törzstényezőre bontás 511.2 
tőzeg /bányászat 622.331
— /geológia 551.312.2
— /kőzettan 552.577
— /mezőgazdaság 631.878
— /olajok, zsírok, viaszok 665.44
— /teleptan 553.97
— /tüzelőanyagok 662.641
— technológiája 662.73 
tőzegből sajtolt műfa 674.81 
tőzegbrikett 662.86 
tőzegcserép 631.878 
tőzegfeldolgozóipar /faipar 674.88 
tőzeggáz 662.765 
tőzegkátrány és lepárlása 668.75 
tőzegkocka 631.878
tőzegtalaj 631.411.4 
tőzsde /bankügy 332.6
— /építészet 725.25
— /kereskedelmi jog 347.731 

tőzsdei árjegyzés 332.615
— szervezet 332.62
— szokások 332.6.07
— ügylet 332.63 
tőzsdejáték 332.64 
tőzsdeügynök 332.62
tracheás légzés /állattan 591.126 
trachoma 617.711-002,291 
tragédia 8 — 21 
trágya alkalmazása 631.816
— előállítása 631.812 

trágyafélék 631.8 
trágyakezelés 631.812 
trágyaszórógép 631.333 
trágyázás 631.8
— /erdészet 634.956.43

traktor /közlekedéstechnika 629.114.2
— /mezőgazdaság 631.372:629.114.2 
traktor álló más 631.3.004 
traktoros eke 631.312.083.2 
transplantatio 616—089.843 
transzcendens egyenlet 512.3

transzcendens felület 513.6
— függvény 512.56
— görbe 513.6
— sokaság 513.6
— szám 511.8
transzfer /bankügy 332.453.7 
transzformáció 513.7 
transzformátor 621.314.2
— acélok 669.14.018.5 
transzgresszió 551.35.06 
transzliter áció 003.03 
transzmisszió /gépelemek 621.85
— /géptan általában 621—235 
transzparens 628.974 
transzparenspapír 676.36 
transzponálás /mágnesség 538.567.5
— /zenei genreformák 78.083.8
— /zeneszerzés 781.64 
transzszkripció 003.03 
transzszpiráció 581.11 
transzuránok 5461799 
transzverzális hullám 534.011 
tranziens feszültség jelenségek 621.3^015.3 
tranziensek 538.551
tranzisztor 621.314.7
tranzito forgalom /külkereskedelem 382.7
— vám 337.35 

trapéz 796.46 
traszcement 666.95 
traszírozás 625.11
traumás neurózis 616.85—02:614.8
tréfás kérdések /folklore 398.6
trend /matematikai statisztika 519.242
— /statisztika 311.17 
trepanáció 616.714-089.874 
trialkilcianidek 547.87 
trialimetán festékek 668.813 
triangulum 789.3
triász 551.761
triazin 547.87
triazolok 547.79
trichinellosis 616.995.132.6
trifenilmetán-csoport 547.632
trigonometria 514
trigonometriai tábla 518.2
trigonometrikus függvény 517.562
trinitrotoluol 662.237
trioxistearinsav 547.47
trip topán 547.75
trisó 661.635
tritium 546.11.023
triuridaceae 582.541
trockizmus 323.273
trolibusz 621.335.4
trombita 788.1
trombózis 616—005.6
trophikus hatás 612.89
— idegek 612.819
— zavarok 616 — 009.85 
trophooedéma 616—009.85
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írópikalizáció turbókompresszor

tropikalizáció 620.197.121(213) 
tropin 547.83
tropizmus /állattan 591.185
— /biológia 576.333
— /lélektan 159.943.6
— /növénytan 581.18 
trópusi gyümölcs 634.6
tröszt /kereskedelmi jog 347.733
— /népgazdaság 338.84 
trösztelhárítás 338.89 
truck-rendszer 331.235 
trükk /fényképészet 778.8 
tszcs 333.2
tuba /zene 788.4
— uterina 618.12 
tubák 663.971
tuber cinereum 616.831.43 
tuberkulotikps kariesz, tályog stb.

616-002.53/.59 
tuberkulózis 616—002.5
— baktériumok 576.852.221 
tubulus 616.612/.613 
tubusok készítése 673.83
tudás és tudomány általában 001 
tudat 159.922
tudatosan létrejött alakulatok 301.188 
tudomány alapja 00
— célja 001.1
— elterjedése 001.92
— értéke 001.3
— és tudás általában 001
— — vallás 215
— fogalma 001.1
— haszna 001.3
— jelentősége 001.3
— jellege 001.1
— jövője 001.1
— meghatározása 001.1
— szervezése általában 001.89
— terjesztése 001.92 
tudományok közötti kapcsolatok 001.2
— rendszerezése 168.5 
tudományos diákkör 378.184
— egyesület 061.22
— elmélet /filozófia 167.7
— — /tudomány általában 001.5
— épület 727
— felvilágosítás 659.25
— hipotézis 001.5
— intézet /építészet 727*.5
— — /testületek fajai 061.6
— irodalom 8 — 96
— könyvtár 027.021
— kritika 001.85
— kutatás módja 167
— módszertan 001.8
— munka 001.89
— nomenklatúra Ö01.4
— nyelv 001.4
— rendszer 001.5

tudományos rendszerezés 168
— szabály 167.6
— szaknyelv 001.4
— tanácsadás 659.25
— terminológia 001.4
— tévedés 001.98
— törvény /logika 167.6
— — /tudomány általában 001.6 
tudományügyi minisztérium 354.32 
tudósítás /formai alosztás (047) 
tufa 552.51
tulajdon /közgazdaságtan 339.09
— átruházása 347.232
— elleni bűncselekmény 343.7
— elvesztése 347.232
— szerzése 347.232 
tulajdonjog 347.23
— szellemi termékekre 347.77/.78 
tulajdonkorlátozások 347.234 
tulajdonközösség 347.238 
tulajdonos jogai 347.233 
tulajdonság /üzemi szempont .004.12
— /végrehajtási szempont .002.612 
túláram /elektrotechnika 621.3.014.3
— /villamosság 537.311.8 
túlélés 347.151 
túlerőltetés 613.65 
túlérzékenység' /patológia 616 — 056.3 
túlfeszültség /elektrotechnika 621.3.015.3
— /villamosság 537.315 
túlfolyó' /csatornázás 628.25^
— /vízépítés 627.83 
túlhevít és 536.423 
túlhevítő 621.181.8 
tulipán 635.965.281.1 
tulium 546.667
túlméretezett fogyasztás 339.44 
túlnyúló rácsos híd 624.35 
túlóra 331.814
— díjazása .331.232“ 375” 
túlórázás 331.81 
túltápláltság 613.25 
túltengés /patológia 616—007.6 
túlterhelés /villamosság 537.311.8
— elleni védekezés /iskolaegészségügy

371.71
— folytán keletkezett alakváltozás 

621-756
túltermelés 339.454 
tumor 616 — 006 
tungolaj 665.345.6 
tungsztát 549.76 
tunguz nyelv 494.11 
tunicae mucosae 611—018.73 
turáni nyelvek 494.1 /.5 
turbinafúrás 622.243.92 
turbinakerék 621—25 
turbógép 621—135 
turbógenerátor 621.313.32 
turbókompresszor 621.515
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turbószivattyú

turbószivattyú 621.67 
turbulens folyadékáramlások 532.51 
turisztika 796.5 
turkmén ló 636.11
— nyelv 494.36 
túró 637.352 
tusírozás 621.938 
tuss 667.56 
túsz 341.34
tűt aj híd 624.87
tücsök 638.4
tüdő /állattan 591.424
— /anatómia 611.24
— /fiziológia 612.21
— /patológia 616.24 
tüdőbeteggondozó

616.24-002.5-081.21 
tüdőkórház 616.24 — 002.5—081.21 
tüdőlégzés /állattan 591.127 
tüdős halak 597.48
tüdőszanatórium 616.24 — 002.5 — 081.21 
tüdővizenyő 616.24 — 005.98 
tűgörgős csapágy 621.822.8 
tükör /háztartás 645.49
— /optika 535.87 
tükörkészítés 686.7 
tükörüveg 666.16 
tükrözés 616 — 072.1 
tükröződés 535.312 
tűlevélrostok 677.19 
tűlevelűek /erdészet 634.975
— ‘ /faipar 674.032 
tüll /textilipar 677.65 
tü'llmunka 746.2 
tündér 398.4 
tündérmese 398.2 
tündérrózsafélék 582.671 
tünetcsoportok 616 — 008.6 
tünettan 616 — 07
türelmi játék cikkek készítése 685.85 
tűrés /szerszámkészítés 621.753.1 
tűshengeres előnyújtó 677.051.54 
tüske /géptan 621—229.3 
tüskésbőrűek 593.9 
tüskésdrót gyártása 621.778 
tüsző /nőgyógyászat 618.111 
tűz /balesetvédelem 614.84 
tűzálló acél 669.14.018.44
— anyagok gyártása 666.76
— bevonat 666.767
— habarcs 666.767
— kő 666.763
— Ötvözet 669.018.4
— szekrény 683.34
tűzbiztos szerkezet és építmény 699.81 
tüzelés darabos tüzelőanyagokkal 

