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MEK HALLGATVA: 

A MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR EGYSZERŰSÍ-
TETT FELÜLETE KÉPERNYŐOLVASÓVAL

KoSZTYÁNNÉ mÁTraI rITa
ELTE BTK KITI, egyetemi tanársegéd

TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓ
Egy weboldal nem csak látható. A vakok számára képernyőolvasó szoftverek olvassák fel a web-
oldal tartalmát, pontosabban azokat a részeket, amelyeket értelmezni tudnak. A weboldalban 
számos plusz információt el lehet rejteni, ami szemmel nem látható, de a képernyőolvasó fel-
olvassa vagy értelmezi. Ezeket az információkat lehet arra használni, hogy vakok számára is 
kényelmesen használható legyen a weboldal. 

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) központi weboldala mellett létezik egy egysze-
rűsített felület is, a VMEK (http://vmek.oszk.hu), mely kifejezetten a vakok és gyengén látók 
számára lett fejlesztve, előtérbe helyezve az általuk használt formátumokat, illetve a számukra 
fontos információkat. Ennek a felületnek a felújítására a MEK Egyesület 2014-ben támogatást 
nyert. A weboldal felújításában jómagam a MEK Egyesület önkénteseként vettem részt. A mun-
kálatoknál figyelembe vettük a fogyatékkal élő tesztelők észrevételeit is. A cikk a vakok szemszö-
géből mutatja be a VMEK-et, képernyőolvasó használatával. 

Bevezetés

2013. június 28-án a marokkói Marrakesh-ben olyan szerződést írt alá 21 ország, amely 
lehetővé teszi a szerzői jogok alóli kivételt a könyvek és egyéb szerzői jogi védelem alatt 
álló művek akadálymentes verziójának elkészítésének érdekében.1,2 Ez lett a marrakesh-i 
szerződés, a közzétett művekhez való hozzáférés megkönnyítése érdekében vakok, lá-
tássérültek vagy más módon a nyomtatott művekhez való hozzáférésben akadályozott 
személyek számára; röviden Marrakesh szerződés (Marrakesh Treaty). A szerződést mára 
84 ország írta alá, 34 államban pedig már ratifikálták a szerződést. 

Az Európai Unió is készen áll a ratifikálásra.3 2017. december 11-én megjelent az 
Európai Parlament jogalkotási állásfoglalás-tervezetében4, 2018. január 17-én vitatják 
meg,5 s január 18-án szavaznak róla.6 

A Könyvtári Egyesületek és Szervezetek Nemzetközi Szövetsége (International 
Federation of  Library Associations and Institutions,  IFLA) is aktívan foglalkozik a 
könyvtári szolgáltatások hozzáférhetővé tételével látássérültek, diszlexiások és bármi-
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lyen egyéb módon a nyomtatott dokumentumok olvasásában akadályozott felhasználók 
számára: a 2016–2021 évekre vonatkozó stratégiai tervük 2.2.1 pontjában a Marrakesh 
szerződés megvalósításának elősegítését tűzték ki célul a könyvtárakkal együttműködve.7 
A 2017. augusztus 24-én tartott munkamegbeszélésükön ennek a szerződésnek a haté-
kony implementálásáról értekeztek.8

A könyvtáraknak, könyvtárosoknak jelentős szerepük van a kulturális örökség 
megőrzésében, melybe ma már a dokumentumok digitalizálása, különböző formátu-
mokba konvertálása is beleértendő.9 

Az elektronikus könyvtáraknak – melyek ezen dokumentumok fontos őrzői – ha-
talmas előnye, hogy bármekkora távolságból elérhetők, és a fogyatékkal élők számára is 
hozzáférhetővé tudják tenni a tartalmukat, mely a kulturális örökség megőrzése mellett 
ugyanolyan fontos.10 Elengedhetetlen, hogy a szöveges dokumentumok digitalizálásá-
val foglalkozó könyvtárosok is megismerjék az akadálymentes dokumentumok készí-
tésének elveit.

