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Bevezetés
Az akadálymentes honlapok mellett a hátrányos helyzetű, illetve fogyatékkal élő
emberek számára a nem webes dokumentumok egyenlő esélyű hozzáférését is

szükséges biztosítani.
Nem webesnek tekintünk minden olyan szerkezetét tekintve statikus dokumentumot,
amely valamilyen szerkesztőprogrammal vagy programból generáltan áll elő. Ez lehet
Microsoft Word dokumentum, PDF (Portable Document Format), vagy olyan HTML
formátumban elkészített anyag, amely nem egy weboldal szerves része.
Az előadás során bemutatásra kerülnek azok az általános követelmények,
amelyeknek minden dokumentumra teljesülniük kell. Ezek a követelmények általában
az EN 301 549 EU szabvány webes tartalomra vonatkozó fejezetéből származnak,
amely szabvány a WCAG 2.1 ajánlás A és AA színtű teljesítési feltételeit tartalmazza.
Ezen kívül ismertetjük a legnépszerűbb dokumentumszerkesztővel, a Microsoft
Worddel kapcsolatos kiegészítő ajánlásokat.
Bemutatjuk, PDF- és HTML dokumentumok jellemző akadálymentességi problémáit,
illetve példákat mutatunk azok kiküszöbölésére.

Általános követelmények
- A dokumentum betűkészlete talp nélküli legyen.
A gyengénlátó emberek számára a talp nélküli betűkészletek
könnyebben olvashatóak.
- A betűtípus Arial, Verdana vagy Calibri legyen.
A gyengénlátó emberek számára ezek a betűtípusok könnyebben
olvashatóak.
- A betűméret minimum 12-es legyen, javasolt a 14-es méret.

A gyengénlátó emberek számára legalább a 12 pontos betűméret
szükséges a könnyebb olvashatósághoz.
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- A sorköz legyen másfélszeres távú.
A gyengénlátó emberek számára a másfélszeres sorköz segíti a
sorok elkülönítését.

- A szövegigazítás balra zárt legyen, a sorkizárt formázás nem
ajánlott.
A sorkizárt formázás megnehezíti az olvasást a gyengénlátó

emberek számára.
- A szöveg elő- és háttér színe kontrasztos legyen,
színtávolság minimum 4,5:1-hez.

A WCAG 1.4.3 teljesítési feltételéből származtatva. A
kontrasztosabb szöveg jobban olvasható a gyengénlátó emberek
számára.
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- A dokumentum fejezetcímei szabványos címsorszint

(heading 1-6) formázásúak legyenek.
- A címsorok struktúrája szintkihagyás nélküli alábontású
legyen.
A WCAG 1.3.1 teljesítési feltételéből származtatva. A vak emberek
számára a szabványos címsorszint használat megkönnyíti a
navigációt gyorsító billentyűkkel történő tájékozódást.
- Ha a dokumentum terjedelme megkívánja, akkor
tartalomjegyzéket kell készíteni.

A nagy terjedelmű dokumentumoknál előnyös, ha az olvasó a
tartalomjegyzék alapján ki tudja választani az őt érdeklő részeket.
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- A dokumentumban található képeket el kell látni olyan

helyettesítő szöveggel, amely a kép tartalmát írja le.
Amennyiben ezek képernyőkép-mentések, akkor a leírásban
szerepeltetni kell ezt az információt is, célszerűen a

kezdésnél vagy a befejezésnél. Pl. „Képernyőkép a
szolgáltatás főoldaláról.” vagy „A Belépés gomb
képernyőképe.”

A WCAG 1.1.1 teljesítési feltételéből származtatva. A
képernyőolvasót használó felhasználók számára is
tartalmazhatnak fontos információt a szövegben szereplő képek.
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- A dokumentum szerkesztésekor szem előtt kell tartani, hogy

a beillesztett képernyőkép csupán illusztrálja a szöveges
tartalmat, de ne egészítse ki azt kizárólag vizuálisan
érzékelhető információval. Például ha a dokumentum

valamely fejezete egy űrlap kitöltését magyarázza el, akkor
ennek elemeit a szöveges tartalom mutassa be, a kép
csupán vizuális illusztráció legyen ehhez.

A WCAG 1.1.1 és 1.4.5 teljesítési feltételéből származtatva. A
képernyőolvasó nem tudja felismerni a képeken szereplő
szövegeket.
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- Bekezdésen belül nem szerepelhetnek beillesztett képek,

mert ezek helyettesítő szövegét csak annak felolvasását
követően fogja a képernyőolvasó program bemondani. A
beilleszteni kívánt grafikus elemekre a nevükkel kell

hivatkozni a szövegben.
A képernyőolvasók sem képesek mindenre… Ezért kell figyelni
erre, annak ellenére, hogy ez nem származtatható a szabványból.
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- A táblázatoknál meg kell jelölni a fejléceket.
A WCAG 1.3.3 teljesítési feltételéből származtatva. A
képernyőolvasót használó felhasználók számára nem elégséges,
ha a táblázat struktúrája csak a keretből, illetve egyéb vizuális

