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Iktatószám: KCAK/1-7/2020. 
Tételszám: 15.04 
Ügyintéző: Oláhné Dr. Szeremlei Erzsébet, 
        Dr. Kovács Marianna 
Telefon: 52 512 700 / 74468, 74466 

Tárgy: A távolléti oktatás keretében 
történő személyes adatok 
kezeléséről 

Melléklet: -  

 

A Debreceni Egyetem valamennyi 
területi adatvédelmi felelőse részére 
 

 
  

Az Adatvédelmi Központ 
12. számú tájékoztatójának 2. számú kiegészítése 

 
az online előadások és online vizsgák tárgyában 

 
 
 
 
Tisztelt Területi Adatvédelmi Felelős, kedves Kolléga! 
 
 
A távolléti oktatás során újabb kérdések merültek fel az online előadások és online vizsgák tárgyában, 
amelyhez kapcsolódóan az Adatvédelmi Központ a következő tájékoztatást adja: 
 

 
1. Online előadások hallgatók általi felvétele: 

 
Az oktatók előadásait önálló, egyéni és eredeti jellegű szellemi alkotásnak lehet tekinteni, hiszen az 
egyetemi autonómia szerves részét képező tanítás szabadsága miatt az egyetemi előadások az adott 
oktató által az adott tantárgynak vagy tananyagnak a számára hangsúlyos részeinek bemutatására 
épül. Ez pedig szükségszerűen azt jelenti, hogy az előadások az oktatók gondolkodását, kutatásait, 
saját tapasztalatait jeleníti meg, és lényegében kizárható az az eset, hogy az oktató valaki más által 
megírt előadást tartják meg, "százszázalékos pontossággal" követve ezen másik személy által 
készített előadást.  
Mindezekből fakadóan az egyetemi oktatók által tartott online előadások esetében nem az 
adatvédelmi jognak, hanem a szerzői jognak van döntő szerepe. 
 
Az Szjt. rendelkezéseivel nem egyeztethető össze az, hogy ha a hallgató kép- és/vagy hangfelvételt 
készít az oktató előadásáról. Ennek megfelelően a Debreceni Egyetem előírta a Szerzői Jogi 
 
 
Szabályzat és Publikációs Irányelv című szabályzatában azt a hallgatók számára, hogy a hallgató 
kizárólag az oktató engedélyével rögzítheti az előadást: 
 
„ 8.1. Az oktatás során rögzített videó-, hang-, illetve egyéb formátumban rögzített médiatartalom az 
Egyetem tulajdonát képezi, melynek oktatási célból történő nyilvánosságra hozatalához és 
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felhasználásához a Szerző (előadó) írásbeli engedélye szükséges. A nyilvánosságra hozatal 
engedélyezéséről és a felhasználás feltételeiről a Szerző (előadó) és ez Egyetem külön 
megállapodásban rendelkeznek. Az egyetemi oktatás keretében megtartott foglalkozásokon hang-
vagy képfelvétel kizárólag az Egyetem előzetes engedélyével és a Szerző (előadó) előzetes 
hozzájárulásával készíthető.” 
 
A Debreceni Egyetem fent említett Szabályzatában foglaltak jelen esetben az online előadásokról 
készített kép- és hangfelvételekre is ugyanúgy vonatkoznak. 
 
Mivel a Szjt. 35. § (1) bekezdése kizárólag a "magáncélra" történő másolatkészítést tekinti 
jogszerűnek, ezzel nem egyeztethető össze az, ha a hallgató másokkal is megosztja az általa rögzített 
előadást. Ez ugyanis már nem magáncél, hanem más személy vagy egy kisebb-nagyobb közösség 
érdekeit szolgáló magatartás lenne a hallgató részéről. Erre tekintettel, a másokkal történő 
megosztáshoz szintén szükséges beszerezni az egyetemi oktató hozzájárulását. 
 
A GDPR 4. cikk 7. pontjára tekintettel a hallgató az online előadás rögzítésével adatkezelővé válik, 
hiszen a hallgató a saját informatikai eszközén tárolni fogja az oktató hangját, képmását, és a GDPR 
e rendelkezése alapján természetes személy is lehet adatkezelő. Amennyiben a hallgató 
adatkezelőnek minősül, akkor a hallgatónak teljesítenie kell a GDPR követelményeit, így 
mindenekelőtt megfelelő jogalappal kell rendelkeznie az adatkezeléshez. Jelen adatkezelés esetében 
a hallgató két jogalap alkalmazása közül választhat: az oktató hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés a) pont] vagy a hallgatónak az előadás rögzítéséhez fűződő jogos érdeke [GDPR 6. cikk 
(1) bekezdés f) pont]. 
 
