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Ezen a weboldalon az ELTE Egyetemi Könyvtár digitalizált Egyetemes Tizedes 

Osztályozásra (a továbbiakban ETO) alapuló cédulakatalógusában kereshet. Használata akkor 

javasolt, ha egy konkrét témában keresünk irodalmat, mert az ETO tartalmi szempontú 

csoportosítást végez. Ennek köszönhetően a katalógusban egy helyen találjuk meg az azonos 

témájú műveket. 

Az ETO nemzetközi, nyelvtől független könyvtári osztályozó rendszer, amelyben a 

különböző témáknak számok, jelek és azok kombinációi felelnek meg. 

Az egyes tartalmak megfeleltetéséhez az alábbi segédtáblázatban talál útmutatást: 

https://edit.elte.hu/eto/ETO_egyszerusitett_tablazat.pdf. 

Az Egyetemi Könyvtár ETO katalógusa az 1949-1995 között állományba vett könyvek 

tartalmi vonatkozású adatait tartalmazza, az újabbakat az online katalógusban 

(http://opac.elte.hu) találja meg. 

Az ETO rendszere hierarchikus, tehát a nagyobb, s azon belül az egyre kisebb, specifikusabb 

témakörök alapján lehet tájékozódni, a járulékos információk (pl. időbeli vagy földrajzi 

vonatkozás) szerint pedig pontosítani. 

Az ETO főosztályai: 

0. Általános művek, bibliográfia, könyvtárügy. 

1. Filozófia, pszichológia, logika, etika. 

2. Vallás, egyházak, teológia. 

3. Társadalomtudományok, közigazgatás, jog, oktatás. 

4. 1964 óta betöltetlen főosztály, eredetileg nyelvészet. 

5. Matematika, természettudományok, fizika, kémia. 

6. Alkalmazott tudományok, műszaki tudományok, orvostudományok. 

7. Művészetek, játék, sport, szórakozás. 

8. Nyelvészet, irodalom. 

9. Régészet, földrajz, életrajz, történelem. 

Példa az egyre specifikusabb felépítésre: 

„3” = társadalomtudományok 



„34” = Jogtudomány 

„342” = Alkotmányjog 

„342.7” = Emberi jogok 

„342.732” = Sajtószabadság 

Az ETO táblázatok jelzetei az idő folyamán több alkalommal változtak, pl. a nyelvészet 

jelzetei részben a korábbi, 4-es főosztályban vannak, a szociológiáé pedig a 301-esben. Ezek 

követéséhez segítséget szintén az segédtáblázatban 

(https://edit.elte.hu/eto/ETO_egyszerusitett_tablazat.pdf) talál. 

A Katalógus céduláin az alábbi főbb adatok találhatók meg:  

 
 ETO-jelzet 

 
 szerző 
 cím 
 impresszum 
 terjedelem 
 sorozat 
 
 raktári jelzet 
 
 

Az összetettebb ETO-keresésekhez szakismeret és további segédtáblázatok szükségesek, ezért 

ilyen esetben forduljon a könyvtárosokhoz személyesen vagy az info@lib.elte.hu címen. 
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