információkból, pl. félkövér betűvastagsággal megjelenített szöveg
alapján határozható meg.
- A dokumentumban szereplő hivatkozásokat nem csak eltérő
színnel, hanem aláhúzással is jelölni kell.
A WCAG 1.4.1 teljesítési feltételéből származtatva. A jobb
elkülönítést, felismerést segíti, ha a hivatkozások valamilyen
módon, pl. aláhúzással meg vannak jelölve.
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- A dokumentumok szerkezete legyen egyszerű, kerülendő a

szigetszerű elrendezés, pl. amilyen a prospektusokban van.
A WCAG 1.3.1 teljesítési feltételéből származtatva. A szigetszerű
elrendezés elemeit nem mindig képes a képernyőolvasó

megfelelően beazonosítani, előfordulhat „sorfolytonos” felolvasás.

Microsoft Word dokumentumokkal
kapcsolatos kiegészítések
- A fejlécsor beállítása a Táblázattervező szalagon végezhető

el, a Fejlécsor jelölőnégyzet bejelölésével.
- A táblázatoknak meg kell adni a címét és a leírását. Ez a
táblázat helyi menüjének (jobbegér kattintás) Táblázat

tulajdonságai menüpontjával kezdeményezhető. A megjelenő
ablak Helyettesítő szöveg lapfülén adhatóak meg az
információk.

- A Word dokumentum PDF formátumba történő mentéséhez
olyan szoftvert kell választani, amely támogatja a címkézett
struktúra átvitelét. Megfelelő az MS Word 2016, 2019 vagy

ezek Office 365 változata.
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- Az ideális megoldás az Adobe Acrobat Pro PDF szerkesztő

17 vagy ennél magasabb verziójú szoftvere, amely telepíti az
Acrobat PDFMaker nevű bővítményt. Ez a Word
menüszalagján megjeleníti az Acrobat vagy az Adobe

lapfület, amelyen belül lehet a PDF létrehozása lehetőséget
választani. Fontos, hogy a PDFMaker beállításai között a
Hozzáférés és sorkitöltés engedélyezése címkézett Adobe
PDF fájlokkal bejelölt státuszú legyen.
Megjegyzés: Mivel a Word dokumentumból konverzióval áll elő
annak PDF megfelelője, ezért előfordulhat, hogy komplexebb
anyagok esetén az átalakítás nem tökéletes. Bonyolultabb
szerkezetű, kiadványszerű statikus dokumentumok előállítására az
Adobe InDesign program használható.
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- A dokumentum véglegesítése előtt célszerű ellenőrizni az
akadálymentességet. Ezt a Véleményezés szalag
Akadálymentesség ellenőrzése menüpont használatával
lehet elvégezni.

HTML-dokumentumok jellemző
akadálymentességi problémái
A HTML (HyperText Markup Language, hiperszöveges
jelölőnyelv) eredetileg a webböngészőkben megjelenő oldalak
jelölőnyelve. Mivel kellően rugalmas, platformfüggetlen,
illetve számos szerkezetjelölő- és stíluselemet tartalmaz, ezért
nem webes dokumentumok előállítására is használják. A PDFfel ellentétben hierarchikus felépítésű. A hierarchiát a

forrásszöveg fastruktúra-szerkezete adja. A használt címkék
kifejezik az adott elem szerepét (például első szintű címsort
létrehozni a <H1> címke megadásával lehet), ezért a

megfelelően kialakított HTML-dokumentumokat a
képernyőolvasók jól kezelik.
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Fontos azonban, hogy a dokumentum összeállítása során, az
általános követelményeken kívül, az alábbiak is teljesülniük
kell:
- A dokumentumban szereplő képek rendelkezzenek annak
tartalmát leíró szöveges alternatívával vagy azzal
egyenértékű részletes leírással.
- A táblázatok fejléce explicit módon meg legyen adva.
- A táblázatokhoz tartozzon cím illetve leírás is.

PDF-dokumentumok jellemző
akadálymentességi problémái
A PDF (Portable Document Format, hordozható dokumentum
formátum) fájlformátumot az Adobe fejlesztette ki a
dokumentumok rendszerektől (operációs rendszerek,
eszközök, szoftverek, stb.) független megjelenítésére.
A PDF leíró nyelv, az elemek előállításának módja vagyis a
specifikáció nyilvánosan hozzáférhető, ellentétben például a
Word saját fájlformátumával.
A formátum megalkotásakor a dokumentum vizuális úton
történő értelmezhetősége volt a fő cél. A specifikáció olyan
vezérlőutasításokat tartalmaz, amelyekkel a dokumentum
látható képét lehet előállítani. Az elemek közti hierarchia
alapesetben nem kerül rögzítésre.
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A probléma megoldására lett definiálva a címkézés (tagging).
A címke olyan logikai elem, amely a PDF-dokumentum
tetszőleges részéhez hozzákapcsolható. A címkékhez
attribútumok – pl. típus – rendelhetőek. Használatukkal
felépíthető az a logikai struktúra, amely alapján a
képernyőolvasók megfelelően fel tudják olvasni a

dokumentumokat.
Ha a dokumentum nem címkézett, a képernyőolvasók
heurisztikus algoritmusok használatával megpróbálják

visszafejteni annak struktúráját. Ez csak az egyszerűbb
dokumentumoknál lehet megfelelő, pl. szigetszerű elrendezés
esetén nem.
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Az alábbi elemek megfelelő kezeléséhez elengedhetetlenül
szükséges a címkék használata:

