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Paul Arnote (parnote) PCLinuxOS Magazine 2021. februári számában megjelent cikkének 
összefoglalója

A cikk kategóriákba rendezve összefoglalja a legfontosabb internetes lehetőségeket, amivel a 
felhasználók hasznos ismereteket és kikapcsolódási lehetőséget érhetnek el ingyenesen. A szerző 
amerikai, így az oldalak használatához némi angol tudásra szükség lehet.

Ingyenes könyvek

Project  Gutenberg –  1971-ben  indított  projekt,  több  mint  60  000
könyvet bocsájt rendelkezésre  ingyenesen. A formátumok XT, HTML,
EPUP vagy MOBI.

ManyBooks.net –  több  mint  50  000  könyv  ingyen.  A fent  említett
formátumok mellett még PDF, Azw3, Fb2, PDB, és RTF is használatos.

Free-eBooks.net –  az  oldal  használata  regisztrációhoz  kötött.
Ingyenesen csak sima szövegformátumban lehet letölteni. A másik gond,
hogy e-mailekkel bombázza felhasználóit.

Bookyards – viszonylag új oldal, több mint  24 000 elérhető könyvvel.

Obooko –  regisztrációhoz  kötött,  de  számos  könyvformátummal
foglalkozik, ami tételenként változhat.

Loyal Books – a honlapjuk kissé megtévesztő, mert elsőre úgy tűnhet,
mintha  csak  hangos  könyvekkel  foglalkoznának.  Kategóriaválasztás  után  az  oldal  aljánál  az  e-
könyvek is megjelennek. A használt formátumok: TXT, EPUB, MOBI és HTML.

Az amerikai könyvtári rendszerben, ha valakinek van olvasójegye, az további e-könyveket érhet el
az OverDrive és a Hoopla Digital segítségével, de csak mobil eszközre és e-book-olvasóra.

Ingyenes hangoskönyvek

LibriVox – talán a legjobb oldal, A Project Gutenberggel működik együtt és több
mint  10  000  könyvfájl  érhető  el,  amikben  MP3-ban  fejezetekre  bontott  önálló
könyvek vannak.

Loyal Books – az egyes könyvek fejezetei önálló MP3 fájlként letölthetőek vagy a
könyv fájljai egyben ZIP-be csomagolva.

Open  Culture –  alapvetően  inkább  csak  hivatkozásokat  osztanak  meg  azoknak,  akik  valamit
keresnek. Közel 1 000 hangoskönyvet katalogizáltak.

The Lit2Go – fejezetenként önálló MP3-as fájlokban lehet letölteni a könyveket.

Ingyenes nyomtatott magazinok

Az  újságok  eléréséhez  regisztrálni  kell,  ahol  bizonyos  személyes
adatokat is meg kell adni a kérdőíveken. A nyomtatott magazinok egy
részét  csak  a  digitális  változatban  küldik,  de  esetenként  ezekhez
nyomtatott példányt is küldenek. 

A másik, hogy a kérdőívek kitöltése során különféle ajánlatok jelenhetnek meg, amiket általában
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nyugodtan át  lehet ugrani.  A regisztrálást  követően az e-mail-forgalom csekély növekedésére is
lehet számítani,

Harmadszor,  ha a feliratkozás során bankkártya-információkat kérnek, lépj ki,  mert  az ingyenes
időszak lejártát követően pénzt fognak kérni.

Today's  Rewards.  Pontozásos rendszerben működik.  Minden kérdőív után jár  valamennyi  pont.
Amikor  elegendő  pont  összejött,  át  lehet  váltani  ingyenes  digitális  magazin  előfizetésére.  Egy
magazin eléréséhez 10 pontot kell összegyűjteni, amiért egyéves ingyenes előfizetés jár

Az  elérhető  magazinok:  Bicycling,  Cosmopolitan,  Elle,  Esquire,  Good  Housekeeping,  HGTV
Magazine, Marie Claire, Road & Track, Town & Country, Woman's Day, Food Network Magazine,
Car  &  Driver,  House  Beautiful,  Men's  Health,  Women's  Health,  Prevention,  O  The  Oprah
Magazine, Country Living, Harper's Bazaar, Popular Mechanics, Redbook, Elle Decor, Runner's
World, és Veranda.