662.936
— hajóról /lövéstan 623.554
— szabadban 662.91
tüzelési eszközök /háztartás 644.12

úl

tüzeléstechnika 662.9 
tüzelőanyag bevezetése hőerőgépbe

621.43-4
— fogyasztása /vegyipar 66.012.2
— kémiája és technológiája 662.6 
tüzérség /fegyvernemi szakkiképzés

355.543
— /haderő állománycsoportosítása

358.1
tüzérségi bemérés 623.55.023
— és egyéb műszerek, szerszámok

623.46
— eszközök, fegyverek gyártása 623.47
— fényszóró 623.46:535.88
— lövedék 623.451
— meteorológia 623.55.022
— töltény 623.453
— vető 623.42 
tüzértechnikai intézet 355.73 
tűzfejek 669.162.23 
tűzhányó 551.21
tűzhely /építészet 729.95
—’ készítése 683.93
tűzi horganyozás 669.586
tűzijáték 662.11
tűzkár /mezőgazdaság 632.187
— elleni biztosítás 368.11 
tűzkő /kohászat 669.018.7 
tűzmentesítő impregnálás 667.167 
tűzoltás 614.84
tűzoltási- vízszükséglet 628.17 
tűzoltó fecskendő 621.647.3 
tűzoltóság épületei 725.19 
tűztér gőzkazánoknál 621.181.7 
tűzvédelem általában 614.84
— /bányászat 622.82
— /'építőipar 699.91 
tűzvédelmi berendezés /géptan

621-758.364
tűzvész esetében segélyezés 361.9 
tűz vezet és /haditechnika 623.55.025 
Tyndall-effektus 535.4 
typhus abdominalis 616.927
— exanthematicus 616.981.711 
tyúkfélék /állattan 598.6
— /állattenyésztés 6S6.52/.58

U

uborka 635.63 
udege nyelv 494.2 
udmurt nyelv 494.533 
udvariasság 177 
udvarlás 392.4 
ugor nyelvek 494.51 
ugrás /állattan 591.171
— /sport 796.341
új állam elismerése 341.218
— növényfajták bevezetése 631.524
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Új utazási

új szavak 413.161
— szerv fejlesztése 575.7 
újabbkori földrajz 914/919
— történelem 94/99 
ujalluvium 551.799 
újévi szokások 398.332.42 
újgörög nyelv 477.4 
újítás áltálában 608.3
— /elméleti szemponté .001.7
— /szellemi alkotás joga 347.771
— leírása 608.3
újító jutalmazása 331.97:608.3
— mozgalom 331.147.2:608.3 
újjáépítés /művészet 7.025.4
— /politikai gazdaságtan 330.2
— /üzemgazdaság 65.012.33 
újjáépítési minisztérium 354.46 
újjászervezés 658.168 
ujjgyakorlatok 78.087.5 
újklasszikus iskola /irodalom 8.015.11
— — /művészet 7.035... 2 
újkor /geológia 551.77
— /időbeli alosztás “ 15/18”
— története 940.2 
újkori latin nyelv 473.4
— stílusok 7.034/.035 
újperzsa nyelv 491.55 
új pozitivisták 301.195.2 
újrakristályosítás 548.5 
újrakristályosodott fémek 669 — 174 
újratermelés 330.141
újratermelési költségelmélet 330.138.11 
újromantikus irodaim  *^.015.14 
újság megjelenése 070.3 

terjesztése 070.3 
újságcikk /formai alosztás (046) 
újságírás 07 
újságkivágás (047.6) 
újságkivonat (047.6) 
újságolvasó terem 027.9 
újságpapír 676.33 
újszövetség 225 
újszülött /fiziológia 612.64
— /patológia 616 — 053.3 
ukrán irodalom 883
— nyelv 483 
ulotrichales 582.265 
ultimátum 341.31 
ultrahang alkalmazása 66.048 - 
ultrahangrezgés 534.321.9 
ultramarin /festőipar 661.67 
ultrarapid /fényképezés 778.37 
ultrarövid hullám 621.3.029.6 
ultraszeptil 615.778.25 
unikum /könyvritkaságok 094 
unipoláris gép 621.313.39 
unitárius vallás ” 288 
univerzális különleges szerszámgép

621.9.09 
UNO 341.123

uracil 547.85
uraemia /fiziológia 612.466
— /patológia 616.153.49 
uralaltáji nyelvek 494.1/.5 
uralkodói jelvény 342.519.8 
uralmi rendszerek 321.1 /.8 
urán /kémia 546.791
— sorozat /kohászat 669.82 
uranátok 549.76 
uránium 669.822 
uránszurokérc 549.76 
Uránusz 523.47 
uránvegyületek 661.879 
urasági lak 728.83
urátok 615.761.6
urátos degeneráció 616 —003.83/.87
uretánok 547.495
uréter /fiziológia 612.467
— /patológia 616.617
— katéterezése 616.617 — 072.2 
úrin /állattan 591.149
— /fiziológia 612.467 
urológia 616.6 
urticales 582.635 
urtikária 616.514 
úszás /állattan 591.173
— /sport 797.2
úszó /géptan 621.647.92
— dokk 627.31
— felszerelés 685.7
— tárgy eltávolítása vízierőműveknél

627.88
— test hidrosztatikája 532.3 
uszoda 725.77
úszóház 728.77 
úszókotró 621.879 
úsztatás 626.7 
úsztató eljárás 622.765 
út /erdészet 634.93
— /közlekedéspolitika 388.1
— /történelem előtti idő\571.97
— fásítása 625.77 -
— forgalma általában 656.11
— gyepesítése 625.77
— karbantartása 625.76
— osztályozása 625.71-
— tisztítása 625.76
utalvány /kereskedelmi jog 347.747
— /magánjog 347.457 
utánpótlás /hadtudomány 355.69 
utánvét 656.883
utánzat /ékszeripar 671.16 
utasítás /formai alosztás (083.12)
— /szervezés 65.012.42
— /üzem belső megszervezése 658.565 
utász 358.2
utazás 910.4
— technikája 910.2 
utazási cikkek 685.5
— propaganda 656.228
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uta zó üszkösödés

utazó útján való eladás 658.846 
útburkolás 625.8 
lítburkolat fenntartása 625.75
— kezelése 625.75
— megerősítésének elmélete 625.02 
utcai árusítás 381.53
— díszítések, kivilágítási felszerelések

688.76
útépítés Ö25.7/.8 # 
útépítési gép 625.08
— kötőanyag 625.06
— rendszerek 625.74 
uterus 618.14 
útfelület fenntartása és kezelése 625.75 
úthengerlő gőzgép 621.14
úti étkezés 642.3 
útifűfélék 582.96 
útijegynyomó készülék 681.173 
útitáska 685.51 
útjelzőtábla 625.745 
útkereszteződések kiképzése 625.739 
útleírás /földrajz 91
— /irodalom 8 — 992 
útlevélhamisítás 343.52 
útlocsolás 628.17
útmutató /formai alosztás (083.85) 
utódlás joga 347.65 
utódokról való gondoskodás /állattan

591.56
— — — /növénytan 581.56 
utóérés 631.547.66 
utógondozás 362.16 
utókalkuláció 657.478.2 
útókezelés /bányászat 622.79
— /textilkémia 667.039
— /textilkémiai színezés 667.28 
utópia 335.95
utópista szocializmus 3K92/93 
utóvédharc 355.422.3 
útszegély fásítása és gyepesítése 625.77 
úttest alatti létesítmény 625.78
— és járómű kölcsönhatása 625.03 
úttörő 369.43
útügyi közigazgatás és rendészet 351.811
útvonal 656.02
U. V. üveg 678.744.335
uvea 617.721.6
uvula 616.315.5
uzsonna 642.2
uzsora /bankügy 332.82
— /büntetőjog 343.536
— /kereskedelmi jog 347.755
— /magánjog 347.456

' Ü 4

üdülés /egészségügy 613.7
— /munkaügy 331.84
— /pedagógia 371.74

üdülőhely 613.12 
üdülőterület 712.25 
üdvözlési formák 395.5 
ügetőverseny 798.66 
ügyességi játék 796.2 
ügyész 343.163 
ügyirat 35.077
— továbbítása 651.456 
ügyletképesség 347.155 
ügynök 347.732
— útján eladás 658.833 
ügyvéd 347.965
ügyvitel /híradásügy 654.07
— /szervezés 65.012 
ügyvivő 34.08
üldözés ütközetben 355.422.14 
üldözöttek kivándorlása 325.254 
üledék /kőzettan 552.57
— /patológia 616.631 
üledékes eredetű telep 553.068
— kőzet 552.5 
üledékképződés 551.3.051 
ülepedés mérése - 624.058.4 
ülepítés /bányászat 622.762 
ülepítési eljárás /szennyvíztisztítás

628.33
ülepítőmedence 628.25
üllő 621.733.4
ülőbútor 645.41
ültetés /erdőművelés 634.958.53
— /mezőgazdasági munkálatok 631.543
— rendszere 631.96 
ültetőgép 631.332 
ültetvények rendszerei 631.96 
ünnepi ruha 687.15
— utcai díszítés 688.76 
ünnepnap “ 348” 
ünnepnapi munka 331.813 
ünnepség általában 06.09
— /szórakozás 791.6 
üregelés 621.919 
üregelő szerszám 621.919 
üreges drótkötél gyártása 677.739
— fal 624.022.6
— felület 621.9-46
— tárgy /géptan 621—46
— — készítése nyomó esztergapadon 

