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E-könyvek a ProQuest Ebook Central platformján 

 

Az egyetem hálózatán a július 31-ig a ProQuest Academic Complete multidiszciplináris e-

könyv előfizetési csomagra van hozzáférés:  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/jtsa   oldalon érhetőek el. 

Összességében több mint 183 ezer elektronikus könyv található meg a következő 

tudományterületeket lefedve: 

Vallás és Filozófia     Művészetek  

Történelem      Nyelv és Irodalom   

Társadalomtudományok    Pedagógia  

Orvostudomány      Jog       

Természettudomány és műszaki tudományok, 

Üzlet és közgazdaságtan   

A legnagyobb tudományos és egyetemi kiadóktól, szakterületi kiadóktól.  

 

 

Miért e-könyvek? 

Az elektronikus könyv több, mint a nyomtatott elektronikus verziója, hiszen nem csak olvasni 

lehet, de minden, a számítógépen történő további feldolgozás is egyszerű.  

- Online olvasás mellett - ehhez semmilyen szoftver nem kell 

- ki lehet másolni részeket saját dokumentumba,  

- a kiválasztott részeket ki lehet nyomtatni, sőt  

- megfelelően idézni is lehet a könyv megfelelő részét. 

- Megjegyzéseket írhatok egyes oldalokhoz 

- Kiemelhetek egyes részeket  

- A szöveg kereshető, így pontosíthatom a számomra érdekes fejezeteket, oldalakat.  

Mindez a nyomtatott könyvek esetében több munkát igényel.  

- Az e-könyvek kölcsönzése a letöltés - download funkcióval lehetséges, hasonlóan a 

nyomtatott könyvekhez, meghatározott ideig lehet kölcsönözni, 1,7,14 vagy 28 napra. A 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/jtsa
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nyomtatás esetében maradnak örökké a saját gépen maradó oldalak, fejezetek pdf 

formátumban. 

- A megfelelő e-könyv megtalálása is egyszerű, hiszen a platformon böngészni és keresni 

lehet egy-egy szóra, címre stb. Az egyszerű keresés mellett összetett kereséssel a könyv 

több részletére is kereshetek, cím, szerző, kulcsszó mellett kiadó, kiadási év, ISBN szám, 

nyelv stb.  

- Az Ebook Central e-könyveit az egyetem hálózatán tudom használni. Az ott kialakított 

belépés-jelszó párossal otthonról, vagy a mobileszközömről akkor is, a nem vagyok az 

egyetem hálózatán. 

 A ProQuest információaggregátor Ebook Central platformján egymilliónál több elektronikus 

könyv érhető el örökvásárlással. Az örökvásárlás azt jelenti, hogy a könyvtár cím szerint választja 

ki a megfelelő könyvet, és eldönti hány egyidejű felhasználóval szeretnék.   

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/jtsa 

 

 

Keresés: “szabolcs hajdu” keresőablakban, vagy az Advanced Search alatt, vagy a Browse subject – területi 

áttekintés alatt.  

  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/jtsa
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Keresés: Szabolcs Hajdu 

 

 

Search gombra kattintva: 1 találat : Encyclopedia of Sports Film  

 

a címre kattitva a következő oldal: 
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:  

 

Read online: Online olvasás Download Chapter: Fejezet letöltés – örökre  

Download Book: teljes könyv letöltése – csak időlegesen  
 

 

Online olvasás: a read online-ra kattitva- a keresett kifejezés helyét a bal oldali 

tartalomjegyzékben mutatja meg:  
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E-könyves funkciók: 

1. Letöltés - az ekönyv teljes letöltése: 

2. Fejezet letöltés  – pdf-be mentés, adott fejezet max 40% egy belépéssel 

3. Másolás – max, 20% egy belépéssel 

4. Nyomtatás - pdf-be mentés, max 40% egy belépéssel 

5. Saját könyvespolcra – fiókba mentés 

6. Megosztás: a könyv linkjének e-mailen továbbküldése 

7. Idézés – 6 idézési stílus, amit kiválasztok, majd átmentem saját dokumentumba 

8. Kiemelés  

9. Megjegyézs írása 

10.  Könyvjelző hozzáadása 

11.  Kicsinyítés 

12.  Nagyítás  

13. Szélesség beállítás 

14. Oldalra ugrás  

 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

 

A funkciók nagy részéhez be kell lépni   - az ikonra kattintás után felugrik az ablak, ahol vagy belépke, vagy a 

Create Account-nál kérek belépést: 

  

 

A login és a jelszó utána az egyetem hálózatán kívül is használható az Egyetemi Ebook Central linkkel. 
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2. Fejezet letöltés: idézési stílus kiválasztása - pdf generálás 
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Könyv letöltése - időlegesen: Download book  

Be kell lépni!!!! 

 

Kiválasztom milyen eszközre töltöm: 
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Az adobe Digital Edutions-t egyszer kell letölteni  - a következő alkalmakkor a Done with this step-re kell 

kattintani 

 

 

Kiválasztom, hogy melyik formátumba töltse le: 
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Ha a lenti kép bármikor felugrik, a baloldali “I want to authenticate my compter without an 

ID”-t kellene kijelölni és utána Authorize 

 


