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Tisztelt Oktatóink! 

 

A Pécsi Tudományegyetem Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtár 

újra jelentkezik Hírlevelével.  

Figyelmükbe ajánljuk rendezvényeinket, a Tudásközpont épületében megrendezett tréningeket, 

szolgáltatásainkat, új beszerzésű könyveinket. 

-------- 

InCites bemutató a Tudásközpontban  

2015. február 24-én /kedden/ az InCites kutatásértékelést támogató szolgáltatás bemutatójára kerül 

sor, melyet Tóth Szász Enikő, a Thomson Reuters szakoktatója tart.  

Részletes információ a szolgáltatásról:  

http://wokinfo.com/media/pdf/incites-factsheet-hungarian.pdf  

Időpont : 2015. február 24. 09:00 - 11:00  

Helyszín : Tudásközpont 2.emeleti informatikai terem (2441.)  

A jelentkezéseket a következő címre küldjék:  

Bartha Réka Nefelejcs: bartha.reka@lib.pte.hu  

Tel: 501-600 / 28030  

Jelentkezési határidő: 2015. február 23. 

---------- 

Folytatjuk online tájékoztatási szolgáltatásunkat: 

 

(1) a honlap jobb alsó sarkában online chat szolgáltatást működtetünk hétköznap 8 és 16 óra közt a 

gyors kérdések megválaszolására 

(2) továbbra is működtetjük online szolgáltatásunkat a „Kérdezze a könyvtárost”, melyben segítséget 

nyújtunk dolgozat, szakdolgozat, disszertáció, egyéb kutatási témák bibliográfiájának összeállításához 

A szolgáltatás az alábbi linken érhető el: 

http://www.lib.pte.hu/tajekoztatas 

---------- 

Az Egyetemi Könyvtárban TQM minőségbiztosítási projekt fut, melynek keretében kiküldtünk az Önök 

számára egy oktatói elégedettség vizsgálati kérdőívet. Kérjük, szíveskedjenek ezt kitölteni, 

véleményükkel segítsék a Könyvtár munkáját. 

http://wokinfo.com/media/pdf/incites-factsheet-hungarian.pdf
http://www.lib.pte.hu/tajekoztatas


 

 
Válogatás legújabb szerzeményeinkből: 
 
 
 
SZERZŐ          Pauler Gábor (1971-) 
CÍM             Mesterséges idegsejt hálózat alapú döntési rendszerek a 
                 devizakereskedésben / Pauler Gábor, Kovács Balázs 
MEGJELENÉS      [Pécs] : [PTE] ; Szerzők : cop. 2013 
 
LELŐHELY        PTE Benedek Ferenc Könyvtár 
HELYRAJZI SZÁM  339.7 P 46 

 

ABSTRACT A fejezetek összeállítása során igyekeztünk váltogatni az 

elméletet a számítógépes gyakorlati alkalmazással, hogy száraz elméleti 

mű helyett, olvasmányosabb, jól használható kézikönyvet adjunk a 

Kedves Olvasó kezébe. Ám óhatatlanul találunk hosszabb elméleti 

egységeket, amelyeket a gyakorlati részek előtt szükséges egyben 

tárgyalni az érthetőség kedvéért: 

• Az első fejezetben a nemzetközi devizapiac alapfogalmait tekintjük át, 

hogy a későbbi fejezetekben ne okozzon problémát a szakkifejezések használata. 

• A második fejezetben a kereskedés mint döntési probléma leírásával tereljük strukturált keretek 

közé a könyvben bemutatott vizsgálatokat, módszereket. 

• A harmadik fejezetben az általunk használt MT4 kereskedési platform kerül terítékre. 

• A negyedik fejezet elején az MT4 programozási nyelvén, az MQL-ben mutatunk példát egy rendkívül 

egyszerű kereskedőrobotra, míg a fejezet elméleti részében azzal foglalkozunk, hogy miért van 

szükség kereskedőrobotok építése során szabályalapú döntéstámogató rendszerekre, és hogyan 

működnek ezek különféle változatai. 