- Címsor
A címsorok vizuálisan színben, betűméretben vagy stílusban (pl.
dőlt) térnek el a szövegtörzstől. Ezek alapján nem minden esetben

dönthető el az adott szövegről, hogy az címsor-e.
- Kép
A képek valamilyen forrásból a dokumentumba illesztett grafikai
elemek. Ahhoz, hogy a tartalmukról a képernyőolvasó bármilyen
információt közölni tudjon, szöveges alternatíva megadása
szükséges. Ez címke nélkül nem valósítható meg.
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- Táblázat, táblázat sorai, cellái, fejlécek
A táblázat megvalósítása vonalak rajzolásával történik. A vonalak

nem írják le a táblázat szerkezetét, ahhoz címkézés szükséges.
- Számozott lista
A számozott lista elemei egy számból és az utána következő
szövegből állnak. Az, hogy a szám felsorolást jelöl, és nem pl. I.
Károly király uralkodói sorszámát jelzi, címke nélkül nem dönthető
el.
- Felsorolás
A felsorolás elemei egy jelből és az utána következő szövegből
állnak.

Akadálymentes HTML-elemek előállítása
- Szöveges alternatíva megadása
A dokumentumokban található képekhez rövid szöveges

alternatíva az alt attribútum megadásával rendelhető, pl.:
<img src="logo_infoalap.png" alt="Infoalap logó - Szem,
Informatika a Látássérültekért Alapítvány felirattal">
- Táblázat fejlécének megadása

A táblázat fejléce a th címke használatával adható meg, pl.:

<tr>
<th>Azonosító</th>
<th>Név</th>
<th>Születési év</th>

</tr>
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- Táblázat címének illetve leírásának megadása
A táblázat címe, illetve leírása a caption címke használatával

adható meg, pl.:
<caption>Az osztály dolgozói</caption>
- Hivatkozások aláhúzása
A hivatkozások aláhúzása a text-decoration css tulajdonság
underline értékre állításával adható meg, pl.:
a:link {
text-decoration: underline;
}
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- Sorköz beállítása
A sorköz beállítása a line-height css tulajdonság 1,5 értékre
állításával adható meg, pl.:
p{
line-height: 1.5;
}

Címkézett PDF-dokumentumok
programozott generálása
Az ügyviteli rendszerek sajátossága, hogy a munkafolyamat
során előbb-utóbb elő kell állítani olyan dokumentumot,
amellyel a felhasználó igazolni tudja annak elvégzését, pl.
hogy beadott egy adott hatósági eljárás elindításához
szükséges kérelmet. A bizonylatok rendszerint PDF
formátumban készülnek, és mivel a felhasználó, illetve az ügy

egyedi adatait is szükséges tartalmazniuk, a fejlesztők ezeket
program által generált módon állítják elő. Az a tapasztalat,
hogy bár a fejlesztőrendszerek vagy tartalmaznak ilyen

dokumentum előállítására alkalmas modult, vagy külön erre a
célra készített beépülőt használnak, ezek a megoldások
általában nem tartalmaznak címkézési lehetőséget.

Címkézett PDF-dokumentumok
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Akadálymentes PDF-dokumentumot például Visual Stúdió
2019 környezetben, a DynamicPDF csomag segítségével lehet
létrehozni. A DynamicPDF csomag a
https://www.dynamicpdf.com/ oldalról tölthető le.
A csomag ingyenes kipróbálható, azzal a megkötéssel, hogy a
generált dokumentum vízjelet tartalmaz. A vízjelen szereplő
hivatkozás aktiválásával lehet eljutni a DynamicPDF
weboldalára, ahol megvásárolható az eltávolításhoz
szükséges licenc.

Címkézett PDF-dokumentumok
programozott generálása 3
Ízelítő:
using ceTe.DynamicPDF;
using ceTe.DynamicPDF.PageElements;
using ceTe.DynamicPDF.Text;
A Main függvénybe az alábbiakat kerülnek:
// PDF-Dokumentum létrehozása
Document document = new Document();
//A dokumentum címkézettségének beállítása
document.Tag = new TagOptions(true);
//A címkestruktúra gyökérelemének létrehozása
StructureElement parentStructureElement = new
StructureElement(TagType.Part, true);

Címkézett PDF-dokumentumok
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//Címke létrehozása, típusának beállítása
StructureElement sehe1 = new
StructureElement(TagType.HeadingLevel1);
//Szülőelem beállítása
sehe1.Parent = parentStrucutreElement;
//Sorrend megadása a szülőelemen belül
sehe1.Order = 1;
//A címsor szövegdobozának létrehozása
TextArea he1 = new TextArea("Első szintű címsor", 0, 10, 200, 30,
ceArialbd, 20);
//Címke hozzárendelése a címsorhoz
he1.Tag = sehe1;
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