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Tisztelt Olvasónk!
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézet által útjára indított
Államtudományi Hírlevél célja az államtudományokkal kapcsolatos friss információk
közzététele az érdeklődő szakmai közönség számára. Amennyiben hírlevelünk felkeltette
érdeklődését, és Ön is rendszeresen szeretne értesülni az államtudományok területének friss
híreiről, vagy közlésre szánt tartalmat szeretne küldeni, kérjük, keresse Szerkesztőségünket a
következő címen: akfi@uni-nke.hu
A korábbi Hírlevelek elérhetőek az Államkutatási és Fejlesztési Intézet honlapján:
https://akfi.uni-nke.hu/az-intezetrol/hirlevelek

Nemzetközi tanulmány- és folyóirat-ajánló
Walid Chaiehloudj (2018): Fake news et droit de la concurrence : réflexions au prisme
des cas Facebook et Google
A tanulmány a „fake news” azaz az álhírek és a versenyjog kapcsolatát vizsgálja. A „fake news”
kifejezés egyrészről magába foglalja a „hamis híreket”, másrészről a „hamis információkat”.
Az álhírek lehetnek szándékosak vagy nem szándékosak, származhatnak szociális hálózatokat
vagy az internetet használó vállalatoktól vagy személyektől. Az álhírek nem vetnek fel
versenyjogi kérdést. Mindazonáltal a tanulmány rámutat arra, hogy a közeljövőben az álhírek
már elérhetik azt a szintet, hogy versenyjogi szabályokat sérthetnek: visszaélésszerű módon
megerősíthetik egy vállalat piaci erejét. A tanulmány központi kérdése, hogy vajon a versenyjog
rendelkezik-e az álhírek, mint versenyellenes gyakorlat ellensúlyozásához szükséges
eszközökkel.
Megjelenés helye: Revue internationale de droit économique, 2018/1 (t. XXXII) pp. 17-40.

A „Revue internationale de droit économique (RIDE)” negyedévente megjelenő, De Boeck
Supérieur által kiadott, tematikus számokkal rendelkező, az elméleti és gyakorlati szakemberek
számára szóló francia folyóirat, amelyben a gazdasági jog és a pénzügyi jog területéről
származó összehasonlító és nemzetközi kitekintéssel rendelkező tanulmányokat találunk.

Kiadványok
TOKAJI Zsolt – P. SZABÓ Sándor (szerk.) (2018): A kínai hadtudomány klasszikusai.
Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN 978-615-5920-14-1 (nyomtatott) | ISBN 978-6155920-15-8 (elektronikus)
A mű a Pro Militum Artibus sorozat I. köteteként jelent meg. Sorozatszerkesztő: Padányi
József
Amikor felmerült a gondolat, hogy a magyar nyelvű hadtudományi irodalom gazdagítása
megérdemel némi erőfeszítést, csak a tervezett sorozat címében – Pro Militum Artibus –
voltunk biztosak. A sorozat szerkesztőjeként olyan műveket kerestem, amelyek eddig nem,
vagy nem egészében voltak elérhetőek magyarul, és amelyek a hadtudomány általános érvényű
törvényszerűségein túlmutatva a katona és az állam, a hadvezetés mint a vezetés egyik érzékeny
területe, valamint a haderő és a közigazgatás kapcsolatáról is mondanak valamit.
Kézenfekvő volt a javaslat, amely a kínai hadtudományi írások felé mutatott, hiszen a kínai
hadtudomány legismertebb klasszikusa – Sunzi A hadviselés törvényei című műve – elképesztő
pályát futott be. Ma már nincs olyan mértékadó vezetési kézikönyv, amely ne hivatkozna erre
az írásra. Innen vettük a bátorságot, hogy kísérletet tegyünk – magyar nyelven először – a többi
kínai klasszikus megjelentetésére is.
Bízunk benne, hogy az elvégzett munka eredménye örömet fog szerezni minden olvasónak és
velünk együtt várják az újabb kötetek kiadását is
ELEKES Andrea (2018): Nemzetközi gazdaságtan. Budapest, Dialóg Campus Kiadó ISBN
978-615-5889-69-1 (nyomtatott) | ISBN 978-615-5889-70-7 (elektronikus)
A könyv négy fő fejezetre tagolódva segíti a világgazdasági események és a gazdaságpolitika
aktuális problémáinak megértését, elemzését: nemzetközi kereskedelem, nemzetközi termelés,
nemzetközi pénzügyek és nemzetközi fejlesztés. Az olvasók többek között a következő
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kérdésekre kapnak választ. Miért és mivel kereskednek az egyes nemzetek? Hogyan
befolyásolhatja az állam a vállalatok versenyképességét? Milyen eszközökkel biztosíthatja a
hazai iparágak védelmét? Kinek előnyös és kinek hátrányos egyegy kereskedelempolitikai
eszköz alkalmazása? Mi motiválja a vállalatok nemzetközi piacra lépését? Milyen előnyöket és
milyen hátrányokat jelent ez a befogadó ország számára? Miért megy külföldre a munkaerő?
Milyen előnyök és hátrányok jelentkeznek a munkaerőmigrációval kapcsolatban a küldő és a
fogadó országban? Mire kell figyelni a külföldi devizában megvalósuló üzletek során? Mi az
az