621.776
— tégla 666.72
— tengely 621.824
— üveg 666.17 
üregrezonátor 621.372.4 
ürítőberendezés 621.869 
űrlap /formai alosztás (083.2)
— /irodaszervezés 651.7 
űrszelvény 625.22 
üstdob 789.1
üstökös /elméleti csillagászat 521.7
— /leíró csillagászat 523.6 
üszkösödés 616 — 002.4
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ütemezés üzletszerzés

ütemezés 658.513
ütésre gyűlő anyagok 662.41
ütközés /atomfizika 539.63
— /mechanika 531.66 
ütközet 355.422 
ütközőbak 625.156 
ütőér /állattan 591.413 
ütőhangszer /hangszerkészítés 681.819
— /zene 789 
ütőpróba 620.178.7 
ütőszerkezet /szövőipar 677.054.73 
ütőszerszám készítése 672.7
ütve működő fúrógép 622.233.4 
üveg /borászat 663.256
— /építőanyagok 691.6
— /festőművészet 75.023.1
— /iparművészet 748
— /üveggyártás 666.1/.2
— masszív szerkezeteknél 624.012.6 
üvegbiztosítás 368.186 
üvegcsiszolás 686.6
üveges állapot 539.213 
üvegező munka 698.3 
üvegfestés 729.8 
üvegfonás 666.189.2 
üvegfúvás 666.1.032
— sűrített levegővel 666.1.033 
üveggyapot 666.189.2 
üveggyártás 666.1
— nyersanyagai 666.12 
üveggyöngy 666.27
üvegházi növénytermesztés /kertészet

635.98
— — /mezőgazdaság 631.544 
üveghengerlés 666.1.035 
üvegipar 666
üvegnemű /háztartás 642.7
— tisztítása 648.56 
üvegolvasztás 666.1.031 
üvegöntés 666.1.034 
üvegpapír 676.46 
üvegpréselés 666.1.035 
üvegszál 677.52 
üvegtárgyak 666.11
üvegtest /elektrotechnika 621.3.032.7
— /szemészet 617.747 
üvegútburkolás 625.87 
üvegvizsgálat 666.115
üzem /elhelyezési szempont .006.3
— /szervezés 65
— arányosítása /mezőgazdaság 

631.14:631.113.2
— decentralizálása /üzemgazdaság

658.219.3
— felépítése /szervezési szempont 

.008.0
— terjedelme /népgazdaság 338.96 
üzemanyag kihasználása 621—146 
üzemanyagadagoló szerkezet /hőerőgépek

621.43.03

üzemanyagszükséglet általában 62.002.4 
üzemellátó szolgálat /közlekedésügy

656.06
üzemellenőrzés 658.562 
üzemen belüli gazdaságos számvetés 

657.47[3K] 
üzemgazdaság 658 
üzemgazdaságtan 658.01 
üzemi aktíva 331.152
— baleset ellenrvédőberendezés 

621-783
— bizottság 331.152
— dokumentációs szerv 002.66
— egyesület 331.84
— előírás /formai alosztás (083.96)
— épület /elhelyezési szempont .006.4
— étkező 331.827
— felszerelés 658.28
— hajtóerő 658.26
— idő “ 372.2”
— időveszteség “ 374.4”
— jelentés /formai alosztás (047.32)
— költség 657.471.4
— könyvelés 657.47
— könyvtár 027.6
— megállapodás 331.157
— munkás 323.332
— statisztika 311.42
— szempont .004
— takarékosság 658.561.011
— tényezők befolyása a munkára

331.042
— tőke 658.153
— túlóra “ 375”
— újság 331.84
üzemkapacitás /népgazdaság 338.961
— /üzemgazdaság 658.29 
üzemnagyság /népgazdaság 338.96 
üzemrendezés /erdészet 634.928.3 
üzemszabályzat .004.24 
üzemterv /erdészet 634.928.3 
üzemvezető /munkaügy 331.124
— /személyzeti szempont .007.2 
üzemzavar gőzgépnél 621.178 
üzlet /építészet 725.21
— /kereskedelempolitika 381.5
— /kereskedelmi jog 347.715
— világítása 628.973 
üzletérték (goodwill) 657.372.5 
üzletház 725.2
üzleti díjszabás (085.7)
— erkölcs 174.4
— jellegű kölcsönkönyvtár 027.3
— könyvek 6S7.32/.35
— könyvelés 657.52
— körlevél (085)
— nyitvatartás ideje 381.592
— titok 381.824 
üzletszerzés 659.1
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üzletszerzés vákuum

üzletszerzés közvetlen érintkezés útján
659.115

üzletvezető /személyzeti szempont 
.007.3

V

vacsora 642.1
vad terület megmunkálása 631.61 
vád 343.123
— alá helyezési eljárás 343.133/.135 
vadállomány alakítása 639.1.03
— ellenségei, betegségei, kártevői

639.1.09
— fajai 639.11/.16
— gondozása 639.1.04 
vadászat /mezőgazdaság 639.1
— /sport 799.2
— okozta kár 632.8 
vadászati eljárások 639.1.081
— jog 347.246
— termék 639.18 
vadászgép ,í 623.746.3 
vadászidény 639.1.055 
vadászkés 623.444.6 
vadászkürt 788.4 
vadászpuska 623.442.6 
vadbőr 675.032 
vadfajták 639.1.02 
vadgesztenye 582.772.2 
vadhús 637.55
vádlott /alaki büntetőjog 343.121
— /anyagi büntetőjog 343.22 
vadontermő növényfajták 631.963 
vadpatak 627.14 
vadpecsenye 637.55 
vádrendszer 343.101 
vadvédelem 502.74 
vágányágyazás 625.141 
vágányátszelés 625.152 
vágányfektetés 625.144 
vágányfektető gép 625.145 
vágánygépkocsi 625.286 
vágánykapcsolás 625.15
vágás /bányászat 622.23
— /bőripar 675.025
— /faipar 674.023
— /fémhőkezelés 621.791.054
— /géptan 621 — 589
— /textilfestés 667.039
— /üvegipar 666.T.039 
vágatok biztosítása 622.281
— kihajtása 622.26
— tartozékai 622.29 
vaginae synoviales 611.75 
vágóeszköz /mezőgazdaság 631.34 
vágógép /kőfaragóipar 679.8.055
— /szabóipar 687.052
— /szerszámgépek 621.93

vágóhíd /egészségügy 614.97
— /építészet 725.28 
vágóhídi hulladék 637.6
— húsfajták 637.51 
vagonbuktató 621.869 
vágószerszám /kőfaragóipar 679.8.056
— /mezőgazdaság 631.342
— /szerszámgépek 621.937
— /vasáruk 672.7 
vagotónia 616 — 056.4 
vágott seb 616—001.4
— szárnyas 637.54
— virág 635.966
vagyon /közigazgatás 35.073
— /népgazdaság 339.2/.S
— keletkezése 339.232 
vagyonadó 336.215 
vagyondézsma 336.217 
vagyonelkobzás 343.272 
vagyonértékesítés /könyvvitel 657.377
— /üzemgazdaság 658.167 
vagyoni büntetés 343.27
— rétegeződés 339.231 
vagyonképződés 339.232 
vagyonrongálás 343.77 
vaj /állati termékek 637.2
— /egészségügy 613.288
— csomagolása 637 235
— szállítása 637.235 
vajfajták 637.25
vaj gyártási melléktermékek 637.24
vajhamisítás 637.26
vajhiba 637.26
vajkészítés 637.23
vajkészítő eszköz, gép 637.232
vajpótló szerek 637.28
vajsav 661.732
vaj üzem 637.231
vajvizsgálat 637.22
vakbélgyulladás 616.346.2 — 002
vakcinakezelés 615.371
vakírás 003.24
vakok /magánjog 347.165
— gondozása 362.41
— intézete 725.54
— nevelése 371.911 
vakolás 693.6 
vakolathabarcs 691.56 
vakrepülés 533.6.013.6 
vakság 617.751.98 
vaktöltény 623.456 
vákuum desztilláció 66.048.5
— fizika 533.5
— gőzölés 621.793.4
— hűtőgép 621.576
— mérés 531.78
— öntés 678.027.93
— szárítás 66.047.2
— szivattyú 621.52
— technika 533.5
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vákuum vám

vákuum vezeték 696.5 
válás 347.627.2 
válaszfal 624.022.5 
választás /politika 324 
választási eljárás 342.84
— gyűlés 342.846
— iroda 342.846
— mozgalom 324
— rendszerek 342.82
— technika 342.84
— visszaélések 343.41 
választék 338.833.2
— népgazdasági tervezése 

338.833.2:338.984
— üzemgazdasági tervezése 

338.833.2:658.513
választékterv általában

338.833.2.001.14
— /kereskedelmi szervezés 

338.833.2:658.7
választójog 342.8
— felfüggesztése 342.815
— feltételei 342.81
— formái 342.82
választójogból való kizárás 342.815 
választókerület 342.828 
választott bíráskodás 347.918
— bírósági szerződés 347.769 
valcer 78.085.2 
valeriánsav /kémia 547.29
— /vegyipar 661.732 
valin 547.466
vállalat /népgazdaság 93
— /testületek fajai 061.5
— felépítése /szervezési szempont 

