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Innováció és technológiák a bankban és a társadalomban

VJK2017

Határterületeken

Könyveink mindannyian Pro Scientia illetve Pro Arte Aranyérmesek. Az OTDT által alapított
kitüntetést 1989 óta kétévente 45-50 fiatal kutató és művész kapja meg, akik egyetemi
pályafutásuk során tudományos vagy művészeti munkájukkal (elsősorban az OTDK és OMDK
konferenciákon) kiemelkedőt alkottak. Jelenleg 756-an rendelkeznek éremmel. A Pro Scientia
Aranyérmesek Társasága Egyesület a Pro Scientia Aranyérem és a Pro Arte Aranyérem
tulajdonosait tömöríti. A PSAT fő célja az, hogy elősegítse az aranyérmesek és más fiatal magyar
tudósok szakmai kibontakozását, ennek érdekében szervezi programjait.
Bővebben: www.psat.hu

kölcsönzés

DZS1997
Domsa Zsófia

Az élő könyvtár nyitva tart: 2021. február 6. 10.00-13.00.
Helyszíne: AirMeet, link: https://shorturl.at/uIPY7

A vikingektől a skandináv krimikig

A kölcsönzési idő 20 perc, ami 1 alkalommal további 10 perccel meghosszabbítható, ha a
"könyvre" nincs előjegyzés. Kérjük, a kikölcsönzött könyvet a kölcsönzési idő lejártával
mindenképpen hozd vissza!
Egy könyvet egyszerre két személy is kikölcsönözhet.

Skandinavisztika

A könyvekkel tegeződni szabad, sőt javasolt.
Kérjük, vigyázzatok könyveink épségére!

A könyv első szavait még rúnakőre vésték, aztán pergamenre írták valahol Izlandon. Van benne
olyan oldal, amely sokáig csak egyszerű emberek emlékezetében maradt fenn, pár lapot pedig
kitéptek, elégettek. Találsz olyan fejezet is, amelyről vér, tengervíz vagy olaj csöpög. Ez a könyv
Skandinávia irodalmáról és történetéről szól a középkortól napjainkig. Lapozz bele, ha érdekel,
hogy lehettek-e Thor és Loki testvérek, hogy honnan ered A Gyűrűk ura, hogy mi volt Ibsen
utolsó szava, hogy mit keresett két magyar jezsuita Északon, hogy tényleg olyan sok a
gyilkosság, mint a krimikben, hogy miért szól a szégyenről a SKAM, és hogy fikció-e az

könyvtárosok

autofikció. A kisnyelvi fordításról, tolmácsolásról és a nyelvtanításról a függelékben olvashatsz

Korsósné Delacasse Krisztina (PSA 1993)
jogász, jogtörténész, adjunktus (PTE ÁJK); kutatási terület: ügyvédség története, kora újkori
magyar büntetőjog
Szíves Márton Gábor (PAA 2015)
ütőhangszeres művész
Niklai Patrícia Dominika (PSA 2017)
jogász, doktorandusz (PTE ÁJK)
A feladat a TDK-ért Közhasznú Alapítvány Magyar Nemzeti Bankkal kötött 227798 -1/2020 azonosítójú támogatási szerződésének alapján lebonyolított
projekt keretében valósul meg.

FA2013

HI1991

Farkas Alexandra

Hamecz István

Kutatóból tartalommenedzser

Aki nem akart tudós lenni külföldön

Biológus

közgazdász, pénzügyi elemző
1991-ben végeztem közgazdászként, majd elmentem Amerikába Phd-t csinálni, ahol rájöttem,

A könyv több mint 10 éve kötelezte el magát a légkör- és környezetoptikai jelenségek

hogy nem akarok tudós lenni külföldön.

tanulmányozása mellett, környezettudományi doktori fokozatát 2019-ben szerezte meg az ELTE

Hazajöttem, és az MNB-ben dolgoztam 13 évig, kutatási, elemzési és monetáris politikai

Természettudományi Karán. Kiemelten foglalkozik a dunavirágkérészeket érintő összetett

területen, az utolsó hat évben ezeknek a területeknek az ügyvezető igazgatója voltam.

ökológiai fénycsapda vizsgálatával, továbbá rendszeresen tanulmányozza az olyan különleges
és sokak által nem ismert égi fénytüneményeket, mint az éjszakaivilágító felhők és a
halójelenségek. Különösen fontosnak tartja a kutatásokszéles körű bemutatását, ezért
rendszeresen ír ismeretterjesztő cikkeket és tart közérthető előadásokat, 2017 óta pedig a volt
Szent

István

Egyetemtartalom,

jelenleg

Magyar

Agrár-

és

Élettudományi

Egyetem

menedzsereként dolgozik. Hatodik hullám címmel saját rovatot vezet az Élet és Tudomány
hasábjain, melyben a napjainkban tapasztalható környezeti problémákat és azok hatásait
mutatja be.