árfolyamkockázat?

Milyen

előnyei

és

hátrányai

vannak

a

különböző

árfolyamrendszereknek? A kérdések megválaszolását nemcsak az elméletek, hanem a hazai
gazdasági, gazdaságtörténeti esetek gyakorlati tapasztalatai is segítik.
A kiadványok folyamatosan feltöltés mellett elérhetőek és ingyenesen hozzáférhetőek az alábbi
linken keresztül: http://akfi-dl.uni-nke.hu/szakmai_kiadvanyok/

Rendezvényajánló
A kriminalisztika fejlesztési irányai
2018. szeptember 28. 09:00-15:15
1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 38-42. Multifunkcionális terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-09-28
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán működő, „A
kriminalisztika fejlesztési irányai” elnevezésű Ludovika Kiemelt Kutatóműhely keretein belül
valósul meg.
Ludovika Szabadegyetem IV. előadás – M iért nem tért vissza Tito a régi szovjet akolba?
Budapest szerepe a Moszkva/Belgrád újabb kötélhúzásban (1953-1959)
2018. október 2. 18:00-19:30
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-02
Versenyképesség a digitalizáció és a robotizáció korában: a minőségi tényezők növekvő
szerepe – kutatási zárókonferencia
2018. október 4. 08:30-13:30
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1083 Budapest, Ludovika tér 2. Ludovika Főépület, Zrínyi terem
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-04
A rendezvény a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államkutatási és Fejlesztési Intézetében
működő, „Versenyképességjavítás állami eszközrendszere különös tekintettel a kormányzati
képességeknek a versenyképesség puha tényezőire gyakorolt hatásaira” elnevezésű Ludovika
Kiemelt Kutatóműhely keretein belül valósul meg.
Ludovika Szabadegyetem V. előadás – A szovjet politikai rendőrség és a magyarországi
megtorlások (1956-1963)
2018. október 9. 18:00-19:30
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-09
Ludovika Szabadegyetem VI. előadás – Összeesküvések Nyikita Hruscsov ellen ismeretlen
– így magyar vonatkozású – források tükrében (1955-1964)
2018. október 16. 18:00-19:30
1083 Budapest, Üllői út 82., Oktatási Központ II. Előadó
https://www.uni-nke.hu/esemenyek#2018-10-16

A Hírlevélről történő leiratkozást az alábbi linken keresztül kezdeményezheti: Leiratkozás
Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető az alábbi linken keresztül: Adatvédelmi tájékoztató
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