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9,800,000 fő
teljes népesség

5%-a
a teljes népességnek

500,000 fő
szellemi vagy testi fogyatékkal
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+ a képességeikben időszakosan korlátozottak
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Fizikai terek akadálymentesítése. ✓
(rámpák, liftek, Braille)



Online.
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Alig néhány weboldal.
Nő a szakadék.
Alapvető szolgáltatások sem.



???Web
akadálymentesség
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▸ Az online világ szolgáltatásai legalább 
annyira fontosak, mint a fizikai 
szolgáltatások.

▸ Épületek fizikailag akadálymentesek, 
elektronikus szolgáltatásaik nem (pl. 
könyvtár).

▸ Kevesen vannak tisztában a webes 
akadálymentesség fogalmával.
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Sárga, kontraszt != akadálymentes



▸ Cselekvő
Közösségek Wiki

▸ CsK-projekt
▸ wiki != Wikipédia
▸ „wiki” = „gyors”



Egy wiki-szerű weboldal:
Cselekvő Közösségek Wiki

- Egy EU-s projekt weboldala.

- Elsősorban a Cselekvő közösségek – aktív közösségi 
szerepvállalás projekt módszertani fejlesztési 
eredményeit dolgozza fel.

- akadálymentes (W3C – WCAG 2.0 – „AA” szint)

- https://cskwiki.hu

- Szócikkek két változatban: „lektorált” és „közösségi”.
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https://cskwiki.hu/
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World Wide Web Consortium:
Web Akadálymentesítési Útmutató

Az első komplex, hivatalos szabványt mindössze 6 évvel 
ezelőtt fogadták el (szinte teljes egészében megegyezik 
a WCAG 2.0 ajánlással).



MITŐL VÁLIK EGY 
WEBOLDAL
AKADÁLYMENTESSÉ?
A dedikált, „akadálymentes” (sárga/kontraszt) 
felület nem teszi akadálymentessé a weboldalt.
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Az akadálymentesség
három szintje (WCAG 2.0 alapján):

A
AA

AAA
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Első szint (A)

Alapszintű akadálymentességet ír 
elő: olvasóható betűtípus, helyesírási 

hibáktól mentes szöveg, gombok 
megfelelő mérete, logikus 

oldalfelépítés stb.
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Második szint (AA)

A weboldal alkalmassá tétele a 
szoftveres feldolgozáshoz (pl. 

tagolás, sorrend).
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Harmadik szint (AAA)

Kifejezetten a fogyatékkal élőknek 
szóló weboldalakra alkalmazandó 
(nem célszerű arra törekedni, hogy 

minden aloldal elérje).



Az akadálymentes 
weboldalak 4 alapelv 
szerint épülnek fel:

észlelhetőség
működtethetőség

érthetőség
robusztusság
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Észlelhetőség

Azokat a technikai- és tartalmi 
követelményeket definiálja, amelyek 

minden felhasználó számára 
észlelhetővé teszik a weboldal 

funkcióit, tartalmi elemeit (pl. lejátszás 
gomb).
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Működtethetőség

Azokat a kritériumokat fogalmazza 
meg, amelyek ahhoz kellenek, hogy a 
weboldal a legtöbb ember számára 

könnyen használható legyen (pl. 
navigáció billentyűkkel; felugró ablakok, időlimit és 

villódzás kerülése).
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Érthetőség

A tartalmi elemek érhetők legyenek a 
felhasználók és a szoftverek számára 
is. Kerülendők pl. a rövidítések, szokatlan szavak stb.
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Robusztusság

A weboldal legyen letisztult, 
átgondolt. A funkció nélküli elemek, 

többszörözés kerülendő.



Tapasztalt nehézségek 
az akadálymentesítés 
során

▸ A Cselekvő Közösségek Wikinek meg kellett felelnie:
▹ Az Európai Unió, projektoldalakkal szemben 

támasztott elvárásainak (pl. logóméret).
▹ A saját Arculati Kézikönyvünknek (betűtípus, 

színek stb.)
▹ A WCAG 2.0 kritériumainak.

Akadálymentességi tanúsítvány. ✓
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KÖSZÖNÖM!
Nagy Andor

nagy.andor@pte.hu 

https://orcid.org/0000-
0002-9404-0091
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https://cskwiki.hu