2007-ben elmentem a magánszektorba dolgozni, az OTP Alapkezelő Zrt vezérigazgatója lettem,
ahol alap- és vagyonkezeléssel foglalkoztam.
Mivel az OTP-ben azt gondolták, hogy értek a válságkezeléshez, az Alapkezelős munkám
mellett először az OTP orosz, majd az ukrán bankjának voltam elnöke, 2013-tól pedig mind a
kettőnek, és leadtam az Alapkezelő vezérigazgatóságát.
2016 vége óta eljöttem az OTP-től, saját befektetéseimmel foglalkozom és csak olyan dolgokat
csinálok, amelyek tényleg érdekelnek.

HSZG2005

HM2009

Harsányi Szabolcs Gergő

Hegyháti Máté

Sportpszichológia

Igyekszem ütemezni az ipari gépeket... és magamat

Pszichológus, sportpszichológus

Mérnökinformatikus, Szoftvermérnök, Kutató, Oktató

30 évet vívtam, 15 éve vagyok egyetemi oktató. Alapvetően sportpszichológusnak vallom

Egyetemi munka mellett egyéni vállalkozóként szoftverfejlesztő mérnök vagyok egy EMS

magam, amit 10 éve csinálok több/kevesebb sikerrel. Azt gondolom nekem van a világon a

edzőgépet fejlesztő cégnél.

legváltozatosabb munkám, akár, ha a különböző sportolókra gondolok, akikkel dolgozom, akár
ha arra, hogy egy adott személy milyen sokat tud változni az évek alatt...

Hobbik:
- hosszútávfutás (minél több országban maratont futni pl.), két futókört is alapítottam
- régebben csellóztam, amatőr szimfonikus zenekart igazgattam

HB2015

HA2017

Hohmann Balázs

Hörömpöli Ádám

Mesterséges intelligencia - cyberháború vagy

Kérdések és döntések a pszichológiában

társadalmi célok megvalósítása?
Jogász, környezetmérnök

Pszichológus

Az olvasó egy olyan "könyvvel" beszélgethet, aki több tudományterület eredményeit

Mindig is érdekelt, hogy mi tesz minket emberré? Vagy egyszerűbb kérdések foglalkoztattak,

felhasználva igyekszik választ találni arra, hogy miként lehet a negatív hatásokat elkerülve a
mesterséges intelligenciára - valójában mesterséges neurális hálókra - épülő megoldásokat a
társadalmi együttélés mindennapjaiba beépíteni és ehhez milyen jogi és társadalmi
szabályozásra van szükség. Van-e félnivalónk az algoritmikus döntéshozatalt a 21. században?
Milyen keretek között alkalmazható a gépi döntéshozatal az egyes alkalmazási területeken?
Milyen mértékben avatkozzon be a jogi szabályozás a vonatkozó társadalmi-gazdasági
folyamatok menetébe?

mint például „miért van az, hogy bemegyek a boltba kenyérért és „megleptem magam” egy
csokival is vagy üdítővel?” Miért népszerűek a gyorséttermi ételek, miközben sok helyen
olvashatjuk, hogy milyen károsak az egészségre? Vagy esetleg az érdekel, hogy milyen
technikákkal növelheted a tanulási teljesítményed? Mik azok a viselkedéses addikciók és hol a
határ a szerencsejáték és a problémás szerencsejáték használat között? Mikre alapozva hozunk
döntéseket és azok hogyan torzulhatnak? Ha ilyen és ehhez hasonló kérdések merültek fel az
olvasóban, a könyv segítségével megismerkedhet olyan fogalmakkal, amik mentén kielégítheti
kíváncsiságát. Illetve a könyv a hazai pszichológiai képzésben is tájékoztatást tud nyújtani.