.008.0
vállalati bizottságok /üzemgazdaság 

- 65.012.62
— formák 658.11
— kockázat 338.932
— könyvelés 657.52
— pénzügyi terv 658.154
— statisztika 31:338.96
— tervutasítások 658.012.2(094.58)
— tőkegazdálkodás 658.15 
vállalatok alkalmi egyesülése 338.834.5
— államosítása 338.982.4
— közös pályaudvara 656.214 
vállalaton belüli jóléti intézmények

331.17
— — kapcsolatok 65.012.61 
vállalkozás /népgazdaság 338.93 
vállalkozási formák /mezőgazdaság

631.115
' — /üzemgazdaság 658.115 
vállalkozó 338.934 

"vállalkozói nyereség 338.934.5
— szerződés 338.83 
vallás 2
— /ihagánjog 347.167

vallás az értelem szempontjából 21
— és tudomány 215 5
— szerinti .népességmegoszlás 312.99 
valláserkölcstan 241 
vallásfilozófia 291.1
vallási érzés, magatartás zavarai

616.89 -008.445/.44?
— szertartás 264 
vallásos elmélkedés 242
— jelenet /művészet 7.046
— legenda, elbeszélés, történet 244
— tárgyú festészet 755
— zene 783 
vallásszabadság 342.731
— elleni bűncselekmény 343.42 
vallásügyi minisztérium 354.52 
valódi baktériumok 576.851
— gombák 582.28
— nap 529.1
válogatás /bányászat 622.72 
válogató készülék /finommechanika

681.18
valorizálás 332.576 
valós függvénytan 517.51 
valószínű érték 519.25 
valószínűség elve 530.16 
valószínűségszámítás 519.21 
válságjelenségek 338.97 
válságokok 338.976 
váltakozó áram /elektrotechnika 

621.3.025
— — /fizika 538
— — átalakítása egvenárammá

621.314.5
_ _ _ _ _  váltakozó árammá 621.314.2 
váltó /hitelügy 332.77
— /vasútépítés 625.151 
váltóáram 538.55
— ellenál ás 537.311.6
váltóárío yamok egyensúlya 332.453.1 
váltójog 347.746 
váltókerekek 621—585.1 
változás /biológia 575.2
— /filozófia 111.62 
változatok /állattan 591.15 
változékonyság /biológia 575.2
— /növénytan 581.15 
változó áram 538.5
— bér 331.22
— mozgás /aerodinamika 533.6.013.2 
változtatás /végrehajtási szempont

.002.23
valuta 332.42
— értékcsökkentése 332.572.2 
valutaalap megváltoztatása 332.572 
vályog 691.41
vályogfalazat 693.3
vályogtalaj 631.411.2
vám /fogyasztási adók 336.221
— /védővámok 337.33/.S5
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vámegyesület vásár

vámegyesület, vámegyezmény 337.91 
vámépület 725.14 
vámháború 337.39 
vámkezelés technikai kérdései 337.06 
vámkönnyítés 337.8 
vámmentesség 337.8 
vámpolitikai kapcsolat anyaország és 

gyarmat között 337.92 
vámraktár /építészet 725.14
— /külkereskedelem 382.3 
vámrendszerek 337.9 
vámtarifa 337(083.81) 
vámunió 337.91
vámügy /közlekedésügy 656.037
— /politikai gazdaságtan 337 
Van dér Waals egyenlete 533.75 
Van’t  Hoff — LeGhatelier törvénye

536.773
vanadátok 549.75 
vanádium /kémia 546.88
— /kohászat 669.293 
vanádiumcsoport elemeinek vegyületei

661.88
vanádiumérc 553.46 
vanádiumvegyületek 661.888 
vándorhullámok 538.551 
vándorkereskedelem 381.53 
vándorkönyvtár 021.65 
vándorlás /állattan 591.54
— /biológia 574.91
— /növénytan 581.522.6
— /politika 325
— /sport 796.51
— egy földrészen belül 325.32
— hatása a fajták fejlődésére 575.6 
vándornépek /néprajz 397
vanília /növénytermesztés 633.82
— /szilárd élelmiszerek 664.57 
vanilin 664.57
vanilinsav 547.587 
vár 728.81 
várágyú 623.416.2 
varázsdiófélék 582.725 
varázsvessző 550.87 
várharc 623.3
várható eredmény /hirdetésügy

659.113.5
variáció /biológia 575.2
— /fiziológia 612.6.04
— /matematika 519.1
— /növénytan 581.15
— /zene 78.083.2 
variációszámítás 519.3 
varians, varietas 575.2 
varieté /építészet 725.823.7
— /színház 792.7 
varikozitás 616 — 007.64 
variokromía 541.65 
variola 616.912 
várócsarnok /építészet 725.31

város /földrajzi alosztás (1—201)
— /közegészségügy 614.78 *
— és falu gazdasági összefogása 

330.2(1-201:1-202)
— hatása az éghajlatra 551.588.6/.7 
városbatömörülés 325.331 
városegészségügy /egészségügyi technika

628.4
— /közegészségügy 614.78 
városépítés 711.4 
városfal 725.96 
városfűtés 697.34 
városgazdálkodás 338(1—2) 
városháza /építészet 725.13 
városi bank 332.12 
- e l lá tá s  339.8(1-201)
— gáz 662.764
— gazdálkodás 330.191.3/.6
— gázellátás 662.76(1—201)
— ház 728.3
— ingatlan 333.6
— iskola 371.218
— jellegű lakás 728.11
— könyvtár 027.52
— közigazgatás 352(1—201)
— lakosság 312.92
— patríciusság 321.5
— szegényügy 361.21
— szemét és hulladék kezelése és haszno

sítása 628.49
— tanács /közigazgatás 352.075(1—201)
— -  /közjog 342.65(1-201)
— út 625.712
városkörnyéki övezet kialakítása 712.25 
városrendezés 711.4 
városrészek 711.5 
varrás /háztartás 646.2
— /ruhaipar 687.023 
varrat 616—089.84
— a koponyán 616.714.14
varrat nélküli csövek gyártása 621.744.3 
varróeszköz 687.053 
varrógép 687.053 
varrótű 672.82
varsával történő halászat 639.2.061.l t  
vas /gyógyszertan 615.739.1
— /kémia 546.72
— /kohászat 669.1
— és acél alkalmazása 669.197
— — — megmunkálása 669.196
— — fémipar 621.7/.9
— — vasszénötvözetek 669.11
— sóival való eljárások 772.2 
vasalás /háztartás 648.4
— /textilkémia 667.13 
vasalj 625.142
vásár általában 061.4
— /kereskedelmi jog 347.731
— /néprajz 394.6
— /rendészet 351.758

494



vásárcsarnok védekezés.

vásárcsarnok /belkereskedelem 381.15 
/építészet 725.26 

vásárlás 381.73 
vásárlási utalvány 331.235 
vásárlóerő 339.452 
vasárnapi munka 331.813 
vasáru 683 
vasbértörvény 331.214 
vasbeton /általános mérnöki szak

624.012.4
— /építőanyagipar 666.982
— /építőipar 691.32
— gyártmányok 666.987
— ívhíd 624.624
— magasépítmény 624.92
— tárgyak 666.987 
vasbetonalj 625.142 
vasbetonépítkezés 693.55 
vasbetonrács 624.156 
vasbetonváz szerkezetek 693.95 
vasbetonvázas építmény /építmények

építőanyag szerint 624.016.5
— — /mérnöki magasépítés 624.94 
vasból készült tárgyak 672 
vascementit mező 669.112.22 
vascsoport /kémia 546.7
— féméinek vegyületei 661.87 
vasércbányászat 622.341 
vasérctelep 553.3 
vasfűfélék 582.949 
vasgrafit mező 669.112.24 
vasívhíd 624.63/-67 
vaskarbid 669.111.3 
vaskarbonilból színvas előállítása

669.175
vaskohászat 669.1 
vaskor 551.798
— története 571(119.8) 
vaskőzet 552.56 
vasmag 621.3.042 
vasművesség /ötvösművészet 739.4 
vasomotor zavarok 616 — 009.86 
vasomotorikus idegek 612.18 
vasötvözet 669.15
vasszén ötvözet 669.11
— rendszer állapotábrája 669.112.2 
vasszerkezet kő-, tégla-, betonalapokkal

624.013.1
— tisztán fémből 624.014.1 
vasszerkezeti lakatosság 621.757 
vasszivacs /acélgyártás 669.181
— /kohászat 669.141.2 
vastag kartonlemez 676.61
— lencse 535.317
— telepek fejtésmódjai 622.273.23
— település 622.031.4 
vastagbél /anatómia 611.34
— /fiziológia 612.36
— /patológia 616.345 
vastagbőr kikészítése 675.1

vastagság mérése 531.717 
vastárgy a történelem előtti időkben

571.4
vastartalmú műtrágya 631.82 
vasút /közlekedéspolitika 385 
vasútépítés 625.1/.6 
vasútforgalmi épület és műhely 725.33: 
vasúti alépítmény 625.12
— díjszabás 656.23
— épület ‘656.21
— étterem 656.26
— felépítmény 625.14
— híd 624.21:625.1
— járóművek részei 625.2.01
— közlekedés 656.2
— löveg 623.416.5
— ruhatár 656.26
— sín 625.143
— — ■ méretezése 624.072.233.5
— útátjáró 656.216
— üzem 656.21
vasútügyi közigazgatás és rendészet 