• Az ötödik fejezetben a gyakorlati kereskedésben használható mesterséges idegsejthálózat-alapú 

döntési rendszereket mutatjuk be. A szakirodalomban szokásosnál jóval bővebb grafikával igyekszünk 

bemutatni és érthetővé tenni ezek működését. Egy jó ábra többet mond ezer szónál, vagy tucatnyi 

képletnél, és mi arra törekedtünk, hogy a módszerek élesben történő használata során az Olvasó 

fejében legyen róluk egy kép, hogy milyen árfolyam-összefüggéseket ismerhetnek fel adott 

helyzetben, és melyeket nem – mikor hihetünk a becsléseiknek és mikor nem. 

• A hatodik fejezet elején a Joone nevű mesterséges-idegsejthálózati szoftver használata kerül 

terítékre, valamint ennek összekapcsolása az MT4 kereskedési platformmal, és az erre építhető 

bonyolultabb kereskedőrobotok. A fejezet elméleti részében az idősori előrejelző neurális hálózatok 

elméletét vesszük, és megismerkedünk használatukkal Joone-ban. 

• A hetedik fejezetben erre alapozva már teljes kereskedési stratégiával rendelkező, önállóan 

funkcionáló kereskedőrobotot mutatunk be, a fejezet elméleti részében pedig a jelenlegi legfejlettebb 

robotok elméleti alapját képező alakfeltérképező idegsejthálózatokkal foglalkozunk. 

• A nyolcadik fejezetben a kereskedőrobotok lehetséges jövőbeli fejlesztési irányaival foglalkozunk. 

Ennek keretében ismertetjük saját kutatásaink eredményeként konstruált idegsejthálózatunkat, 

amely gazdasági hírekben történő szövegbányászat segítségével – egyetlen roboton belül képes 

szintetizálni a Forex kereskedési döntéshozatal két fő ágát, a fundamentalista (ok-okozati piaci 



információkon alapuló) és technicista (múltbeli árfolyamokból levonható tapasztalatok elemzésén 

alapuló) elméleteket. Az alapját képező kettős Kohonen-típusú alakfeltérképező hálózat ötlete máshol 

még nem került publikálásra. 

(forrás: 

http://www.researchgate.net/publication/259839135_Mestersges_idegsejt_hlzat_alap_dntsi_rendsze

rek_a_devizakereskedsben) 

 

 

SZERZŐ          Becker, Brian E. 
CÍM             The HR scorecard :Linking people, strategy, and performance 
                 / [authors] Brian E. Becker, Mark A. Huselid, Dave Ulrich]  
MEGJELENÉS      Boston, MA : HBS Press, cop. 2001 
 
LELŐHELY        PTE Benedek Ferenc Könyvtár 
HELYRAJZI SZÁM  658.3 B 43 

 

Three experts in Human Resources introduce a measurement system 

that convincingly showcases how HR impacts business performance. 

Drawing from the authors' ongoing study of nearly 3,000 firms, this book 

describes a seven-step process for embedding HR systems within the 

firm's overall strategy--what the authors describe as an HR Scorecard--

and measuring its activities in terms that line managers and CEOs will 

find compelling. Analyzing how each element of the HR system can be designed to enhance firm 

performance and maximize the overall quality of human capital, this important book heralds the 

emergence of HR as a strategic powerhouse in today's organizations. 

(forrás: http://www.amazon.com/The-HR-Scorecard-Strategy-Performance/dp/1578511364) 

 

SZERZŐ          Kaszás György 
CÍM             Reklámcsinálás : A kis adrenalinjáték / Kaszás György 
MEGJELENÉS      Budapest : HVG Könyvek, 2014 
 
LELŐHELY        PTE Központi Könyvtár 
HELYRAJZI SZÁM  659 K 23 

 

 

Hogyan alakul át a branding? Mit jelent az elmarketingesedés? Hová 

fejlődik az offline és az online marketingkommunikáció? Mi a helyzet a 

kreativitással és az ötletekkel? Mi történik a tenderek, a beszerzők és a 

fesztiválok világában? Miért születik oly sok kamureklám? Valóban 

válságban van a reklámszakma? Hogyan alakul a reklámcsinálás jövője? 