Reward Survey – működése hasonló, azzal a különbséggel, hogy a regisztrálást azonnal 30 ponttal
jutalmazzák. A magazinok általában 10 pont összegyűjtése után járnak, kivéve néhányat, amihez 20
pont  kell,  mint  a  Cigar  Aficionado és  a  Wine Spectator.  Az nem egyértelmű,  hogy a magazint
nyomtatottan, e-mailben, vagy digitális eléréssel adják-e. 

DealTrunk  -  egy honlap,  aminél  a  magazinok kínálata  jóval  meghaladja az előbb említett  két
cégnél  elérhetőt.  Működése  hasonló  az  előbbi  kettőéhez,  ám legfeljebb három magazinra  lehet
feliratkozni. A magazinok küldési formátuma szintén nem egyértelmű.

Az oldal kínálata:

Parents: kétéves előfizetés;
Esquire: egyéves előfizetés;
C California Style: egyéves előfizetés;
Town and Country: egyéves előfizetés;
DuJour: meghatározhatatlan időtartamú előfizetés;
Home & Lands: meghatározhatatlan időtartamú előfizetés;
This Old House: egyetlen ingyenes szám;
Traditional Home: kétéves előfizetés;
Elle Decor: egyéves előfizetés;
Country Living: egyéves előfizetés;
Weight Watchers: egyéves előfizetés;
Men's Health: egyéves előfizetés;
Rachel Ray Everyday: kétéves előfizetés;
Food Network: kétéves előfizetés;
Prepared Foods: meghatározhatatlan időtartamú előfizetés;
Whiskey Advocate: egyéves előfizetés;
Beverage Industry: meghatározhatatlan időtartamú előfizetés;
Wired: egyetlen ingyenes szám;
CNET: egyéves előfizetés;
Rider: egyéves előfizetés;
Subaru Drive & Performance: meghatározhatatlan időtartamú előfizetés;
Digital Photo Pro: egyéves előfizetés;
Outdoor Photographer: egyéves előfizetés;
Lego Life: ki tudja?
Clay Times: egy ingyenes szám;
People Magazine: egyéves előfizetés;
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Fast Company: egyéves előfizetés;
Entrepreneur: egyéves előfizetés;
Money: kétéves előfizetés;
Time: meghatározhatatlan időtartamú előfizetés;
Fortune: kétéves előfizetés;
Travel + Leisure: meghatározhatatlan időtartamú előfizetés;
National Geographic: Egy ingyenes példány;

Filmek és TV Show-k ingyen

Pluto TV – talán a legtöbbet kínáló csatorna. A PCLinuxOS Magazine 2019. augusztusi
száma már foglakozott vele. Itt olvasható  .   A TV-sztrímeken felül több ezer film is elérhető
itt, több mint száz kategóriába rendezve. Regisztrálni lehet, de nem szükséges. Nézhető

bármilyen eszközön (Android vagy iOS applikáción, okos TV-n vagy böngészőben).

TubiTV –  A FOX tulajdonolta  csatornán  TV show-k  és  filmek  nézhetők  ingyen,  ám
hirdetésekkel számolni kell. A PCLinuxOS Magazine 2016. májusi száma már foglakozott
vele. A működése hasonló a Pluto TV-éhez.

Vudu – Film-DVD vagy -BluRay vásárlásakor a csomagolásban található egy kód, amivel innen le
lehet tölteni az adott  lemez digitális tatalmát. A PCLinuxOS Magazne  2019. januári száma már
foglalkozott  vele.  Emellett  ingyenes  tartalmat  is  szolgáltat,  de regisztrálni  kell  – ingyenesen.  A
Vudu tartalmát csak a Chrome és arra épülő böngészők játsszák le, Firefox nem. Hirdetésekkel
szponzorált. 

PopcornFlix –  regisztráció  nélkül,  ingyenesen  lehet  filmeket  elérni,  még  ha  nem  is  a
legfrissebbeket.