351.812
vasútvonal 656.21 
vasvegyületek 661.872 
vászon /festőművészet 75.023.1 
vászonbetétes karton és lemez 676.63 
vatta 677.91
váz /repülőgéptechnika 629.13.011 
váza 666.17
vazelin /ásványi olajok általában 665.41
— /ásványi olajok feldolgozása

665.521.6
— /gyógyszertan 615.776 
vázlat /elméleti szempont .001.13
— /formai alosztás (084.11)
— /irodalom 8 — 43.
— /művészet 7.011 
vázszerkezet /építőipar 693.9
— /mérnöki magasépítés 624.94 
védaizmus 294
védekezés /állattan 591.57
— /növénytan 581.57
— /perjog 347.926
— ártalmas folyadék ellen 628.515
— atomfegyverek ellen 623.454.86
— baktér umok ellen 628.512 '
— elektro-mos ártalmak ellen 628.518
— magas hőmérsékleti ártalmak ellen

628.518
— meleg és hideg ellen a tüzeléstechni

kában 662.998
— mérgező gázok és gőzök ellen 

628.512
— optikai ártalmak ellen 628.518
— por ellen 628.511
— rázkódás ellen 628.517
— talajszennyeződés ellen 628.516
— vízgőzártalmak ellen 628.514
— vízszennyeződés ellen 628.515
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védekezés vektordiagram

védekezés zaj ellen 628.517 
védelem /büntetőjog 343.121
— /hadászat 355.432.2
— /harcászat 355.422.2
— /üzemi szempont .004.4
védelmi eszközök /haditechnika 623.44
veder /gépelemek 621.86.063
védett nevek gyűjteménye 608.6(08-2)
— találmány /belkereskedelem 381.823
— terület /területrendezés 712.23
— — /vadászat 639.1.055 
védgát 627.5
védjegy /alkalmazott tudományok 608
— /belkereskedelem 381.823
— /szabadalmi jog 347.772 
védjegygyűjtemény /alkalmazott tudo-
f mányok 608.6(082)

— /formai alosztás (088.7) 
vedlés 591.169.1
védnökség /gyarmatügy 325.44 
védő sportok 796.8 
védőállás kiválasztása 355.422.21 
védőberendezés /energiaelosztás

621.316.9
— /géptan általában 621—758
— /rádiótechnika 621.396.66
— szereléseknél 621—74 
védőbevonatok vizsgálata 620.198 
védőburkolat /géptan 621.758 
védőellenző 621 — 758 
védőfülke 621—758
védőgázos hegesztés 621.791.8 
védőoltás 614.47 
védőruházat 687.17
védőszemüveg /közegészségügy 614.893.2
— /szemészet 617.7 — 089.2 
védőszínek 591.57
védőtakaró alatti termesztés 631.544 
védővám 337.5 
vedres szállító 621.867.3 
védvámelmélet 337.01 
végbél /anatómia 611.35
— /fiziológia 612.36
— /patológia 616.351 
végbélnyílás 616.352 
végbélsipoly 616.352 — 007.253 
végeladás 381.747
véges /filozófia 125 
vegetáriánus konyha 641.56 
vegetatív idegrendszer 616.839
— szaporítás 631.53
— szaporodás /állattan 591.165
— — és szaporítás /biológia 575.7
— szervek növekedése 581.144
véglegesen kivándorlók 325.25 
végrehajtás /szervezés ' 65.012.5 \
végrehajtási eljárás 347.952
— szempont .002
— utasítás /formai alosztás (094.58) 
végrehajtó hatalom 342.51

végrehajtó munka 331.021
— működés /lélektan 159.94
— szerv /személyzeti szempont .008.3 
végrendelet 347.67
végszükség 343.226 
végtelen /filozófia 125
— dimenziójú tér 513.88
— lánctört 517.52
— sor 517.52
— sorozat 517.52 
vegyelemzés /gumiipar 678.012
— /kémia 543/545 
vegyérték 541.5 
vegyes biztosítás 368.03
— katalógus 025.345
— meghajtású gépjárómű 629.113.7
— rendszer /büntetőeljárás 343.103
— tárgyú sorozat 082.1 
vegyesanyagú lemez 676.619 
vegyesépítésű szerkezet 624.93 
vegyeskari mű 78.087.684
vegyi eljárás textilnyomásnál 667.33
— előkészítés /papíripar 676.1.022
— fegyverkezés korlátozása 341.67
— folyamat 66.09
— harc 623.459 /
— harccsapat 355.544
— kezelés előkészítése /bányászat
5 622.791
— kötés 541.57
— szétválasztás 543.05
— úton való tartósítás 664.8.035 
vegyileg előállított tüzelőanyag 662.7 
vegyipar 66

, vegyipari eljárás és berendezés 66.02
— gazdasági, kérdések 66.012.7
— gép 66.0*5
— gyár 66.013.5
— készítmények 661
— készülék 66.05
— keverék előállítása 661.17
— szakiskola 373.636 
vegyrokonság 541.51 
vegyszer /fényképészet 771.6/.7
— /kémia 54 — 4
— által okozott növényi kár 632.19 
vegytan 54
vegytisztítás 648.28 
vegyület /kémia 541.4
— /szempont szerinti alosztás .002.612.2 
vékony kartonlemez 676.61
— lencse 535.316
— réteg /hidraulika 532.62
— papírból készült tárgy 676.81
— település /bányászat 622.031.2 
vékonybél /anatómia 611.34
— /patológia 616.341 
vektordiagram /elektromosság

537.311.6
— /mágnesség 538.551
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vektormődszer vesemedence

vektormódszer 516.8 
vektorszámítás 512.9 
véleménynyilvánítás /formai alosztás

(049.3)
véleményszabadság 342.727 
veleszületett betegségek 616 — 053.1
— mozgások 159.943.6 
véletlen /büntetőjog 343.222
— /filozófia 123.11
— /magánjog 347.141
— közösség /magánjog 347.55 
velin papír 676.34 
velocipéd 629.118.1
velum palatinum 616.315.2 
véna /állattan 591.414
— /anatómia 611.14
— /patológia 616.14
— portae 611.149 
vénapunk ció 615.81 
vendégfogadás /háztartás 647.7 
vendégfogadó 728.5 
vendéglátás /háztartás 649
— /néprajz 392.7 
vendéglátóipari épület 725.7
— üzemvezetés 64.024 
vendéglő /építészet 725.71
— ^háztartás . 64.024.3 
vendéglői konyha 643.36 
vendégszoba 643.54 
venerológia 616.97
Venezuela /földrajzi alosztás (87)
ventillátor /aerodinamika 533.6.08
T- /géptan 621.63
Vénusz 523.42
vényt an 615.1
vér /állattan 591.11
— /anatómia 611—018.5
— /fiziológia 612.1
— /patológia 616.15
— biológiai sajátságai 612.118
— és vérsavó átömlesztése 615.38
— fizikai tulajdonságai/állattan 591.111
— — — /fiziológia 612.117
— kémiai tulajdonságai /állattan 

591.111
— — — /fiziológia 612.12
— specifikus reakció 612.118.221 
véralvadás 612.115
— zavarai 616.15 
veranda ^/építészet 729.39
— /háztartás 643.57 
vérátömlesztés élettana 612.116.3 
vérbaj /nemi betegségek 616.972
— /patológia általában 616 — 002.6
— elleni küzdelem 362.193 
vérbőség 616—005.1/.5 
vércsoport 612.118.221.2 
verébfélék 598.8 
véredény /állattan 591.413
— /patológia 616 — 018.9

verejték 612.792 
verejtékmirigyek 616.56 
verem /vadászat 639.1.081 
vérerek patológiája 616.1 
véres kezelés 616 — 089.1 
vérfehérjék specifikus reakciói 

612.118.221 
vérhas 616.935 
vérképzés /fiziológia 612.119
— /patológia 616.4
vérképző rendszer /fiziológia 612.41
— — /patológia 616.41
— szerek 615.739 
vérkeringés /állattan 591.11
— /fiziológia 612.1
— hidrodinamikája 612.13
— szervei /állattan 591.41 
vérkeringési rendszerre ható szerek

615.71
vér mérgek 615.712 
vérmérséklet 616 — 056.4 
vermikalit 549.6 
vérnyomás /fiziológia 612.14
— /patológia 616.12-008.331 
Veronái 547.85
verőgép 677.051.25
vérplazma /anatómia 611—018.54
— /fiziológia 612.12
vérségileg rokon csoportok /szociológia

