
 
Az Akadémiai Kiadó Pont könyvek sorozata 

 
HÁTTÉRANYAG  

 
 

 
Az Akadémiai Kiadó új ismeretterjesztő sorozatának célja rövid, lényegre törő, közérthető, 
ugyanakkor a tudomány mai állását tükröző, megalapozott, kiegyensúlyozott és tárgyilagos 
áttekintést adni egy-egy tudományágról, részterületről vagy éppen aktuális kérdésről.  
 
A sorozat enciklopédikus jelleggel, a tudományok teljességét átfogó módon kíván egy-egy 
zsebkönyvbe sűrítve alapvető ismeretekkel szolgálni elsősorban a laikus olvasó számára.  
 
A kötetek hazai szakértő szerzői garanciát jelentenek a megbízható és naprakész tudásra, 
miközben a modern arculat és az egységes, könnyen áttekinthető belső szerkezet a mai olvasó 
igényeihez igazodik.  
 
A Pont könyvek egyszerre támpont a tájékozódásban és kiindulópont az ismeretek 
elmélyítéséhez. Egy biztos pont korunk információözönében. 
 
 
A sorozat eddig megjelent kötetei: 
 

 
Venetianer Pál: Az emberi genom 
Mi a genom? És mi a kromoszóma, a gén, a DNS? Hogyan sikerült 
megismerni az emberi genomot? Mi történt a Humán Genom Program 
befejezése óta? Hogyan épül fel az emberi genom? Mire tanít minket az 
emberi genom ismerete? Hogyan alakult át a gén és a genetikai szabályozás 
fogalma? Megismerhetjük-e a genom által magát az Embert? Mit jelent a 
genom ismerete az orvostudomány számára? És mindezek után mit rejteget 
számunkra a jövő? 
 
 

 
 

 
Pléh Csaba: A lélek és a nyelv 
Hogyan lesznek a hangokból szavak? Tényleg megértünk három szót 
másodpercenként? De akkor miért értjük félre egymást? Mert a pillanatnyi 
lelkiállapotunk alapján beszélünk? Mit hallunk a mondatok mögött? Mi a 
társalgás logikája? Hogyan bővítjük új szavakkal agyunk szótárát? Miért 
tanul meg egy kisgyerek olyan hamar beszélni? És egyáltalán: hogyan 
működik az agyunkban mindaz, amit beszédnek nevezünk? 
 
 
 

 
 



 
Maróth Miklós: Iszlám és politikaelmélet 
Létezik-e az iszlám világának állameszméje? Mi az umma és a saría? Mi az 
állam célja? Miről szól a medinai alkotmány? Hogy függ össze vallás és 
politika a muzulmán világban? Ki a kalifa, a vezír, a sejk és az imám? 
Hogyan értelmezzük az arab világ társadalmi folyamatait? Miért érdekelte 
az Omajjád kalifákat Arisztotelész és Nagy Sándor levelezése? Ki volt 
Alfarabi, Ibn Sziná és Al-Mávardí? Összeegyeztethető-e az iszlám és a 
modern politika? 
 
 

 
 

 
Bélyácz Iván: A befektetések és a tőkepiac 
Min alapulnak a befektetési döntések? Hogyan mérhetjük egy vállalat 
pénzügyi teljesítményét? Mik a tőkeértékelés eljárásai? Milyen kapcsolat van 
kockázat és megtérülés között? Hogyan működnek a tőkepiaci értékelés 
modelljei? Mit jelent a tőkeköltségvetés? Hogyan működik az opcióárazás az 
elméletben és a gyakorlatban? Hogyan működnek az áru- és értéktőzsdék? 
Hogyan kell értékelnünk a befektetések világában a válságjelenségeket? 
 
 
 

 
 

 
Nyomárkay István: Szláv szomszédaink 
Vajon ismerjük-e szomszédainkat: a horvátokat, szerbeket, szlovénokat, 
szlovákokat és ukránokat? Hogyan fejlődtek a szláv nyelvek? Hol volt a 
szlávok őshazája? Értjük-e, ha egy szláv vendégünk uzsonnára 
cseresznyét, vacsorára pecsenyét kér? És értik-e a szlávok, ha azt 
mondjuk: „Az ország érseke a sátorban virraszt"? Hogyan látnak minket 
szláv szomszédaink? És mi hogyan látjuk őket? 
 
 
 
 

 
 

 
Romsics Ignác: Rendszerváltás Magyarországon 
Mik voltak a rendszerváltás kül- és belpolitikai előzményei? 
Reformkommunizmus vagy demokratikus ellenzéki mozgalom? Hogyan 
alakultak ki az ellenzéki pártok? Mi vezetett Kádár János és az MSZMP 
bukásához? Mi történt a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain? Miként ment 
végbe a privatizáció? Hogyan zajlottak az első szabad választások? Mik 
voltak az Antall-kormány legfontosabb intézkedései? Mik a rendszerváltás 
tanulságai a mából visszatekintve? 



 
Takács László: A római diplomácia 
Hogyan érintkeztek egymással az ókori Mediterráneum népei? Milyen 
szövetségek köttettek görögök és a rómaiak között? Hogyan tárgyalt 
egymással az két rivális, Róma és Karthágó? Miként közlekedtek a 
követségek, hogyan értettek szót egymással? Miként viszonyult egymáshoz 
hódító és leigázott? Hogyan értelmezte Róma történelmi küldetését? 
 
 
 
 

 
 

 
Dudits Dénes – Györgyey János: Zöld GMO-k 
Miként segíti a géntechnológia a növények nemesítését? Hogyan 
készülnek a génnemesített növények, a zöld GMO-k? Mit mond a 
tudomány az egyes GM növények egészségügyi és környezeti 
kockázatairól? Milyen GM növényekre számíthatunk a közeljövőben? 
Kinek milyen haszna származik a növényi géntechnológiából? Adjunk-e 
szabad választást a magyar gazdáknak a fajták, technológiák 
megválasztásában? Kinek az érdeke a „GMO-cirkusz”? Miért jutottunk 
zsákutcába a társadalmi viták során? 
 
 
 

 
 

 
Zimmer Márta: Arcészlelés 
Milyen információk olvashatók le egy arcról? Velünk született vagy tanulás 
útján szerzett képesség az arcok felismerése? Mit észlel az újszülött egy 
emberi arcból? Mennyire jó az idős emberek érzelemfelismerése? Mit 
jelent az arcvakság? Hogyan teljesítünk szemtanúként a rendőrségen? Hol 
tartanak az arcrekonstrukciós vagy az érzelemfelismerő számítógépes 
programok? Hasznosak a biztonsági és térfigyelő kamerák? Hogyan 
működik egy arcfelismerő rendszer a gyakorlatban? 
 
 

 
 