Elektronikus dokumentumok szolgáltatása fogyatékkal élők számára is: a MEK jelentős szerepe

A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) 1994-es indulásától fogva úttörő és példamu-
tató szerepet játszott a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában, terjesztésében.11 A 
MEK Egyesület korrektúráztatja is a digitalizált szépirodalmi műveket, amely egy aka-
dálymentes dokumentum kialakításánál szintén fontos. Akadálymentes weboldal kiala-
kításával pedig elsők között foglalkozott a hazai könyvtári szférában.12 Fogyatékkal élők 
számára – különösen vakok számára – ez hatalmas áttörést jelentett az információkhoz 
való hozzájutáshoz, hiszen ők a hagyományos nyomtatott könyveket nem tudják olvasni, 
a megfelelőképpen digitalizált állományokat viszont – képernyőolvasó szoftver segítsé-
gével – meg tudják hallgatni. 2004 decemberétől hangoskönyvek is kerültek a MEK-be a 
Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program (NIIF) támogatásával, a Magyar 
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével (MVGYOSZ) együttműködésben.13 

A Magyar Elektronikus Könyvtár első weboldala 1995-ben készült el, mely vakok 
számára is egy jól használható felületnek bizonyult. 

Ezt váltotta fel később, 2003-ban az a felület, mely a mai központi oldalnak is az 
alapját képezte, s számos új funkcióval, aloldallal bővült az előző változathoz képest. 
Ezt annak idején egy külső cég készítette.

Azonban kiderült, hogy a weboldal sajnos olyan kódolással készült, amely a képer-
nyőolvasóval való navigálást nem teszi lehetővé. Vak felhasználók jelezték is, hogy nem 
tudják elérni a tartalmat. A külső cég viszont időközben megszűnt, így nem lehetett to-
vábbi kéréseket továbbítani nekik, arra pedig nem volt erőforrás, hogy a teljes felületet, 
annak minden funkciójával és aloldalával együtt akadálymentessé tegyék.

Éppen ezért a MEK Egyesület pályázatot adott be egy különálló felület létrehozá-
sára, mely a VMEK nevet kapta, ahol a „V” a vakokra utal. A fejlesztésébe vak felhasz-
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nálókat is bevontak. A felület felújítására a MEK Egyesület tíz évvel később, 2014-ben 
nyert ismét pályázatot, s jómagam a MEK Egyesület tagjaként, ezen a ponton kapcso-
lódtam be a munkálatokba önkéntesként. Az én feladatom volt, hogy a honlap a leg-
újabb HTML-szabványoknak és webes akadálymentességi irányelveknek megfelelően 
készüljön el. Felvettem a kapcsolatot sérült felhasználókkal is, akik tesztelték a készülő ol-
dalt: voltak közöttük vakok, alig látók, gyengén látók, felső végtagi sérüléssel rendelkező 
mozgássérültek. Jelen cikk most kizárólag a képernyőolvasó által látottakra, s a vakok 
számítógép-használatára koncentrál. 

Vakok számítógép-használata

Vakok számára képernyőolvasó szoftverek és Braille-kijelzős eszközök tudnak segítséget 
nyújtani a számítógépek használatában. Ez utóbbiakat azonban csak alig 10%-uk tudja 
használni, mert a vakok döntő többsége későbbi életkorban, felnőttként, sokan idős koruk-
ban veszítik el látásukat, és ezt a fajta olvasási módot pedig nehéz elsajátítani.14 A képernyő-
olvasó szoftverek használatát viszont relatíve könnyű, ezért ezek a leginkább elterjedtek. 

Windows operációs rendszer alatt jellemzően a JAWS vagy az NVDA képernyőol-
vasó szoftverrel lehet találkozni. Ez utóbbi ingyenes, melynek használatával könyvtáros 
hallgatóinkat is megismertetem. A Macintosh operációs rendszer pedig beépítve tartal-
mazza a VoiceOver nevű képernyőolvasó szoftvert. Hazai és nemzetközi felmérések 
egyaránt azt mutatják, hogy a vakok kb. 90%-a e három képernyőolvasó valamelyikét 
használja.15 A Valóságos könyvtár – könyvtári valóság III. konferencián a VoiceOver alkalma-
zással mutattam be, hogy mit hallunk a MEK egyszerűsített felületén a képernyőolvasó 
szoftverrel, amelyről a videók megtekinthetők a MEK Irattárában a 2017-es előadások 
között16, ebben a cikkben pedig leírva találhatjuk meg a beolvasott szövegeket. 

Hogyan lehet a weboldalakon – hallás után – megtalálni az információkat?

Amikor egy ép látó ember ránéz egy weboldalra, pillanatok alatt átlátja annak fő részeit: 
hol van a fejléc, hol van a menü, hol van a keresőmező, valamint a fő tartalmi rész. 
Hasonlóképpen egy szempillantás alatt megtalálja a honlap címsorait, melyek szintén 
fontos tájékozódási pontját adják egy weboldalnak.

