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A HEFOP projektünk (azonosító: HEFOP-3.3.1-P.-2004-06-0071/1.0) keretében 
a „gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök”, valamint az „informatikus és 

szakigazgatási agrármérnök” BSc. szakokon oktatott tantárgyakhoz 
elkészült elektronikus tankönyvek 

hallgatói elérés módja 
 
 

1.) Regisztrálás Hallgatók számára: 
1. Lépjen valamelyik Internet böngészővel az odin.agr.unideb.hu/hefop oldalra  

(www nélkül) (http://odin.agr.unideb.hu/hefop) 
2. A bal oldali menüből válassza a „Tananyagok” menüpontot. 
3. Adja meg a közös jelszót, mely hallgatók esetében a következő: bschallgato 
4. Ha még nem rendelkezik saját, regisztrált jelszóval, akkor regisztráljon! A 

regisztráció során meg kell adnia az űrlapon kért adatokat. 
5. Regisztrálás után az Ön által megadott email-címre küldünk meg két jelszót! Az 

egyik jelszó az Ön regisztrált jelszava, melyet a tankönyvek letöltésére szolgáló 
felületre való belépéshez kell megadnia. (Minden alkalommal, amikor belép, meg kell 
adnia. Figyelem, ez a jelszó időközönként változni fog, amelyről a regisztrált tagok 
mindig emailben kapnak tájékoztatást.) A másik jelszó a letöltött pdf-formátumú 
tankönyvek megnyitásához szükséges. (E jelszót a tankönyvek minden 
megnyitáskor kérni fogják, de ez a jelszó sosem fog változni, és minden tankönyvnél 
ugyanaz.) 

 
2.) Tankönyvek letöltése Hallgatók számára: 

1. Lépjen valamelyik Internet böngészővel az odin.agr.unideb.hu/hefop oldalra  
(www nélkül) (http://odin.agr.unideb.hu/hefop) 

2. A bal oldali menüből válassza a „Tananyagok” menüpontot. 
3. Adja meg a közös jelszót, mely hallgatók esetében a következő: bschallgato 
4. Adja meg a belépéshez szükséges, emailben megkapott, regisztrált jelszót! 
5. A belépést követően a tankönyveket letöltheti. 
6. A letöltést követően, a könyvek megnyitásához minden alkalommal meg kell adni a 

megnyitáshoz szükséges, regisztráláskor emailben megkapott jelszót! 
Kérjük, tartsa szem előtt a tananyagok letöltésére szolgáló felületen megjelenő, 
figyelmeztető útmutatást a szerzői jogokról és a felhasználás módjáról. 
Kérjük, a regisztráláskor pontosan adja meg adatait, mert azt a rendszer rögzíti, és 
bejegyez minden, az oldalon bonyolódó forgalmat, eseményt! 

 
 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a többszörösen jelszóval védett hozzáférést a szerzői 
jogok szigorú védelme érdekében alakítottuk ki. A letöltött, pdf-formátumú tankönyvek 
másolhatók, de nem nyomtathatók, és belőlük sem szöveg, sem objektum nem 
másolható ki.  
 
 
 
 

Dr. Nábrádi András 
dékán, szakmai vezető 

Dr. Apáti Ferenc 
projektmenedzser 

Dr. Szőllősi László 
projekttitkár 

 

http://odin.agr.unideb.hu/hefop
http://odin.agr.unideb.hu/hefop