The Roku Channel – használatához nem kell  Roku-val rendelkezni,  vagy Roku-felhasználónak
lenni. Kissé eklektikus TV-show-, és filmkínálat

Sony Crackle – a név magáért beszél.

YouTube – a filmek keresésénél érdemes kipróbálni a „free movies” és „free with ads” kifejezéseket
is.

A témában releváns további cikkek a PCLinuxOS Magazine-ból:
Comet SciFi TV - 2010. október;
IPTV használata PCLinuxOS asztali gépen - 2020. szeptember;
TV-előfizetések lecserélése - 2019. augusztus.

Ingyenes dokumentumfilmek

Documentary  Heaven –  több  mint  7  420  filmmel,
közöttük van az író kedvence a "The Fires Of Kuwait,"

Documentary Storm. - több mint 870 film az előzővel
szolgáltatóval  átfedés  nélkül.  Az ajánlott  filmek:  „The
Space Shuttle”, vagy a házi sörök kedvelőinek a „Beer
Culture.”
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Ingyen oktatás

Sok online oktatás érhető el ingyen, közöttük előadások a Harvard-ról, Stanford-ról és a z MIT-ről. 

Class Central – téma szerint lehet keresni és kiválasztani a kurzust. A kurzusok között  vannak
fizetős és iskolai végzettséget is adó tanfolyamok is.

Például:

Bevezetés a TCP/IP-be - Yonsei University. Öthetes kurzus, heti 2-5 órában – Corsera platform.

TCP/IP haladóknak - University of Colorado. Öthetes kurzus, heti 2-5 órában. - Corsera platform.

Khan Academy – ez egy non-profit szervezet. Ingyenes oktatási anyagokat szolgáltat, amivel segíti
az iskolások tanulását, az önképzést és a felkészülést bizonyos vizsgákra. Az oldalon külön rész van
tanárok részére, akik az itteni anyagokat a felkészülésben és az előadásokon fel tudják használni.
Regisztráció szükséges, de ingyenes mindenkinek.

DuoLingo – nyelvoktató oldal angol anyanyelvűeknek.

EdX –  ingyenes  és  fizetős  tanfolyamok,  a
hivatkozás  az  ingyenes  részre  mutat.  Az  írás
idején   62  ingyenes  program és  755  ingyenes
tanfolyam volt elérhető. A keresés módosításával
Linux-ra olyan tanfolyamok érhetők el,  mint  a
Linux  Foundation  „Introduction  To  Linux”
kurzusa, ingyen. (A tanfolyam sikeres teljesítése
esetén  a  végén 169 USD-ért  diplomát  is  lehet
kapni.) A Linux-tanfolyamok egy része fizetős!.
Aktuálisan  10  program  és  61  tanfolyam
foglakozik Linux-szal.
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TED – 1984-ben alapított, non-profit és pártsemleges honlap, célja mindenféle ismeret terjesztése
rövid  beszélgetések  formájában,  majdnem  minden  témáról.  Itt  érhető  el  például  egy  2014-es
beszélgetés Edward Snowden-nel arról, hogyan szerezzük vissza az Internetet. Nem kell, de lehet
regisztrálni.

Ingyenes fotószerkesztő szoftver

GIMP –  25  éves  a  fizetős  szoftverekkel  versengő  minőségű,  ingyenes  szoftver.  Tanulást  és  a
megközelítés új formáját igényli, de ebben sok segítséget lehet kapni az internetes fórumokon.

Pixlr – kép- és fotószerkesztő. Sajátossága, hogy webalapú, mindent az Interneten kell csinálni. Két
változata van, az egyik a Pixlr X egyszerűbb és a Pixelr E profiknak való változat. Valójában van
egy  Pixlr BG.nevű eszköze is, ami kizárólag a képek hátterének eltávolítására való. Mesterséges
intelligencia  végzi  a  munkát,  de  ha  nem  felel  meg  az  eredmény,  akkor  kézzel,  speciális
„varázspálcával” is elvégezhető a feladat. A Pxlr-hez van mobil-applikáció is. Az ingyenes változat
hirdetésekből tartja fenn magát, a fizetős „prémium” csomag hirdetésektől mentes. Ára 60 USD/év,
vagy 7.99 USD/hó, a kiterjesztett változat pedig 29,99 USD/hó, vagy 180 USD/év. (A prémium ára
körülbelül a Photoshop alapcsomagjának árával egyezik.)

