
 

Web akadálymentességi kisokos 
1. részének teljes szövegű átirata 

A nyitóképen a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) neve és 

logója, valamint a „Web akadálymentességi kisokos – 1. rész: Bevezető” főcím, és az 

„Előadó: Szántai Károly, web akadálymentességi szakértő” szöveg látható. A videó 

alatt végig az előadó hangja hallható. 

A következő képen a „Web mindenkié” szöveg olvasható. Mellette egy fotó látszik, 

amin egy kerekesszékben ülő hölgy a laptopja előtt ül, és kávét iszik. 

Előadó: Az internet megkerülhetetlenül a mindennapi életünk részévé vált. 

Jellemzően erről szerezzük be a minket érdeklő információkat, a nagyvilág híreitől 

kezdve, az ismerőseink életeseményein át, a helyi buszjárat menetrendjéig. 

Ugyanezt a médiumot használjuk kisebb-nagyobb ügyeink és feladataink intézésére, 

valamint időnként a kikapcsolódásunkhoz is. Éppen ezért a webes tartalmak és 

szolgáltatások fejlesztőinek, üzemeltetőinek, szerkesztőinek nagyon nagy 

felelősségük van abban, hogy ezek a nélkülözhetetlen lehetőségek minden ember 

számára hozzáférhetőek legyenek, beleértve a fogyatékos embereket is. 

Videósorozatunk célja annak bemutatása, hogy az akadálymentes web 

hozzáférhetőség mit is jelent a valóságban, milyen keretek között került 

szabályozásra, illetve pontosan kik is az érintettjei. Szeretnénk eloszlatni néhány 

tévhitet és sztereotípiát, így többek között azt, hogy a webes akadálymentesség 

kizárólag a látássérült felhasználói körrel rendelkező szolgáltatások esetén fontos. 

A következő képen az „Általános iránymutatás. 1-9. rész” szöveg olvasható. Mellette 

egy fotó látszik, amin egy középkorú férfi és egy középkorú nő ül egy asztalnál, 

egymással beszélgetve, előttük az asztalon laptopok vannak. 



Előadó: A sorozat első 9 epizódját egyaránt ajánljuk a közszféra döntéshozóinak, 

munkatársainak és informatikai szakembereinek is, hiszen ezekből általános 

iránymutatást kaphatnak a témával kapcsolatban. 

A következő képen a „Fejlesztői iránymutatás. 10-20. rész” szöveg olvasható. 

Mellette egy fotó látszik, amin két programozó ül a számítógépeik előtt. 

Előadó: A 10. és az utána következő epizódok már döntően a webtartalmak 

fejlesztőinek, üzemeltetőinek szólnak. Ezekben olyan informatikai segédletekre, 

technikákra és szolgáltatásokra hívjuk fel a figyelmet, melyek segítségül 

szolgálhatnak az akadálymentes hozzáférhetőség biztosításában. 

A következő képen a „Linkgyűjtemény” szöveg olvasható. Mellette egy fotó látszik, 

amin láncszemek vannak. 

Előadó: Ezekhez az epizódokhoz egy letölthető linkgyűjtemény is kapcsolódik, mely 

az említett segédletek és szolgáltatások elérhetőségeit tartalmazza. 

A videó záróképén a KIFÜ logója, és „A magyarországi digitalizáció szolgálatában” 

jelmondata látható. 
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