301.185.1
vérsejtmérgek 615.712 
versengés /szociológia 301.162 
verseny 79.092
— céljaira szolgáló járómű 629.1—48 
versenyjutalom 331.97:331.876.1 
versenyló 636.12
versenymű /zene 785.6 
versenypályázat 7.092 
verstan 416
vérszegénység 616 —005.1/.5 
vérszérum 611—018.54 
vértartalom 616—018.5 
vértelen kezelés 616—089.2 
vérteshalak 597.4 
verticillatae 582.621 
vérzés 616 —005.1/.5 
vérzéscsillapító 615.771.1/.7 
vérzéses gyulladás 616 — 002.1
— heveny agy velőgyullad ás 

616.831-002.151
vese /anatómia 611.61
— /fiziológia 612.46
— /patológia 616.61
— és vizelet 612.46
— vérkeringése 612.463 
vesebaj 616.61 
vesegyulladás 616.61—002 
vesekő /fiziológia 612.466
— /patológia 616.613-003.7 
vesemedence 616.612/.613
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viaszbázisvésés

vésés /faipar 674.024
— /szobrászat 736.2 
vésett üveg 666.28 
vésnöki gép 681.9 
vésőfúrás 622.243.4 
vésőgép 621.91 
vestibulum 612.858
vésve működő fúrógép 622.233.5 
veszedelem betegségeknél 616 — 035 
veszély ideje “ 363” 
veszélyes egyesülés és szövetkezés

343.341
— munka 331.041
— üzem 331.821 
veszettség 616.988.21 
vészkiömlő 628.25
vesztegzár /közegészségügy 614.46
— /növényvédelem 632.97 
veszteség /kohászat 669.015.9
— /üzemgazdaság 658.155
— elleni biztosítás 368.8 
vétel /magánjog 347.451
— /rádiótechnika 621.396.8 
vételár /kereskedelmi üzem 658.73
— /népgazdaság 338.523.2 
vetélés 618.39 j
vetélkedés /szempont szerinti alosztás 

.009.02
vetélő 677.058.4
— nélküli szövőgép 677.054.29 
vetélőmeghajtás 677.054.73 
vetélőőr 677.054.754
vetés 631.531.2 
vetésforgó 631.582 
vetésmód /erdészet 634.956.3 
vetésterület statisztikája 

31:631.531.2.006.012 
vetítés 778.2 
vetített fénv 628.9.064
— hirdetés 659.137
— kép 791.42
vetítő gép /fényképészet 778.2
— — /optika 535.88
— lámpa 778.2
— objektív 778.2 
vetítővászon 778.2
vétkes cselekményekért való felelősség

347.53
vétkesség /magánjog 347.141 
vetődés 551.243 
vetőgép 631.331 
vetőmag 631.531.1 
vetőmagkezelés 631.531.17 
vetőmagtermesztés 631.531.12 
vétség 343.232
vetülékfonal nedvesítése 677.054.17 
vetülékfonalőr 677.054.757 
vetülékváltó berendezés 677.054.77 
vevőállomás 621.396.7 
vevőkészülék /rádiótechnika 621.396.62

vevőkészülék /távbeszélőtechnika
621.395.62

— /távírótechnika 621.394.62 
vezérkar 356.2
vezérkari tiszt 356.21 
vezérkarton 651.55 
vezérkövület 56(11) 
vezérlés 621—51
vezérlő berendezés /elektrotechnika 

621.337
— szerkezet 621—51 
vezérmű 621—3 
vezérműtárcsa 621—234 
vezérorsós eszterga 621.941.25 
vezeték /elektrotechnika 621.315
— /távírótechnika 621.394.7 
vezetékanyag 621.315.5
vezetékes közvetítés átvitele rádióközvetí

tésre 621.396.65
— műsorátvitel 621.395.9
— távbeszélő technika 621.395
— távíró /'híradástechnika 621.394
— — /híradásügy 654.14 
vezetékhálózat 621.311.1 
vezetékirányítású rádió 621.396.44 
vezetékszerelés 621.315
vezetés /személyzeti szempont .007.1
— /szervezés 65.012.4
— módja 65.012.43
vezetésben való együttműködés 331.152 
vezetéses érzéstelenítés

616.314-089.5-031.83 
vezetési gyakorlat /hadtudomány 355.53 
vezető /elektrotechnika 621.315.5
— /formai alosztás (083.85)
— /munkaügy 331.124
— berendezés /géptan 621—589
— és személyzet 331.124
— joga, kötelessége és felelőssége 

65.012.41
— nélküli repülőgép 623.746—519
— — vasút 625.37
— szervek /szempont szerinti alosztás , 

.008.2
vezetőív 621.836 
vezetőképesség 537.311.3
— mérése 621.317.33 
vezetőlapát turbógépeknél 621.226 
vezetőpálya /patológia 616.831.1 
vezetősín /gépelemek 621.836 
vezetőülés 629.11.014.2
viadukt 624.21.037
viasz /gyógyszertan , 615.776
— /írás anyaga 003.5
— /kémia 547.916
— /méhészet 638.17
— /szobrászat 73.023.6
— /vegyipar 665
viaszbázison alapuló műanyag 678.58
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viaszgyertya villamos

viaszgyertya 665.18 
viaszosvászon 667.183 
viaszozás 667.18 
viaszöntés 621.74.045 
Vickers-keménység megállapítása

620.178.152.341
vidéki lakosság /statisztika 312.92
— rendőrség 351.744
— szegényügy 361.22
— tanács 342.63(1-202) 
vidrabőr 675.033 
Yierendeel-tartó 624.072.33 
vigadó 725.81
vigalmi adó 336.241.7 
vígjáték /irodalom 8 — 22
— /színház 792.2 
vígopera 792.5
;vihar elleni épület védelem 699.83 
vikencLház 728.86 
vikszosbőr cserzése 675.024.2 
világbibliográfia 011 
világegyetem 523.1 , 
világföldrajz 913.0 
világgazdaság 330.191.6 
világítás /háztartás 644.3
— /közlekedéstechnika 629.1.06
— /üzemgazdaság 658.24
— a megvilágított tárgy szempontjából

628.97
— kikötőben 627.9 
világítási mód 628.9.06
— technika 628.91
vil ágítástechnika *  62SV9 ̂  * 
világító anyag előállítása 661.14 *
— hatás 535.212
világítóberendezés /pirotechnika 662.13 
világítóhirdetés 659.135 
világítógáz 662.764
Világítókészülék /haditechnika 623.454.4
— készítése 683.8 
világítótest /építészet 729.98 
világítótorony /építészet 725.34
— /vízépítés 627.9 
világkereskedelem 382 
világkörüli utazás 910.41 
világnézet /filozófia 140.8
— /szociológia 301.152.4 
világosság hatása a munkára 331.043 
világszemlélet 140.8 
Világszervezet 341.12
— szakszervei 341.16 
világtörténelem 930.9 
világűrrepülés 629.19
Yiljamsz-féle szántófüves mezőgazdasági 

rendszer 631.582.9 
villa /építészet 728.84
— /evőeszköz 672.76
— készítése vasból 682.3 
villám 551.594
— okozta növényi kár 632.14

villámhárító 621.316.98 
villamos áram 537.3
— áramkörök felépítése 621.3.049
— — nyitása és zárása 621.316.5
— berendezés járóműveknél 629.1.06
— — szerelése 696.6
— egységek 537.71
— energia 537.214
— — árszabása 621.317.8 1
— — átalakítása 621.314
— — átvitele 621.315
— — elosztása és szabályozása 621.316
— energiaipar 621.31
— erőmű teljesítménye 621.311.15
— fűtés 621.36
— gép /elektrotechnika 621.313
— — /géptan általában 621—83
— — szigetelése 621.3.048
— — tervezése és részei 621.3.04
— gyógyászati eszköz 621.38
— hajtás vontatás kivételével 621.34
— hegesztés 621.791.7
— hírközlés technikája 621.391
— hóeke 621.335
— hő a háztartásban, iparban 621.369
— hullámok technikája 621.37
— impulzusok technikája 621.37
— ívfény 628.9.041.5
— ívlámpa 621.325
— izzófény 628.9.041.6
— izzólámpa 621.326
— kemence 621.365
— — részei 621.3.036
— készülékek általában 621.312
— kisülés 537.5
— — előállítására szolgáló berendezés

537.54
— közlekedési eszköz 621.335
— laboratórium és berendezése

621.317.2
— lámpa /elektrotechnika 621.32
— — /világítástechnika 628.9.041 .
— — egyes részei 621.3.032
— meghajtású gépjárómű 629.113.6
— mennyiség 537.214
— — szabályozása általában 621.3.072
— — — /villamos energia szabálvozása