JHA2007

MZS2015

Jedlovszky-Hajdú Angéla

Máthé Zsolt

Mesterséges szövetek és nanorészecskék az

Tudomány és/vagy tanárság?

orvostudományban
Klinikai kémikus; tudományos munkatárs

Történész

Az olvasóra van bízva a cím alapján miről szeretne hallani. Nanotechnológiáról a

Történelem-informatika szakos középiskolai tanár és történelemből doktori hallgató vagyok. Az

mindennapjainkban, a legforrongóbb kutatási témákról, a jövőnket befolyásoló gyógyszerészeti
trendekről, vagy a polimerek lélegzetelállító világáról. Hogyan lehet előállítani valamit, ami
mesterséges mégis a szervezet építőegységeiből épül fel? Legózunk a természettel? Vagy
inkább az érdekel mitől leszel jó kutató, rossz kutató, elégedett kutató, anyatigris kutató? Anya
és kutató? Anya és egy kutató, akinek karrierje is van? Vagy csak az érdekel mit csinál egy
klinikai kémikus az orvosi egyetem biofizika intézetében a nanokémiai kutatócsoport vezetése
közben? Bármire szívesen válaszol!

én élőkönyvem a történelmi kutatásaim tapasztalatairól, a tudományos lehetőségekről és tanári
lét titkos rejtelmeiről szól. Ha érdekel, hogy hogyan lehet itthon és külföldön kutatni a múltat
vagy érdekel a tanárság, akkor válassz engem.

PM2017

SIR2011

Pelles Márton

Sipos István Róbert

Közgazdász a történészek között és történész a

Fektess számokba!

közgazdászok szemében
Közgazdász (Alkalmazott közgazdaságtan BSc, Vezetés és szervezés Msc, doktorandusz).
Alapképzéses

közgazdász

hallgatóként,

megtartva

a

középiskolai

történelem

Informatikus
iránti

érdeklődésemet belekezdtem saját gazdaságtörténeti kutatásaimba. Családi okok miatt Fiume
kikötőjével és a magyar kereskedelmi tengerészettel foglalkozom, mely több OTDK dolgozattá
terebélyesedett, majd pedig könyvet írtam belőle. Ennek hatására, ha történész konferenciákon
adok elő én vagyok "a közgazdász", a közgazdászok maguk között pedig rendre "a
történésznek" neveznek. Ilyen alvilági fedőnevek mellett arról fogok beszélni mivel kellene
foglalkoznia egy közgazdásznak, és mivel foglalkozhat, ha nincs kedve az előzőhöz.

Az interdiszciplináris tudásomat egyetemi (egy évtized oktatói tevékenység), akadémiai (EU FP7es genom előrejelzés az MTA Rényi Intézetben), nagyvállalati (pénzügyi "quant" modellezés
teljes életciklusa a Citigroupnál), és startup (jelenleg az NDVR fintechnél) környezetben is
kamatoztattam. Több mint 50 országban jártam, szeretek túrázni és vitorlázni.

SZL2007

VJK2017

Személyi László

Varga Julia Kornélia

Innováció és technológiák a bankban és a

Határterületeken

társadalomban
Banki szakember, szociológus

A könyv első fejezetei a szociológiát, különösen a migráció és az agyelszívás témáit
boncolgatják. Hamarosan azonban új témákat vet fel: miként fejlesszünk banki folyamatokat?
Hogyan modernizáljuk és egyszerűsítsük az ügyfél-kiszolgálást? Mindezt folyamatosan színesítik
a családi történetek: házasság, két fiú, majd később egy kislány születése, az élet nagy
tanulságai és a karrier egészséges korlátai.
A könyv ütős zárása napjaink nagy kihívását: a digitális technológiák használatát mutatja be. A
mesterséges intelligencia, a robotok, a kiegészített vagy épp virtuális valóság, a személyre
szabott egészségügy, a szuperalkalmazások mind-mind alapjaiban forgatják fel környezetünket.
Igazából mennyire gyorsan változik a világ? Hogyan készülhetsz fel egy olyan szakmára, amely
még csak most jön létre? Miért ne (csak) egyetemen tanulj? A könyv szereti, ha sokszor
forgatják, ezért olvass bátran a sorok között, hisz annál többet nyersz!

Biomérnök, biológus PhD hallgató

Ezt a könyvet középiskolában több tantárgy érdekelte, így igyekezett olyan szakot választani,
ahol egyikről sem kell lemondani. Így esett a választása a biomérnök szakra, ahol több
tudományterületet felölelő képzésben vehetett részt. Ennyi azonban nem volt elég, az
informatikát hiányolta, így bioinformatikával kezdett foglalkozni.
Mi az előnye és a hátránya annak, hogy több területen átívelő munkát végzel? Hogyan egészíti
ki az informatika a laboratóriumi kísérleteket? Hogyan használható a mesterséges intelligencia a
biológiai kérdések megválaszolására. Ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre kaphatsz választ ebben
a könyvben.
A könyv jelenleg külföldön végez doktori képzést, így az ehhez kapcsolódó tapasztalatairól is
kérdezheted.

