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Tervezés
autizmus spektrumzavarral
élők számára

Tedd… Ne tedd…

az elrendezés
legyen egyszerű
és következetes !

az elrendezés
ne legyen
összetett és zsúfolt !

használj kifejező
gomb feliratokat Fájlok csatolása

ne használj
értelmezhetetlen,
meglepetéssel bíró
gomb feliratokat  

Kattints ide!

használj egyszerű
mondatokat
és felsorolásokat "

ne legyenek
hosszú
szövegtömbök ##

Tedd!írj egyszerűen
ne használj 
bonyolult 
kifejezéseket $

használj
egyszerű színeket 

ne használj
komplementer
színeket

Bővebb információ, kapcsolat:
access@digital.homeoffice.gov.uk
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!"Tervezés
képernyőolvasókhoz

Tedd… Ne tedd…

használj beszédes
link szöveget,
címeket

Írj e-mailt!
ne írj semmitmondó
link szöveget
és címeket 

Klikkelj ide

csak billentyűzetes
használatra tervezz # ne követeld meg

az egér és képernyő
használatát $

használj
HTML5-t a tartalom
felépítéséhez

<h1>
<nav>

<label>

ne betűmérettel
és elhelyezkedéssel
mutasd a struktúrát Címsor

36pt, bold

az elrendezés
legyen lineáris
és logikus !

ne zsúfold
tele tartalommal
az oldalt !

adj leírást
a képekhez
és átiratot
a videókhoz <alt> az információt

ne csak kép vagy 
videó tartalmazza

Bővebb információ, kapcsolat:
access@digital.homeoffice.gov.uk
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Tervezés
csökkentlátóknak

Tedd… Ne tedd…

tedd
összetartozóvá
a gombokat,
üzeneteket,
visszajelzéseket 

Elküld

ne válaszd szét
egymástól
az összetartozó
műveleteket

Elküld

az elrendezés
legyen lineáris,
logikus !

200% nagyítás
ne zsúfold tele
az oldalt tartalommal,
ne kelljen
vízszintes irányban
görgetni  !

200% nagyítás

kombináld
a színeket, 
formákat
és a szöveget

Start "
ne alapozz jelentést
kizárólag színekre

ne rejtsd
az információt
letöltés mögé #

minden információt
jeleníts meg
a weboldalakon $HTML

Aahasználj
kontrasztos, jól
olvasható, megfelelő
méretű betűket

ne használj
alacsony kontrasztú,
apró betűket

Aa

Bővebb információ, kapcsolat:
access@digital.homeoffice.gov.uk
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Tervezés
diszlexiásoknak XyL

dASe
i

XyL
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Tedd… Ne tedd…

tedd lehetővé
a felhasználónak, 
hogy változtatni 
tudja a háttér
és a szöveg közti 
kontrasztot !

ne helyezz túl
sok információt
egy helyre !

ne számíts
a pontos 
helyesírásra, 
biztosíts 
automatikus
javítást

"diszlexia

dszile
legyen a tartalom 
rövid, egyértelmű
és egyszerű

ne kelljen
a felhasználónak
emlékeznie az előző
odalakra – helyette
biztosíts emlékeztetőket
és kapaszkodókat

#
#

nem árt, ha
több formában
jelenik meg
a tartalom
(hang vagy videó) $

rendezd balra
a szöveget
és az elrendezés
legyen
következetes 

ne húzz alá
szöveget, ne
használj dőlt
betűket, és ne
írj csupa nagy
betűkkel

NE TEDD
EZT

ne használj nagy
szöveghasábokat
sűrű szöveggel %%

használj képeket
és ábrákat
a szöveghez &

Bővebb információ, kapcsolat:
access@digital.homeoffice.gov.uk
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Tervezés
testi fogyatékkal élőknek, 
mozgáskorlátozottaknak

Tedd… Ne tedd…

biztosíts segítő, 
egyszerűsítő 
megoldásokat 

Cím keresése

Irányítószám ne fáraszd
a felhasználókat
sok gépeléssel
és görgetéssel

Cím

ne alkalmazz
rövid
munkamenetet

tervezésnél ügyelj
az érintőképernyős
használatra is !"

ne készíts
dinamikus
tartalmat,
ahol sokat
kell az egeret
használni #

1
2
3

2a
2b
2c

tervezz
a kizárólag 
billentyűzet vagy 
hangvezérelt 
használat
esetére is 

használj nagy
eltartásokat
az űrlap mezők
között

ne köss
össze
különböző
interakciókat

#

ne várj precíz
kezelést

Nem
vedd nagyra
a klikkelhető,
tappolható
területeket

Igen

Tab
$

% Lejárt
a munkamenet

Bővebb információ, kapcsolat:
access@digital.homeoffice.gov.uk
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Tervezés
siketeknek vagy 
halláskárosultaknak

Tedd… Ne tedd…

időpontfoglalásnál
tedd lehetővé, hogy
a felhasználó 
kiválaszthassa
a preferált 
kommunikációs eszközt 

!
ne csak
telefonszámot
adj meg
a kapcsolattartáshoz

!
!

a felhasználónak
ne kelljen hosszú
tartalmakat
olvasnia ""

a tartalmat törd
meg közcímekkel, 
képekkel, videókkal 

ne legyen
összetett
az elrendezés
és a menü #az elrendezés

legyen lineáris
és logikus #

használj feliratot
vagy átiratot
a videókhoz !CC ne csak hang

vagy videó alapú
tartalmakat használj $

ne használj
bonyolult szavakat,
szófordulatokat %Tedd!írj egyszerűen

Bővebb információ, kapcsolat:
access@digital.homeoffice.gov.uk
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Bővebb információ, kapcsolat:
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Tervezés
szorongással 
élők számára

Tedd… Ne tedd…

elküldés előtt
biztosítsd
a megadott adatok
ánézését

ne kelljen
a felhasználóknak
azon gondolkodniuk
milyen adatokat
adtak meg

ne tedd
nehézzé a súgó
vagy támogatás
elérését

adj meg minden
támogatást
egy folyamat
végigviteléhez

ne hagyj
bizonytalanságot
a felhasználóban
a cselekedtük
következményeit
illetően

tedd könnyen
értelmezhetővé
a fontos
információkat

magyarázd el
mi fog történni
egy szolgáltatás
használata után 

Küldtünk egy
emailt neked!

ne hagyj kétséget
a következő lépéssel
vagy időkorláttal
kapcsolatban 

ne sürgesd
a felhasználókat
vagy állíts
teljesíthetetlen
időkorlátot

adj elég időt
egy művelet
befejezéséhez

1

3

2

4

??
??

??



A Home Office Digital célja, 
hogy mindenki számára kitűnő 
szolgáltatásokat nyújtson.
 
Az akadálymentesség megértésével olyan 
szolgáltatásokat építhetünk, amelyek bárki 
számára hozzáférhetők.
 
A poszterek segítségével megtudhatod 
mire van szüksége az eltérő igényekkel 
rendelkező csoportoknak.
 
Írj az access@digital.homeoffice.gov.uk 
címre, ha szeretnél segíteni.
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