
Kemény témák 
Minden, amit tudni akartál, de nem merted megkérdezni 

gyors segítség a polcon és a katalógusban való tájékozódáshoz 

(A szükséges helyi változtatásokkal felhasználható) 

 

Kemény témák ETO-jelzet és / vagy tárgyszó 

abortusz, vetélés, koraszülés 618.39 (orvosi vonatkozása) 

abúzus, visszaélés, bántalmazás 362.76 (iskolai gyermekvédelem) 

alkoholizmus 362.29 (szociális gondoskodás)  
178.1 (erkölcs, mértékletesség)  
343.976 (Jogi, kriminológiai vetület)  
613.81 (személyi higiéné, józanság)  
351.761 (közrendészeti) 

bullying, zaklatás Lásd: Iskolai gyermekvédelem 

csőd, fizetésképtelenség 343.535 (csőd, vagyonbukás) 
65.016.8 (csőd, likvidálás) 

depresszió, lehangoltság, kedélybetegség 616.89-008.454 

drogok, droghasználat, drogabúzus 613.83 (kábítószerek) 
615.32 (természetes drogok) 
663.99 (kábítószereket gyártó iparok) 

étkezési zavarok, táplálkozási zavarok, 
evészavarok 

616.89-008.441.42 

gyermek elvesztése 316-036.88-053.2 (halál-gyermek általában) 
364.624 (érzelmi problémák) 

gyermekfelügyeleti jog 347.63 (szülők és gyermekek közötti 
jogviszony) 

347.64 (gyámság, kiskorúság) 

HIV/AIDS 616.97 (nemi betegségek) 
578.828 (retrovírusok) 

homoszexualitás 613.885 (szexuális ambivalencia, inter- és 
homoszexualitás) 

interszexualitás, hermafrodita, 
hermafroditizmus 

612.6.058 (szaporodás, növekedés) 
613.885 (szexuális ambivalencia, inter- és 

homoszexualitás) 

iskolai gyermekvédelem 362.76 

LMBT (leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű) 

-055.3 (aszexuálisok, biszexuálisok, 
interszexuálisok, homoszexuálisok, 
leszbikusak, transzszexuálisak, 
transzvesztiták, szadisták, mazochisták stb.) 

613.885 (homoszexuálisok) 
616.89-008.442.36 (homoszexualitás, 

biszexualitás, tribadizmus, szodómia) 

meddőség, gyermekáldás 616.69 

megerőszakolás 362.88 
362.8 ifjúsággondozás, ifjúságvédelem 



mentális betegségek 616.89 
pszichiátria, elmekórtan, lelki anomáliák, 

kóros lelki állapotok 

orthorexia - egészséges étel függőség 616.89-008.441.12 (fóbiák) 
364.272:612.2 (táplálkozásszükséglet: 

táplálkozáshigiéné) 

önbecsülés, önérzet, öntudatosság 159.923.2-153.2/.9 (személyiség 
önazonossága-személyek minden 
életkorban-mentálhigiéné, az érzelmek 
higiéniája-minden életkorban 

öngyilkosság 362.28 (szociális gondoskodás)  
179.7 (erkölcsi vetület)  
364.277 (mint társadalmi probléma)  
616.89-008.441.4 (orvosi vetület) 

önsértés, önvagdosás, önbántalmazás  616.89-008.441.45 

pedofília 343.546 

poszttraumás stressz zavar / betegség 615.851: 159.944.4 (pszichoterápia: stressz) 

pszichoterápia 616.851 

rák, daganatos betegség 616-006 

stressz 159.944.4 

szexuális úton terjedő betegségek (SzTB) 616.97 

szex 305 (nem, nemiség általában) 
57.017.5 (szaporodás, nemiség és szexualitás) 
612.6.057 (szexualitás, nemi differenciálódás) 

szorongás 364.624.6 (félelem, szorongás) 

terhesség, áldott állapot 618.2 (szülészet, terhesség, a terhesség 
fiziológiája) 

testi változás, serdülőkor, növekedés és 
fejlődés 

612.6 (szaporodás, nemi szervek, növekedés 
és fejlődés, életkorok) 

transzneműség -055.3 (aszexuálisok, biszexuálisok, 
interszexuálisok, homoszexuálisok, 
leszbikusak, transzszexuálisak, 
transzvesztiták, szadisták, mazochisták, stb.) 

válás 347.627 (családjog) 

vetélés, lásd abortusz, vetélés, koraszülés 618.39 

 

Könyvtárosként nem ítélkezünk, hanem segítünk. 
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