621.316.72
— mérés /elektrotechnika 621.317
— -  /fizika 537.7
— mérőberendezés 621.317
— mérőeszköz 621.317.7
— motorkocsi 621.335.4
— mozdony 621.335.2
— óra 681.116
— rezgés technikája 621.37
— sugárzás 537.5
— szigetelőpapír 676.492
— targonca 621.335.5
— tér 537.212
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villamos vízbetörés

villamos tér hatásai 537.228
— töltődés 537.24
— traktor 621.335.5
— tűzhely 621.369
— vasút /közlekedéspolitika 388.4
— — /vasútépítés 625.6
— világítás 621.32
— vontatás 621.33
— vontató 621.335.5
— vonzás 537.211
villamosítás vontatás céljára 621.331 
villamosítási terv 621.311.1 
villamosság 537
— elmélete 537.1
— gerjesztése, elosztása 537.22
— mennyiségének mérése 537.721
— sűrítése 537.22
— terjedése 537.31 
villamossági szakiskola 373.632 
villanyfőzőlap 643.336 
villanyfűtés 697.7 
víllanykályha készítése 683.94 
villanytűzhely 643.336 
viniíacetilén 547.31 
vinilalapú műanyagok 678.74 
vinilalkohol 547.36 
vinilecetsav 547.39 
vinilhalid polimerek 678.743 
virág /növénytan 581.4
— ábrázolása 7.043 
virágállatok 593.6 
virágállvány 645.49 
virágbeporzó méh 638.19 
virágcserép 631.346 
virággal való hírverés 659.19 
virágkertészet 635.9 
virágláda 631.346
virágos növények 582.4/.9 
virágtalanok 582.2/.3 
virágzás /mezőgazdaság 631.547.4
— /növénytan 581.14 
virrasztás a halottasházban 393.4 
vírus hepatitis 616.36 — 002—022.78 
vírusbetegség /növényvédelem 632.388 
vírusfajták 576.858
vírusfertőzés 616.988 
visszaesés /patológia 616—036.8 
visszakönyvelés 657.23 
visszanyerés /üzemi szempont .004.86 
visszatartási jog 347.28 
visszatükrözés 165.21 
visszaverődés 534.2 
visszavonulás 355.422.5 
visszértágulat 616.14—007.64 
viszketés /bőrgyógyászat 

616.5-009.613.7
— /ideges zavarok 616 — 009.61 
viszkóza 661.728.8
— műselyem és műszál 677.463 
viszkoziméter 532.13

viszkozitás /folyadékok mechanikája
532.13

— /légnemű testek mechanikája 533.16
— ingadozása a vérnél 616.151.5 
viszkózus folvadékok szállítása

621.6.034
viszontkereset 347.928 
viszony /filozófia 111.5 
viszonyszám /statisztika 311.141 
vitairat /formai alosztás (049.2) 
vitaiizmus /állattan 591.133.1
— /biológia 577.6
— /fiziológia 612.013 
vitamin /állattan 591.131.1
— /biokémia 577.16
— /fiziológia 612.015.6
— /kémia 543.86
— /zsír- és olajtermékek 665.112 
vitorlás csónak 629.125.1 
vitorlázás 797.14
vitorlázat 629.12.014 
vitorlázó repülés /közlekedéstechnika

629.135.15
— — /sport 797.5 
vitriol 661.856 
vívás 796.86 
viviszekció /etika 179.4
— /fiziológia 612.012 
vívókesztyű 685.43 
vivőáramú távbeszélő 621.395.44 
vivőér /állattan 591.414
víz /állattan 591.133.1
— /egészségügy 613.31
— /italok ipara 663.6
— /kémia 546.212
— /közegészségügy 614.7
— /növénytan 581.032
— halmazállapota a földben 551.491.6
— jelentősége a mezőgazdaságban

626.80
— keménysége 543.3
— közreműködésével való vegyi művelet

66.093
— okozta kár /növényvédelem 632.18 
vízalatti alapozás 624.157
— felvétel 77.058
— kábelek gyártása 677.737
— munkák általában 626.02
— — völgyzáróknál 627.8.02
— rétegeződés 551.3.051
— védelem 623.95 
vízállásmutató 681.128 
vízáradás okozása 343.75 
vízáteresztő tulajdonságok 551.491.7 
vízbehatolás /bányászat 622.52 
vízben oldódó vitaminok 577.164 
vízbeszerzés 628.11
— öntözéshez 626.81 
vízbeszivárgás 551.49 
vízbetörés 622.84
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VÍZCSŐ vízszükséglet

vízcső gőzkazánnál 621.181.021.1 
vízcsöves kazán 621.181.5% 
vízdesztilláció 663.634 
vízelárasztásos bányászat 622.276 
vízelemzés 543.3 
vizelés /fiziológia* 612.467 
vizelési zavarok 616.62 — 008.22 
vizelet 612.46
— elváltozásai 616.63
— szerves kóros alkatrészei 616.633
— szervetlen kóros alkatrészei 616.632
— tulajdonságai 616.631 
vizeletürítés 612.467
vízellátás /elhelyezési szempont .006.016
— /háztartás 644.6
— szivattyú által 628.12 
vízelvezetés 625.745 
vízelvonás 66.093
vízemelő berendezés /bányászat 622.53
— kerék 621.649.6 
vízenergia hasznosítása 621.221
— — és forrásai 627.8.09
vízen, vízben és víz alatt levő építmények

624.034
vizenyő 616—005.9 
vízépítés 626/627 
vízerőgép 621.22
vízerőmű /elektrotechnika 621.311.21
— /vízerőgépek 621.221 
vízerőtelep 621.221
vizes fonó eljárás berendezései 

677.052.842
vízesés /fizika 53^53’̂  w
— /geológia 551.48
— /kertépítés 712.5
— hasznosítása 627.8.091 
vízfelület hőmérséklete 551.526 
vízfelvétel /vegyipar 66.093.4 
vízfelvevő tulajdonságok 551.491.7 
vízfesték 75.023.22 
vízfestmény 75.023.22
vízfolyás eltérítése, elvezetése 627.47
— eredete 627.11
— hidrodinamikája 627.13 
vízfolyások keresztezése 628.26 
vízgáz 662.763 
vízgazdálkodás általában

551.48/.49.004.14
— /mezőgazdasági vízépítés 626.80
— /vízerőtárolás 627.810 
yízgőzártalom elleni védekezés 628.514 
vízgŐzdesztilláció 66.048.6 
vízgőzjelenségek /meteorológia 551.57 
vízgyűjtés 628.11
vízgyűjtő terület 627.11 
vízhasználat 628.17 
vízhatlan j>apír 676.454 
vízhátlanítás /textilkémia 667.166 
vízhozam mérése 532.57 
vízhozzáadás /vegyipar 66.093

vízi erőgép 621.22
— erőmű létesítésének joga 347.247
— — műtárgyai 627.84/.88
— — tápláló vezetékei 627.84
— járómű 629.12
— — belsőégésű motorjai 621.431.74
— játék 797.25
— képződmények /növénvtan

581.526.32
— kerék 621.223
— közlekedés 656.6
— labda 797.5
— póló 797.25
— repülőgép 629.135.5
— sí 797.25
— sport 797.1
— turbina 621.224
— út /közigazgatás 351.813
— — /nemzetközi jog 341.224 
vízjog 347.247
vízkivételi mű 627.83 
vízkörforgalom 581.11 
vízkúra 615.79 
vízlágyítás 663.632 
vízlehasítás /kémia 542.936
— /vegyipar 66.093.6 
vízlepárlás 663.634
vízmeder és kikötő karbantartása 627.7
vízmegkötés 542.934
vízmennyiség mérése 627.13
vízmentesítés /bányászat 622.52
vízmérőóra 684.121
vízmosás 627.14
víznyelő 551.44
víznyomáspróba 621.187.2
vízoszlopgép 621.225
vízparti út 625.714
vízsebesség mérése /fizika 532.57
— — /vízépítés 627.13 
vizsga /pedagógia 371.27 
vizsgafeladat /formai alosztás (076.3) 
vizsgakérdés (076.1)
vizsgálat /büntetőjog 343.13
— /geológia 550.8
— /patológia 616 — 07
— /szempont szerinti alosztás .001.4
— /üzemgazdaság 65.012.22 %
— ismételt igénybevétellel 620.178.3
— mikroszkóppal 578.086 
vizsgálati fogság 343.126
— rendszer 343.102 
vízszabályozás 627.4 
vízszállítás 621.6.031 
vízszennyeződés elleni védekezés 628.515 
vízszigetelés 624.034.93
vízszintes anyagszállítás 624.057.8
— telep /bánvászat 622.03—116
— -  fejtése ~ 622.273 
vízszintező 532.29 
vízszükséglet öntözéshez 626.81

501



víztárolás W

víztárolás 628.13 
víztároló /vízépítés 627.81
— /vízierőgépek 621.226 
víztartály 628.13 
víztelenítés /háztartás 648.6
— /mezőgazdaság 631.62 
víztelenítő öblítése 628.17 
víztisztítás /egészségügyi technika

628.16
— /italok ipara 663.63 
víztorony 628.13 
vízturbina 621.224 
vízugrás 532.53
vízügyi közigazgatás 351.79 
vízüveg 661.68
vízvezeték /egészségügyi technika 628.1
— /építőipar 696.1
— /ősrégészet 571.97
— járóműveknél 629.1.06 
vízvezetéki hálózat 628.15 
vízvezetés 628.14 
vízzáróképesség 539.217
vízzel kötött makadámút 625.86
— való közvetett fűtés 662.987 
vogul nyelv 494.512
vokális zene 784 
volgai finn nyelv 494.52 
voluntarizmus 141.142 
volvulus 616 — 007.5 
vonagló görcs 616.8 — 009.24 
vonal /művészet 7.013 
vonalas díszítés 7.048
— rajz 744 
vonalgeömetria 513.7 
vonalzó gyártása 686.86 
vonalzógép 681.625 
vonatkozás 111.5 
vonatösszeállítás 656.222 
vonatszolgálat 656.22 
vonóalkatrész közúti járműnél