Ingyen zene

Az itt  felsorolt  oldalak regisztrálást  és bejelentkezést  igényelnek a  zene vagy a kedvenc műsor
meghallatásához. Mentést nem engednek.

Spotify – Egyik legjobb, aminek van ingyenes, hirdetésekkel támogatott változata, aminél a saját
könyvtárba előadókat, albumokat és önálló számokat lehet berakni. A prémium felhasználók havi 10
USD-ért hirdetések nélkül hallgathatják a zenéket és letölthetnek.

Pandora – szintén hirdetésekből fenntartott  oldal,  előfizetés lehetőségével. A Pandora Plus 4,99
USD/hó, a Premium pedig 9,99 USD/hó. További fizetős változatok a családi, tanuló és katonai.

Last.fm – az utóbbi 10-12 évben vesztett a vonzásából. A beállításoknál oda kell figyelni, hogy
melyik, a Spotify Premium vagy a YouTube a lejátszási forrás. Az ingyeneséghez az utóbbit kell
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beállítani. A fizetős Last.FM Pro hirdetésmentes, 30 USD/év vagy 3 USD/hó a díja.

Shoutcast – az egyetlen, ahová nem kell bejelentkezni a hallgatáshoz és világ összes tájáról több
mint 87 000 rádióállomás érhető el alóla. Amennyiben gond van a böngészőben hallgatással, akkor
az állomáslista bal oldalánál a lejátszás gomb melletti gombra kattintva és az Any Player-t választva
letölti a M3U lejátszási listát. Azután a böngészővel megnyitva ki lehet jelölni a lejátszó programot
(VLC).  Saját  zene  (DJ)  összeállítására  és  rádióállomás  működtetésre  is  van  mód,  különböző
csomagok  szerint,  Az  árak változóak  a  Shoutcast  Freemium-tól  a   Premium-on  át  egészen  a
Business-ig.  Az első kettőnél  saját  magadnak kell  működtetned az állomást,  az  utóbbinál  azt  a
Shoutcast szerver tárolja.

IHeartRadio. - jelenleg csak az USA és Mexikó érhetők el rajta. Ki kell választani a régiót és ott a
kedvenc állomást, már ha sugároz az IheartRadio-nál is.

Végül, ne felejtsd el, hogy ma már a rádióállomások többsége Interneten is sugároz élőben. 

Extra megtakarítás

Az Amerikában élőknek további javaslatok, amivel spórolni lehet a fizető szolgáltatásokon. 

RetailMeNot - oldal, ami az országban a különféle akciókat figyeli és összesítve megjeleníti. Ha
van promóciós kód, még azt is begyűjti. A nagyobb áruházak, mint a Bed, Bath & Beyond, Target,
Walmart, Lowes, és az Old Navy nem szerepelnek itt. Éttermek, hotelek, motelek, autóalkatrész
boltok és szervizek és egy csomó egyéb területen kínált kedvezmények is megtalálhatók.

Groupon – hasonlóan széles körben figyeli a kedvezményes kínálatot, elég csak a földrajzi területet
kijelölni.

GoodRx –  a  receptre  kapható  gyógyszerek  árait  figyeli,  amivel  jó  esetben  esetleg  80  %-os
megtakarítást  is  el  lehet  érni  az  elektronikusan küldött  kuponok beváltásával.  A kuponjaik  sok
esetben olcsóbbak, mint az egyes egészségbiztosítók által adottak. 

AARP – a cégek közül soknak van szenior árengedménye, cégfüggő életkori határral. Az AARP-
hez (Amerikai Nyugdíjas Szövetség) már 50 évesen lehet csatlakozni. Az AARP gyűjti az időseket
célzó akciókról szóló információkat és tájékoztat.

Összegzés

A lista semmiképpen sem teljes, tovább bővíthető.
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