
van hátra, annak az idõnek megfelelõ mértékû
átlagkereset kifizetési kötelezettségéveI jár.

Kérdéses, hogy mit kezdhetünk nyugdíjasok
esetében az olyan rendelkezésekkel, amelyek azt
mondják ki, hogy mentesíthetõ valaki valami-
lyen kötelezettség alól, ha a nyugdíjjogosultság
eléréséhez kevesebb, mint öt év van hátra. Ilyen
egyebek mellett a 150/1992. (XI.20.) Korm. ren-
delet 9. § (2) bekezdése, amely a minõsítési
kötelezettség alól, a 16. § (1) bekezdés harma-
dik francia bekezdése, amely meghatározott gya-
korlat mellett a munkakör betöltéséhez szüksé-
ges képesítés megszerzése alól ad mentesítési
lehetõséget. Nézetem szerint az ilyen rendelke-
zések helyes értelmezése az, hogy a mentesítés
kizárólag a nyugdíjjogosultság megszerzésének
idejéig terjedhet, azaz maximum öt évre, azon
tehát nem nyúlhat túl. Tehát egy idõleges hala-
dékról van szó. Más értelmezés ugyanis a máso-
dik idézett példa szerint arra az abszurd követ-
keztetésre vezetne, hogy pl. nyugdíjas közalkal-
mazottnak nem szükséges megfelelõ végzettség-
gel rendelkeznie.

Dr. Horváth Sándor
Domonkos

"Nem mindegy, mit adunk meg
a taxisnak:
utcacímet vagy személyi számot" avagy:

URN használa ta
a hálózati dokumentumok

,

azonosításában

A fenti idézet az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtár-Informatikai Mûhelyének elsõ össze-
jövetelén hangzott el, ahol a téma az in-
ternetes dokumentumok új azonosítási lehe-

rtõsége, vagyis a Uniform Resource Names.
(URN) magyarországi bevezetése volt.

Jelenleg a hálózati dokumentumok helyét
a Uniform Resource Locator (URL) azono-
sító segítségével adjuk meg. Ezen hivatko-
zások folytonos változása, avulás a nagyon
sok problémát okoz. Erre szolgál megoldás-
ként az URN, amely egy statikus névvel
azonosít. Az adott dokumentumra hivatko-
zók pedig csak erre az URN azonosítóra lin-
kelnek. Elõnye, hogy az URL helyességéért
az URN igénylõ a felelõs. Így ha megválto-
zik egy elektronikus dokumentum elérése,

akkor a megváltozott URL-t elég csak az URN-
eket nyilvántartó szerveren változtatni, ezzel az
adott dokumentumokra hivatkozó külsõ oldalak
mindig elérhetõ, helyes címre mutatnak majd.

Az Országos Széchényi Könyvtár erre a tech-
nológiára alapozva hozta létre az URN-NBN
(National Bibliography Number) szerverét, amely
segítségével elektronikus dokumentum okhoz igé-
nyelhetünk hosszú távú azonosítót. Az alkalmazás
élenjárói között megemIíthetõ Finnország és Svéd-
ország, ahol már mûködik ez a szolgáltatás.

Az OSZK célul tûzte ki: azért, hogya szol-
..cgájtatás egyszerû és megbízható legyen, az igény-
lésen kívül lehet módosítani és törölni is az
URN :NBN azonosítót.

A kapott azonosító bekerül a dokumentum
html forráskódjának a fejrészébe «READ»
ennek alapján fogja az URN-URL (N2L)/URL-
URN (L2N) feloldásokat a szerver elvégezni.

Az elektronikus dokumentumok MARC for-
mátumú leírásában a 856-os mezõ u almezõjébe
kerül be link formájában ez az azonosító.

Természetesen még számos formáláson és
javításon kell keresztülmennie a rendszernek
ahhoz, hogy valóban széles körben hasznosítha-
tó legyen, kiküszöbölve a sokszor bosszantó "A
lap nem jeleníthetõ meg" és hasonló böngészõ-
üzeneteket egy-egy dokumentum keresése köz-
ben.

Egy mûködõ példa az OSZK URN:NBN szol-
gáltatásából:

http://nbn.oszk.hu/N2L?urn:nbn:hu-200 1,
amely a Magyar Elektronikus Könyvtár Athe-
naeum repertóriumának azonosítója.

Az OSZK URN :NBN szerverének elérhetõ-

sége: http://nbn.oszk.hu. (p.h.)

NBN szolgáltatás a Széchényi Könyvtárban
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