629.11.013
vonóorsós eszterga 621.941.22 
vonós hangszer 787.1/.4 
vonóvasas ívhíd 624.69 
vontatás /vasútépítés 625.28
— /vízépítés 626.7
vontatási elleÁllás /vasúti üzem 656.221
— eszköz /gumiipar 678.065
— technika hajóknál 629.124.1
— víziüzem 656.628 
vontatmány 629.124.3 
vontató 629.114.2
— hajó 629.124
— — /közlekedéstechnika általában 

629.1-42
— járómű /vasútépítés 625.282
— repülőgép csatoló és vonórészei

629.13.013
vontatott eke 631.312.083.2
— járómű 629.1—43

vonzás /elektromosság 537.217
— /sztatika 531.26 
votják nyelv 494.533
vödör /folyadék emelése szivattyú nélkül

621.649.1
— /gépelemek 621.86.063
— /hordozható tartályok 621.642.1
völgy /geológia 551.43 «
völgyhíd 624.21.037 
völgyképződés 551.311.2 
völgyzárógát 627.8
— kitűzése 627.822
— szakadása 627.891
— tervezése, számítása, méretezése 

627.821
vörheny 616.917
vörös /színelmélet 535.6 — 21 v
— áfonya 634.73
— bor 663.22
— vérlúgsó 661.872
— vértestek /anatómia 611—018.51
— — /fiziológia 612.111
— — /patológia 616.155.1 
vöröshagyma 635.25 
vöröskáposzta 635.34 
vöröskereszt /nemzetközi jog 341.33
— /népjólét 362.191 
vörösmoszatok 582.273 
vörösön inneni színek 535.61—1 
vörösrépa 633.412
vulgáris latin nyelv 473.2 
vulkán 551.21
vulkáni képződmény 551.311.7
— meleg hasznosítása 662.997 
vulkanikus kőzet 552.31 
vulkanizálás 678.028 
vulkanizáló gép 678.058 
vulkanizált gyártmány 678.063 
vulkanizmus 551.21/.23 
vulkánosság 551.21/.23
vulva 618.16
vurstli felszerelése 688.77

W
Waldeyer-féle limphatikus gyűrű

616.322
warrant /belkereskedelem 381.4
— /kereskedelmi jog 347.767 
Weber —Fechner-törvény 159.938.21 
Wegener-féle elmélet 551.241 
Wenckebach-nyaláb 616.125 
Wertheim-szekrény 683.34 
wolfram /kémia 546.78
— /kohászat 669.27 
wolframérc 553.46 
wolframötvözet 669.27 
wolframvegyületek 661.278 
Wood-fém 669.018.42
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X Zoroaszter

X

x-láb 616.728.3-007.56 
xantén 547.81 
xantin 547.85 
xanton 547.972 
xenon 546.295 
xerofiták 581.526.5 
xerográfia 681.64 
xerosis 617.711—004.1 
xilidin 547.552 
xilofon .789.6 
xilografikus könyv 092 
xilol /gyógyszertan 615.753
-  /kémia 547.53
— /vegyipar 668.735.3

Y

yak 636.29
yorkshire sertés 636.424.1

Z

zab 633.13
zacskókopoltyúsok 597.2 
zaj /hangtan 534.322.3
— elleni védekezés 628.517 
zajtompítás 534.83
zálog /kereskedelmi jog 347.766
— /magánjog 34fÁ€fo* ^  

zár /fényképészet 771.36
— /lakatosipar 683.31 
zárda 726.7
zárjeles kifejezések 517.945.2
zárlat /elektroteclinika 621.3.014.3
záróizom 616.352
zárolás 347.761
zárómű 621.838
záróra /kereskedelem 381.592
— /rendészet 351.758 

-zárószerkezet csőhálózatoknál 621.646.1 
zárszámadás /könyvvitel 657.44
— /pénzügytan 336.126 
zárt csővezeték 621.643.2
— hőkicserélők 621.565.9
— jellegű könyvtár 027.081 
zártörés 343.358
zártsorú építési mód 711.62 
zárttüzelésű fűtés 697.2 
zárvány /kristálytan 548.4
— /öntöde 621.746.7 
zárvatartási idő “38” 
zárvatermők 582.5 /.9 
zászló /heraldika 929.9 
zászlóval való hírverés 659.19 
zátony /geológia 551.351
— /vízépítés 627.157

zavar /híradásügy 654.04
— /közlekedésügy 656.04
— /rádiótechnika 621.396.8 
závár 683.31
zavarelhárítás /hiradásügy 654.048
— /rádiótechnika 621.396.828 
zavargás polgárháborúban 355.426 
zavaros duzzadás 616 — 003.811 
závárzat 623.4.04
zebra 636.18 
Zeemann-effektus 538.61 
zend nyelv 491.52 
zend-aveszta 295 
zene 78
— fajtái 782/785
— tudományos alapelvei 781.1 
zeneelmélet 781.2
zenegép 789.9 
zenei akusztika 781.1
— formák egy szólóhangszerre 78.087.1
— -  -  -  kísérettel 78.087/2
— — több szólóhangszerre 78.087.3
— formatan 781.5
— hang 534.3
— középiskola 373.78
— segédeszközök /hangszerkészítés

681.83
— szerzői jog 347.785 
zenekari építmény 725.76
— mű 785.1
zenekritika 78.072.3 *
zeneműkiadványok külső formái 78.089 
zeneműtár 025.178 
zeneművek formái 78.08 
zeneművészeti főiskola 378.978 
zeneoktató 78.071.4 
zenés bohózat 792.6
— kávéház 725.823 
zeneszerzés 781.6 
zeneszerző 78.071.1 
zenetanulás céljára szolgáló művek

78.087.5
zenetanuló 78.071.5 
zenetudomány 78.072.2 
zeolit /ásványtan 549.6
— /vegyipar 661.183.4 
zodiakális fény 523.5 
zománc /építőanyagok 691.6
— /kerámia 738.4
— /üvegipar 666.29
zománcozott lemezből készült bádogáru

672.4
zóna /földrajzi alosztás általában (1—0)
— /kontinensek földrajzi alosztása 

(211/213)
zongora /hangszerkészítés 681.816
— /zene 786.2 
zongorakivonat 78.089 
zoológia 59 
Zoroaszter-vallás 295
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zöld zűrjén

zöld /színelmélet 535.6—24/—25
— hályog 617.7-007.681 
zöldfőzelék 635.3/.5 
zöldmoszatok 582.263 
zöldövi terület 712.27 
zöldségtermesztés /kertészet 635.1/.6
— /növénytermesztés 633.4 
zöldtakarmány /állattenyésztés

636.085.51
— /növénytermesztés 633.25 
zöldtrágya 631.874 
zömítés 621.735
zörej /hangtan 534.322.3
zsák /csomagolási eljárások 621.798.1
zsákállatok 594.9
zsákoló segédberendezések 664.744
zsáktisztító gép 621.798.8
zsalu 645.31
zsaluzás 624.057.5
zsargon 408.8
zsarolás 343.713
zsebóra 681.114
zselatin 668.317
zsemlye 664.622
zseni 159.924
zsenialitás 159.924
zsenilia 677.76
zsidó írás 003.33
— vallás 296 
zsilip 626.4
zsilipszolgálat 656.627.3 
zsinagóga 726.3 
zsineggyártás 677.7 
zsinór 677.75 
zsinórverés 677.7 
zsír /állati termékek 637.5
— /állattan 591.133.1
— /egészségügy 613.288
— /fiziológia 612.397
— /kémia 547.915
— /kozmetika 668.584.26
— /patológia 616 — 018.2
— /vegyipar 665

zsír avassága 665.112
— tápértéke 665.112
— vitamintartalma 665.112 
zsírban oldódó vitaminok 577.161 
zsírextrahálás 665.03 
zsírkeményítés 665.128
zsírkő /ásványtan 549.6
— /bányászat 622.367 
zsíróforgalom 332.76
zsíros bőr cserzése 675.024.2
— elfajulás 616—003.82
— festék alkalmazása kolloidális rétegen 
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— olajlakk 667.724/.725 
zsírozás /bőripar 675.026
zsírsavak /olajok, zsírok, viaszok 665.12
— /szappanipar 668.12
— elválasztása glicerintől 665.122
— szétválasztása 665.126 
zsírsavgyártás 665.122 
zsírszerű anyagok /gyógyszertan

615.739.7
zsírtalanít ás 667.12 
zsírtartalom 643.85 
zsoltár /zene 783.2 
zsugorítás 622.78
zsugorodás /anyagvizsgálat 620.192
— /fizika 539:379
— /geológia 551.244 
zsugorodásmentesítés 667.14 
zsurlófélék 582.37 
zugkereskedelem 381.829.3 
zuhanórepülés 533.6.013.6 
zuhanyozó 621.647.2 
zúzás 622.73
zúzási vizsgálat 620.178 
zuzmók 582.29 
zúzódás 616 — 001.3 
zúzott seb 616 — 001.4 
zúzottkő út 625.86
züllött gyermekek gondozása, nevelése, 

védelme 362.74 
zűrjén nyelv 494.532
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