A szerző legújabb könyve egyszerre kritikus és reménykeltő, múltba néző 

és jövőbe tekintő, rendkívül szellemes és véresen komoly. Teli rengeteg 

tanulságos nemzetközi és hazai példával. Igazi szakmai csemege, magával 

http://www.researchgate.net/publication/259839135_Mestersges_idegsejt_hlzat_alap_dntsi_rendszerek_a_devizakereskedsben
http://www.researchgate.net/publication/259839135_Mestersges_idegsejt_hlzat_alap_dntsi_rendszerek_a_devizakereskedsben
http://www.amazon.com/The-HR-Scorecard-Strategy-Performance/dp/1578511364


ragadó szellemi táplálék nemcsak a reklámozóknak, ügynökségeknek, médiatulajdonosoknak, 

politikusoknak, oktatóknak és diákoknak, hanem mindenkinek, aki egyetlen játszmát sem szeret 

feladni, még a kis adrenalinjátékot sem. A jövő azok kezében van, akik megértik a szerző üzenetét: 

Bombatölcsérben is nő virág. Öntözni kellene. 

(forrás: 

http://bookline.hu/product/home.action?id=275646&type=22&_v=Kaszas_Gyorgy_Reklamcsinalas_

A_kis_adrenalinjatek) 

 

 

 

CÍM             Free market in its twenties : modern business decision making in Central and Eastern Europe 
/ ed. by Maciej Kisilowski 
MEGJELENÉS      Budapest ; New York : CEU Press, 2014 
 
LELŐHELY        PTE Benedek Ferenc Könyvtár 
HELYRAJZI SZÁM  330 F 92 

 

This book provides a broadly managerial perspective on key 

trends that affect business decision-making in Central and 

Eastern Europe twenty years after the beginning of the region’s 

transition to market economy. Reflecting different viewpoints, 

including economic, social, and political approaches, the essays 

helps managers of the region to understand better both regional 

and the global forces influencing their businesses – as well as to 

bring to their attention relevant cutting-edge approaches to 

business thinking and decision-making.  

“The story of the rise of democracy and a market economy in 
Central and Eastern Europe over the past twenty-five years is 
often told as a series of historic events. But behind these 
obviously monumental events—sometimes spectacular, sometimes tragic, and often both—lies 
another story: that of the effort to build the fledging CEE market economies. This largely untold story 
is less about politicians and more about managers and entrepreneurs seizing remarkable economic 
opportunities that history has given them”. – from the Introduction by George Soros. 

(forrás: http://www.ceupress.com/books/html/FreeMarketInItsTwenties.htm) 

 

 

 

 

 

 

http://bookline.hu/product/home.action?id=275646&type=22&_v=Kaszas_Gyorgy_Reklamcsinalas_A_kis_adrenalinjatek
http://bookline.hu/product/home.action?id=275646&type=22&_v=Kaszas_Gyorgy_Reklamcsinalas_A_kis_adrenalinjatek
http://www.ceupress.com/books/html/FreeMarketInItsTwenties.htm


SZERZŐ          Lámfalussy Sándor (1929-) 
CÍM             [Alexandre Lamfalussy (magyar)] 
                 Lámfalussy Sándor : Az euró bölcse  
MEGJELENÉS      Budapest : Mathias Corvinus Collegium, 2014 
 
LELŐHELY        PTE Benedek Ferenc Könyvtár 
HELYRAJZI SZÁM  339.7 L 20 

 

1949-ben a fiatal magyar emigráns, Lámfalussy Sándor egy bőrönddel a 

kezében és néhány dollárral a zsebében érkezett Belgiumba. Nem egészen 

ötven évvel később pedig ő nyújtotta át a nyomdának a második 

legjelentősebb nemzetközi valuta, az euró első bankjegyterveit. Az euró 

atyjaként ismert Lámfalussy Sándor kétségkívül napjaink nemzetközi 

pénzügyi életének egyik legmeghatározóbb alakja. Az Oxfordi Egyetemen szerzett közgazdaságtani 

doktori fokozatot, majd a Leuveni Katolikus Egyetemen és az amerikai Yale Egyetemen oktatott. Részt 

vett az Európai Gazdasági és Monetáris Unió alapjait kidolgozó Delors-bizottság munkájában, és 1994-

