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ZOOM HASZNÁLATI ETIKETT 
 

A távoktatásra alapvetően ugyanazok a szabályok érvényesek, mint amelyek Klinikánk 
előadótermeiben megtartott előadásokra vonatkoznak. Ugyanakkor az online oktatás 
sajátosságainak megfelelően néhány új, illetve a jelen helyzetben különösen fontossá 
váló szabályra szeretnénk felhívni a figyelmet. 
 
- Amennyiben lehetőségük van rá, használjanak stabil kapcsolatot biztosító 

eszközöket (pl. vezetékes internetet a WiFi vagy a mobilnet helyett, illetve PC-t, 
laptopot vagy tabletet a mobiltelefon helyett stb.)! 
 

- Az előadások időtartama alatt tartózkodjanak beltéren, lehetőleg a 
lakásnak/tartózkodási helynek egy elkülönített, csendes részén! 
 

- Amennyiben technikai nehézségeik vannak (a számítógéppel, a videókamerával, a 
mikrofonnal), akkor átmenetileg használják okostelefonjukat – így ugyanis a 
technikai nehézségek ellenére is be tudnak csatlakozni képpel és hanggal. 
 

- Ne jelentkezzenek be egyszerre több eszközről is ugyanarra az órára! Ez többféle 
problémát is okozhat. 
 

- Kérjük, hogy saját nevükön jelentkezzenek be, ne használják beceneveiket, 
családtagok, barátok, híres emberek, politikusok stb. nevét. 
 

- Bejelentkezéskor a kamera és mikrofon legyenek kikapcsolt állapotban! Először 
ellenőrizzék hátterüket, és minden zavaró körülményt, zajt szüntessenek meg, csak 
azután kapcsolják be ezeket az eszközöket.  
Próbálja ki, mekkora szöget lát be kamerája, illetve nagyon nem mindegy az sem, 
hogy hogyan ül le, áll fel, mozdul egy magasabbra vagy mélyebbre rakott 
bekapcsolt kamera előtt szoknyában vagy nadrágban!  
 

- Olyan öltözetet viseljenek, amilyenben az egyetemi előadótermekben is 
megjelennének! 
 

- Állítsanak be virtuális háttérképet, ha nem tudnak teljesen elkülönülni másoktól, 
vagy nem szeretnék, hogy a környezetük képe a videón megjelenjen! A virtuális 
háttérkép legyen semleges állókép (pl. lakásbelső, természeti kép) semmiképp sem 
folyamatosan változó, mint például egy GIF-kép. 
 

- A távoktatás interaktív folyamat, amely a hallgatóságtól aktív részvételt is igényel. 
Kérjük ezért, hogy az általunk szervezett online tanfolyamokon legalább 
hozzászóláskor, kérdésfeltevés alatt kamerájukat kapcsolják be!  
 

- A háttérzajok csökkentése érdekében mikrofonjaikat csak akkor kapcsolják be, 
amikor hozzászólnak vagy kérdést tesznek fel! 



 
- Amennyiben nem egyedül tartózkodnak a helyiségben, használjanak headset-et! 

 
- Amikor szeretnének hozzászólni, kézfeltartással, vagy a Zoom „Raise hand” 

funkciójával jelezzék szándékukat. 
 

- Ha nem kívánnak hanggal/képpel hozzászólni, vagy háttérinformációkat kívánnak 
megadni, vagy olyan aktuális kérésük/kérdésük van, mellyel nem szeretnék az 
előadást megzavarni, akkor csetüzenet formájában juttassák el azokat a 
szervezőnek/moderátornak/előadónak/résztvevőknek!  
 
Köszönjük együttműködésüket! 
 

Dr. Réthelyi János egyetemi tanár, 
igazgató 

 
 
 
 
 

 