Ennek megfelelően a hallgató abban az esetben rögzítheti az előadást, ha megfelel az e jogalapok 
által támasztott követelményeknek, vagyis beszerezte az oktató hozzájárulását az előadás 
rögzítéséhez vagy igazolta az oktató számára azt, hogy a hallgató az előadás rögzítéséhez fűződő 
jogos érdeke megelőzi az oktató szerzői jogait. A hallgató addig nem rögzítheti az előadást (az oktató 
személyes adatait), amíg nem teljesíti a GDPR jogalappal összefüggő követelményeit (illetve 
természetesen, mint minden adatkezelőnek, további adatvédelmi követelményeket is be kell tartania).  
Amennyiben pedig a hallgató célja az is, hogy másokkal megossza az általa rögzített előadást (és így 
az egyetemi oktatók képmását, hangját), akkor ez a GDPR 4. cikk 2. pontja alapján "közlésnek, 
továbbításnak, terjesztésnek vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tételnek" minősül.  
Ha a hallgató a hozzájárulás jogalapját alkalmazza, akkor a hallgatónak külön kifejezett, 
egyértelmű hozzájárulást kell kérnie az oktatótól a személyes adatok másokkal való 
megosztásához.  
A fent leírtaknak megfelelően a hallgatók csak és kizárólag az oktató hozzájárulásával készíthetnek 
felvételt az előadásokról és annak továbbítása, megosztása szintén az oktató 
engedélyével/hozzájárulásával lehetséges. 
 

2. Online szóbeli vizsgáról hallgató általi felvételkészítés: 
 
Tekintettel arra, hogy a hallgatók felé tájékoztatással élt az Egyetem – miszerint a távazonosításon 
túl az online szóbeli vizsgákról is az oktató felvételt készít az objektív értékelés céljából -  nem tilthatjuk 
meg a hallgatók számára, hogy ők is felvételt készítsenek, hiszen egy ilyen tilalommal félrevezetnék 
őket, és olyan tevékenységnek állítanák be a vizsga hallgató általi rögzítését, mint amelyet a 
jogszabályok tiltanának. Ez az eljárás nem lenne tisztességes a hallgatókkal szemben.  
Ugyanakkor a hallgató tudomással bír arról – a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően – hogy a 
vizsgáról az oktató felvételt készít, így amennyiben kétsége merül fel a vizsga értékelésének 
objektivitását illetően, élhet a GDPR 13. cikk szerinti hozzáférés jogával, amelyet az Egyetemnek 
teljesítenie szükséges.  
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Mindezek mellett szükséges a hallgatókat tájékoztatni/figyelmüket felhívni, hogy a felvétel 
készítése és felhasználása – az előadásokhoz hasonlóan – kizárólag az oktató 
engedélyével/hozzájárulásával lehetséges. 
 
 
A következő szöveg megjelenítését javasoljuk a hallgatók tájékoztatására: 

Tisztelt Hallgatók! 

A távolléti oktatás keretében megtartott online előadások során kép - vagy hangfelvétel készítése 
kizárólag az oktató előzetes hozzájárulásával/engedélyével lehetséges. Továbbá az engedéllyel 
elkészített felvételek más hallgatókkal nem oszthatók meg az oktató külön kifejezett, egyértelmű 
hozzájárulása nélkül. Amennyiben technikai probléma miatt az előadás megszakad vagy nem 
megfelelő a minősége kérem, jelezze az oktató részére azt!  
 

Felhívjuk továbbá a hallgatók szíves figyelmét, amennyiben a saját szóbeli vizsgáról felvételt kívánnak 
készíteni, azt  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján tehetik meg. Ennek megfelelően az 
oktató kifejezett, egyértelmű, önkéntes hozzájárulása nélkül a felvétel nem készíthető el, azokat nem 
használhatják fel és másokkal nem oszthatják meg. 

Együttműködésüket köszönjük! 

 
 
 

Tájékoztatásom alapja a GDPR 39. cikk (1) bekezdése szerint az adatvédelmi tisztviselő:  

a) tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést 
végző alkalmazottak részére az e rendelet, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi 
rendelkezések szerinti kötelezettségeikkel kapcsolatban;  

b) ellenőrzi az e rendeletnek, valamint az egyéb uniós vagy tagállami adatvédelmi rendelkezéseknek, 
továbbá az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső  

 

szabályainak való megfelelést, ideértve a feladatkörök kijelölését, az adatkezelési műveletekben vevő 
személyzet tudatosság-növelését és képzését, valamint a kapcsolódó auditokat is. 

 
 
Debrecen, 2020. április 27. 

 
 

Tisztelettel: 
 

         Dr. Varga Zita 
                  központvezető 
           adatvédelmi tisztviselő 


