
IT-Nav Hungary Kft. - Informatikai-és telekommunikációs szolgáltatások – Primus Inter Pares 
Magyarország, H-3300 Eger Hatvani kapu tér 8. 3/21. Mobil: +36 20 5800 489; Tel/Fax: +36 36 317 998; 

E-mail: info@it-nav.hu; 
Adószám: 14403097-1-10; Cégjegyzékszám: 10-09-028541; Bankszámlaszám: 17000019-11971726 

 
 
Községi Önkormányzat 
Tárgy: Ajánlat weboldal infokommunikációs akadálymentesítésére 
 
Tisztelt Jegyző / Polgármester! 
 
Engedje meg, hogy ismertessük Önnel a weboldal infokommunikációs akadálymentesítésére 
vonatkozó részletes ajánlatunkat. 
 
A 305/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet előírja, hogy a közzétételre szolgáló honlapot úgy kell kialakítani, 
hogy az a széles körben elterjedt, valamint a vakok és gyengénlátók által széles körben használt eszközökkel 
is olvasható legyen. 
Az általunk biztosított portál rendszer világszerte használt, intézmények, vállalatok körében egyaránt 
elterjedt. Számos hazai város, önkormányzat, vállalat, alkalmazza. Az akadálymentesítés olyan tudatos 
tevékenységek összessége, amely a különféle fogyatékkal élők emberek számára igyekszik olyan 
körülményeket biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra minden olyan tevékenység elvégzését, 
amelyben akadályoztatva vannak. 
 
Az akadálymentesítés célja: Fogyatékkal élő embertársaink számára lehetővé tegye a szabad mozgást, 
tájékozódást, egy adott weboldal használatakor. Ezért a honlapok készítőinek kiemelt figyelemmel kell 
lenniük az akadálymentesítés szempontjainak betartásában. Olyan honlapokat kell megalkotniuk, melyek 
megfelelnek ezen kritériumoknak. Az Európai Unióhoz történő csatlakozás óta a fogyatékkal élő 
embertársaink megsegítése és az akadálymentesítés már nem csak figyelmesség, hanem kötelesség is. Ennek 
tükrében a már meglévő honlapokat a megváltozott előírásoknak megfelelően kell akadály mentesíteni. 
Az akadálymentes honlapok kialakítása sokkal könnyebb, lényegesen kevesebb programozói, web 
szerkesztői munkát, anyagi ráfordítást és előállítási időt igényel, ha már a tervezési és legelső megvalósítási 
fázis során figyelembe vesszük a fogyatékkal élő potenciális felhasználók által támasztott igényeket, mint ha 
utólagosan, egy már működő honlapot kell akadály mentesíteni, melyről a mindennapi használat során 
bizonyosodott be, hogy tartalma részben vagy teljes egészében elérhetetlen a fogyatékos felhasználók 
számára. 
 
Ajánlatunkban az alábbi tevékenységek és funkciók elvégzése és kialakítása szerepel: 
 

• Az akadálymentes honlaphoz vezető bejárat jól érzékelhető és könnyen hozzáférhető, a nem 
akadálymentesített honlappal közös kiinduló oldalról választhatóan érhető el. 

• A kivitelezést követően az akadálymentes közzététel az újonnan publikált nem akadálymentesített 
tartalommal együtt folyamatosan és automatikusan történik. 

• Az akadálymentesített honlapnál egyaránt nagy kontraszttal történik a háttér és a szöveges 
információk megjelenítése. 

• Az akadálymentes honlap és a nem akadálymentesített honlap átjárható. 
• Az akadálymentesített honlapon elérhető egy felolvasó szoftver letöltése, mely az oldalon található 

szövegeket jól érthető, élethű hangon olvassa fel, és segíti az oldalak közti navigálást a vakok, és 
gyengénlátók számára. 

 
Ha nincs akadálymentesítve az Önkormányzat weboldala, mi erre kínálunk Önnek több szempontból is 
kedvező alternatívát. Érdekes az Ön számára ez a lehetőség? Ha igen kérem keresse kollégánkat az alábbi 
elérhetőségeinken: 20/5800-489, info@it-nav.hu. 
A kivitelezésre a szükséges tartalmi anyagok kézhezvételétől számítva 30 nap határidőt vállalunk.  
Bízunk benne, hogy az ajánlat elnyeri a tetszését, várjuk mielőbbi megrendelését. 
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