Vak felhasználók számára ez a gyors rápillantás nem létezik. Számukra a képernyő-
olvasó szoftver szedi ki a honlapból ezeket az információkat – hogyha ki tudja szedni! 
Ehhez ugyanis az szükséges, hogy a honlap a HTML szabványnak és webes akadály-
mentességi irányelveknek megfelelően legyen kódolva. 

Ha ennek megfelelően lett kódolva az oldal, akkor a vak felhasználó a képernyő-
olvasó segítségével megtalálja a honlap főbb részeit – amelyeket jellegzetes helyeknek is 
nevezhetünk –, s akár egy külön ablakban ki is tudja listázni őket. Hasonlóképpen végig 
tud gyalogolni a címsorokon (a fentebb felsorolt képernyőolvasók esetében a h billentyű 
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lenyomásával), melyeket szintén ki tud listázni egy külön ablakban is. A hiperlinkeken is 
végig lehet lépkedni és akár külön ablakban kilistázni.

Hatékony információkeresés képernyőolvasó szoftverrel

Egy vak felhasználó navigálását számos tényező befolyásolja. Befolyásolja egyrészt az, 
hogy mennyire ismeri a képernyőolvasó funkcióit, mennyire ismeri azokat a billentyűpa-
rancsokat, amelyekkel gyorsan tud navigálni a honlap különböző tartalmi elemei között. 

Befolyásolja az is, hogy mennyire ismeri a honlap szerkezetét: először jár-e a honla-
pon, fel kell-e még térképeznie, mi hol van, vagy már pontosan tudja, hogy – mondjuk –  
hatszor kell a tab billentyűt leütnie ahhoz, hogy a kívánt menüponthoz eljusson. 

A honlap struktúrája kiemelten fontos e tekintetben is. Könnyen átlátható-e képer-
nyőolvasó programokkal is? Ugyanaz-e a struktúrája az aloldalaknak is, mint a főoldal-
nak? Ez úgyszintén segíti a navigációt – egyébként az ép látó embereknél is. (Ezért is jó 
az ELTE-nek az a törekvése, hogy a karok, intézetek weboldalai vegyék át azt a struktúrát, 
amelyet az ELTE központi oldala képvisel.) 

Vannak-e a honlapon címsorok, jelzőpontok? Ezek rendkívül fontos tájékozódási 
pontok: a WebAIM (Web Accessibility in Mind) nemzetközi szervezet felmérése szerint 
a vakok 90%-a a címsorok, jelzőpontok alapján navigál egy weboldalon.17,18

Érthető-e a linkek szövegezése? A linkeket akár külön ki is tudják gyűjteni a kép-
ernyőolvasó programok. Azonban ha a vak felhasználó ötször egymás után azt hallja, 
hogy „kattints ide”, az nem informatív. 

Még számos apróságot lehetne sorolni, melyeket külön cikk is tárgyal részletesen.19 
A következő fejezetben mélyedjünk el abban, mit olvas be egy képernyőolvasó a 

weboldalból. 

Mit hallunk a VMEK-ből képernyőolvasóval?

Ez két dologtól függ. Egyrészt attól, hogy melyik képernyőolvasót használjuk; eseten-
ként elég nagy eltérések is lehetnek. Másrészt a képernyőolvasóknál általában van arra 
lehetőség, hogy szabályozzuk a tartalmi és formai elemek bemondásának részletességét. 

Most lássunk néhány példát arra, mit hallunk képernyőolvasó segítségével! A pél-
dákban szögletes zárójelben jeleztem, hogy milyen billentyűt kell lenyomni. A példák a 
VoiceOver képernyőolvasó által bemondottak alapján készültek.

