
Formai követelmények az Infokommunikáció és jog c. 

folyóiratban megjelenő tanulmányokhoz 

A tanulmányok leadása 

 A tanulmányokat .doc vagy .rtf formában kérjük leadni. 

 Leadás az aniko.gyenge@gmail.com címre (vagy egyéb egyeztetett címre). 

 A szerzőktől kérjük a mellékelt szerzői adatlap kitöltését. 

A tanulmányok szövegezése 

 A folyó szöveg formátuma: Times New Roman CE, 11-es betűméret, sorkizárt, szimpla 

sorköz. Kiemelések alkalmazása a szövegben kizárólag dőlt betűvel. 

 A neveket a tanulmány szövegében kérjük KISKAPITÁLISSAL (Crtl+Shift+K) jelölni. (Ez 

a végjegyzetekre nem vonatkozik!) 

 A szövegen belüli fejezetcímek mélysége legfeljebb három szint. A címek számozása 

és formátuma: 

 A tanulmány szerzője és címe: Times New Roman CE, 16, félkövér 

 1. szintű fejezetcím: 1. Times New Roman CE, 14, félkövér 

 2. szintű fejezetcím: 1.1 Times New Roman CE, 13, félkövér 

 3. szintű fejezetcím: 1.1.1 Times New Roman CE, 12, félkövér 

 A neveket a tanulmány szövegében kérjük KISKAPITÁLISSAL (Crtl+Shift+K) jelölni. (Ez 

a végjegyzetekre nem vonatkozik!) 

 A felhasznált forrásokat (és minden más jegyzetet) végjegyzetként kérjük feltüntetni 

(az írásokhoz külön irodalomjegyzék nem készül). 

A hivatkozások formája 

 Külföldi nevek a hivatkozásokban: Családi_név, Keresztnév 

 Több szerző esetén: Szerző1 – Szerző2 

 Ha a hivatkozott forrás folyóiratban jelent meg: 

Szerző: Tanulmány_címe, Folyóirat_neve Évfolyam/Szám. p. Oldalszám. 

Rossen-Stadtfeld, Helge: Medienaufsicht unter Konvergenzbedingungen, Zeitschrift 

für Urheber und Medienrecht 2000/1. p. 344. 

 Ha a hivatkozott forrás könyv: 

Szerző: Cím. Kiadó_neve, Kiadás_éve. p. Oldalszám. 

Gálik Mihály: Médiagazdaságtan. Aula, 2002. p. 151. 
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 Ha a hivatkozott forrás könyvrészlet: 

Szerző: Tanulmány_címe. in: Könyv_címe. Kiadó_neve, Kiadás_éve. p. Oldalszám. 

Lendvai András: A feltételes hozzáférési rendszerek és a digitális televíziózás 

szabályozásáról. in: Enyedi Nagy Mihály – Polyák Gábor – Dr. Sarkady Ildikó (szerk.): 

Médiakönyv 2002. ENAMIKÉ, 2002. p. 321. 

 internetes forrás esetén: 

Szerző: Cím. http://... [A_lekérés_dátuma] 

Holznagel, Bernd: What Future for Broadcasting in the Digital Era? 

http://www.humanrights.coe.int/media/events/2001/TTT_sem_exp(EN).htm 

[2004.06.05.] 

 ismételt hivatkozás, ha a szerzőtől csak egy műre történik hivatkozás 

Szerző (teljes névvel) im. p. Oldalszám. 

Lendvai András im. p. 321. 

 ismételt hivatkozás, ha a szerzőtől több műre történik hivatkozás 

Szerző (teljes névvel): Mű_rövidített_címe. p. Oldalszám. 

Lendvai András: A feltételes hozzáférési rendszerek. p. 321. 
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