1997 között ő lett az Európai Monetáris Intézet első elnöke. Meghatározó szerepet játszott az Európai 

Központi Bank megalapításában. 2000-ben az Európai Tanács felkérte, hogy a ,,Bölcsek Tanácsának" 

elnökeként tegyen javaslatokat az európai szabályozással összefüggő döntéshozatali mechanizmus 

egyszerűsítésére és hatékonyabbá tételére. A testület javaslatait 2003-ban fogadták el, segítségükkel 

sikerült némi rendet teremteni az addigi kaotikus szabályozási környezetben. De hol van Lámfalussy, 

az ember? Ki ő valójában? E kérdésekre a könyv lapjain párbeszéd formájában megjelenő 

visszaemlékezésből kapunk méltó választ. Lámfalussy Sándor 2010 és 2012 között otthonában mesélt 

életéről a szerzőknek: Christophe Lamfalussynak, Ivo Maesnek és Sabine Pétersnek. 

(forrás: http://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/memoar-eletrajz-interju/lamfalussy-sandor-

az-euro-bolcse) 

 

 

SZERZŐ          Jensen, Rolf (1942-) 
CÍM             The renaissance society : how the shift from dream society to the age of individual control 
will change the way you do business 
MEGJELENÉS      New York : McGraw-Hill Education, cop. 2013 
 
LELŐHELY        PTE Benedek Ferenc Könyvtár 
HELYRAJZI SZÁM  650 J 60 

 

THIS IS A BOOK ABOUT THE FUTURE. 

Your future. Our future. The future of companies, the marketplace, and 

society. 

According to futurists Rolf Jensen and Mika Aaltonen, we are currently 
"between dreams." We've managed to achieve many of our material goals, 
only to face ever-growing global competition in an ever-slowing economy. 
Here's the good news: With the rise of social media and online resources, 
consumers are growing more powerful. Individuals are exploring more 
options. And smart businesses are discovering more ways to appeal to this 

http://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/memoar-eletrajz-interju/lamfalussy-sandor-az-euro-bolcse
http://www.lira.hu/hu/konyv/szepirodalom/memoar-eletrajz-interju/lamfalussy-sandor-az-euro-bolcse


powerful new community. 

Welcome to The Renaissance Society. A world-class network of ordinary people who are changing the 
way companies and communities interact, they are the future--and they are us. This forward- thinking 
book guides you through tomorrow's hottest trends to help you: 

 Make an emotional connection to your customers  
 Create a value-driven company that engages your employees  
 Adjust your business strategy for a flatter, global marketplace  
 Reward individual expression and spark a tribal spirit  
 Identify future trends to build long-term success 

Jensen and Aaltonen's razor-sharp predictions offer a much-needed headsup--and a major head-start-
-for your future success. You'll explore revolutionary ways in which the individual's role will shift 
from consumer to creator--much like it did during the European Renaissance. You'll find out why 
learning will become the world's largest industry and how services will become the twenty-first 
century's biggest growth market. You'll see a powerful shift in the concept of ownership, the role of 
employees within a company, and the role of companies in society. Most important, you'll be able to 
turn these fascinating predictions into real-world opportunities for decades to come. 

In The Renaissance Society, everybody matters. Each and every one of us has the power to reshape the 
future of our companies. To reignite the passion of our communities. And to restore our faith in 
ourselves, our dreams, and our limitless potential for growth. 

(forrás: http://www.amazon.com/The-Renaissance-Society-Individual-Business/dp/0071806059) 

 

 

Köszönjük megtisztelő figyelmüket! 

 

Szerkesztő: 

Kiss Krisztina 

 

http://www.amazon.com/The-Renaissance-Society-Individual-Business/dp/0071806059