1. példa: a VMEK főoldalán végiglépkedünk a címsorokon.
[h] Egy szintű címsor, három elem: Magyar Elektronikus Könyvtár, egyszerűsített felület, Kezdőlap. 
[h] Kettő szintű címsor: Tartalom. [h] Három szintű címsor: Keresés. [h] Három szintű címsor, link: 
Újdonságok listája. [h] Három szintű címsor: Teljes listák. [h] Három szintű címsor: Témakörök. 
[h] Három szintű címsor: Formátumok. [h] Három szintű címsor: Ajánlott oldalak. 
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2. példa: a VMEK Keresés oldalán MP3 formátumú hangoskönyvekre keresünk rá. 
[tab többszöri megnyomása, míg bele nem lépünk az első szerkesztőmezőbe] Szerző, szöveg szerkesz-
tése. [tab] Cím, szöveg szerkesztése. [tab] Téma, szöveg szerkesztése. [tab] Minden, formátum előugró 
gomb. [lefele nyíl] Menü, 9 elem, pipa jel, minden, [lefele nyíl] PDF, [lefele nyíl] MP3 hangoskönyv. 
[Enter] MP3 hangoskönyv. [tab] Keres gomb. 

Nagyon fontos, hogy a szerkesztőmezők és azok címkéi a HTML-forráskódban össze 
legyenek kötve; erről részletesen egy korábbi cikkemben írtam.19 Ugyanis, amikor a kép-
ernyőolvasó űrlapmezővel találkozik, átkapcsol űrlap üzemmódba, s ebben az üzemmód-
ban – szándékosan – nem olvassa fel a weboldal többi részét, kizárólag az űrlapmezőkön 
halad végig. A fenti példában, ha nem lenne összekötve az űrlapmező a címkékkel, akkor 
a következőt hallottuk volna: 
szöveg szerkesztése, [tab] szöveg szerkesztése, [tab] szöveg szerkesztése, Minden, előugró gomb
Látható, hogy egy ilyen honlapkészítési hiba esetében a teljes űrlap használhatatlanná 
válik a képernyőolvasóval navigálók számára. 

3. példa: a VMEK főoldaláról elindulva megkeressük a Lúdas Matyi hangoskönyv vál-
tozatát. 
Magyar Elektronikus Könyvtár, egyszerűsített felület, webes tartalom. [tab] Link, teljes változat. 
[tab] Link, keresés. [enter] Jelenleg a következőn van: szövegmező. Ha szöveget szeretne beírni a 
mezőbe, kezdjen el gépelni. [tab] Cím, szöveg szerkesztése. [elkezdjük gépelni: L, ú, d, a, s] L, kis 
hosszú ú, d, a s. [szóköz] Lúdas. [gépeljük tovább: M, a, t, y, i] M, a, t, y, i. [enter] Matyi. Téma, 
szöveg szerkesztése. [tab] Minden, formátum előugró gomb. [lefele nyíl] Menü kilenc elemmel, pipa 
jel, minden. [lefele nyíl] PDF. [lefele nyíl] MP3 hangoskönyv. [enter] MP3 hangoskönyv. [tab] Keres 
gomb. [enter] [főbb tartalmi elemek kilistáztatása] Linkek menü. [tab billentyű többszöri megnyo-
mása egymás után, egészen a hangoskönyvig] Link Lúdas Matyi hangoskönyv változat. [enter] MEK 
egyszerűsített felület, főoldal. [főbb tartalmi elemek kilistáztatása] Linkek menü. [tab többszöri meg-
nyomása a hangoskönyvig] MP3. 

Összefoglalás

A cikk szemléletes példáin keresztül bepillantást nyerhettünk abba, hogyan navigálha-
tunk, s mit hallunk a VMEK oldalából képernyőolvasó szoftverrel. Igazi kuriózum, hogy 
a MEK már akkor elkezdte a nyomtatott művek digitalizálását, elektronikus úton hozzá-
férhetővé tételét, amikor Magyarországon még nem volt általános az internet használata; 
sokan nem is tudták, hogy az micsoda. Vakok számára is hozzáférhető weboldalt készí-
tett akkor, amikor még az első webes akadálymentességi irányelvek meg sem jelentek. 

A Marrakesh szerződés ratifikálásával még inkább felértékelődnek a nagy gonddal, 
alapossággal szerkesztett akadálymentes dokumentumok, melyek készítésének fortélyai 
a könyvtárosok képzésében is elengedhetetlenné váltak. 
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Nemcsak a dokumentumok, hanem az azokat szolgáltató s kereshetővé tevő hon-
lapok esetében is fontos az akadálymentesség. A 2015 folyamán fejlesztett VMEK oldal 
a legújabb webes akadálymentességi irányelvek és a legfrissebb HTML5 szabvány sze-
rint készült, sérült felhasználók is tesztelték, s képernyőolvasóval is jól használhatónak 
bizonyult. Méltán lehetünk büszkék a MEK ezen szolgáltatására is. 
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