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Teams Meeting rögzítés (Recording) 
 Rögzítés indítása 

o Teams Meetingben csak előadói jogkörrel lehet elindítani a rögzítést 
 Teams szerepkörökről bővebb IIG-s leírást itt talál: 

Teams_meeting_szerepkorok.pdf (elte.hu) 
o Aki indítja a rögzítést, az lesz a videófájl tulajdonosa, ami készül a Meetingről 
o A felvétel addig tart, amíg egy előadó le nem állítja, vagy a meeting véget nem ér 

(mindenki elhagyja a megbeszélést) 
o További műveletek („…”) – Felvételkészítés indítása: 
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o Miután elindult a felvétel, a rendszer minden jelenleg a meetingben 
tartózkodó felhasználót és bárkit, aki később csatlakozik, értesít a felvételről: 

 

 Rögzítés tárhelye 
o A felvételt OneDrive (személyes) tárhelyre vagy SharePoint-ra (közös) 

tárhelyre menti el a rendszer, miután a rögzítés véget ért. 
 OneDrive-ra akkor rögzíti a rendszer, ha un. „1:1” hívásban történt a 

felvétel. Az-az a felvételhez nem tartozik csoport. Pl.: Naptárban 
szervezett meetingeknél, ahol nem lett meghívva egy csoport 
csatornája vagy ha chaten hívunk fel valakit/valakiket. 

 OneDrive esetében a résztvevőkkel - ha azok ELTE-s 
felhasználók – megosztja a videót automatikusan a rendszer 

 Annak a felhasználónak kerül a OneDrive tárhelyére a videó, 
aki a felvételt indította. 

 SharePoint-ra akkor rögzíti a rendszer, ha csoportból indult a 
megbeszélés, vagy a naptárban a csoport csatornáját meghívtuk a 
meetingre. 

 SharePointnál, mivel a csoport tárhelyére kerül a videó, így 
minden tagnak lesz hozzáférése, függetlenül attól, hogy jelen 
volt-e a megbeszélésen 
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o Miután véget ért a rögzítés, és a felvétel elkészült, a rendszer a felvétel linkjét 
megosztja a beszélgetésben: 

 

o Érdemes a videót letölteni, majd feltölteni a Microsoft Stream szolgáltatásba 
 A feltöltéshez leírást, itt talál: Microsoft Word - Microsoft Stream (elte.hu) 

 

Bővebb Microsoft leírást itt talál a felvétel tárhelyével és megosztásával kapcsolatban:  

Use OneDrive for Business and SharePoint for meeting recordings - Microsoft Teams | Microsoft 
Docs 

Ha kérdése vagy észrevétele van, írjon az IIG munkatársainak a teams@elte.hu címre.  

Sikeres használatot kíván az ELTE IIG csapata! 

 

 

 
 
 
 

 


