
ZOOM használati etikett1 

Az online találkozóra, képzésre alapvetően ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amelyek a személyes 

együttlétre vonatkoznak. Ugyanakkor az online forma sajátosságainak megfelelően néhány új, illetve a jelen 

helyzetben különösen fontossá váló szabályra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

• Az online találkozás is egy interaktív folyamat, amely a résztvevők aktív részvételét igényli. Kérjük ezért, 

hogy a résztvevő a videókameráját kapcsolja be! 

• A találkozón vegyen aktívan részt, szóljon hozzá az előadások végén a témakörhöz, tegyen fel 

kérdéseket az előadóhoz! A háttérzajok csökkentése érdekében azonban mikrofonját csak akkor 

kapcsolja be, amikor hozzászól az előadáshoz. 

• Amennyiben nem egyedül tartózkodik a helyiségben, lehetőség szerint használjon headset-et! 

• Amikor szeretne hozzászólni, kézfeltartással, vagy a Zoom „Raise hand” funkciójával jelezze szándékát. 

• A kapcsolódás időtartama alatt tartózkodjon beltéren, lehetőleg a lakásnak egy elkülönített, csendes 

részén! 

• Állítson be virtuális háttérképet, ha nem tud teljesen elkülönülni másoktól, vagy nem szeretné, hogy a 

környezetének képe a videón megjelenjen!  A virtuális háttérkép legyen semleges (pl. lakásbelső, 

természeti kép)! 

• Amennyiben lehetősége van rá, használjon stabil kapcsolatot biztosító eszközöket (pl. vezetékes 

internetet a WiFi vagy a mobilnet helyett, illetve PC-t, laptopot vagy tabletet a mobiltelefon helyett 

stb.)! 

• Amennyiben technikai nehézségei vannak (a számítógéppel, a videókamerával, a mikrofonnal), akkor 

átmenetileg használhatja okostelefonját – így ugyanis a technikai nehézségek ellenére is be tud 

csatlakozni képpel és hanggal. 

• Ha úgy kell részt vennie a képzésen, hogy nem működik a kamerája, nem működik a mikrofonja, akkor 

chat üzenetek formájában is hozzászólhat a témához! 

• Ne jelentkezzen be egyszerre több eszközről! Ez többféle problémát is okozhat. 

• Az online jelenlét alatt kérjük, hogy ne telefonáljon, ne sms-ezzen. 

• Ne tegye közzé nyilvános felületen a Zoom meghívóját, a meeting belépési adatait, mert így 

illetéktelenek is bejelentkezhetnek!  

• Sem képet, sem felvételt ne készítsen az előadó, a moderátor megkérdezése nélkül.  

• Amennyiben a képzés anyagát, PPT-jét az előadó megosztja a hallgatósággal, ne tegye elérhetővé 

mások számára, mert ez személyiségi jogokat sértene! 

 

Köszönjük együttműködését! 

Budapest, 2020.06.19.    SE Pető András Pedagógiai Intézetének munkatársai 

 
1 A Zoom használati etikett az SE Magatartástudományi Intézet online felületén közétett információ alapján készült.  




