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4. Webergonómia a gyakorlatban: 

 Webergonómia alapelvek és a WCAG 2.0 szabvány 
 

A webergonómia az ergonómiának az internetes világra értelmezett formája, amelyik a használható 

(usability) weboldalak megtervezésével és kialakításával foglalkozik: Azt értjük egy weboldal használható-

sága alatt, hogy használható-e bárki, átlagos (vagy akár átlag alatti) képességekkel és tapasztalatokkal 

rendelkező számára rendeltetésszerűen. Egy weboldal használhatósága annál jobb, minél kevesebb erő-

feszítést kell tennie a felhasználónak a kezelése során. 

 

Egy weblap létrehozásánál az a lényeg, hogy minél kevesebb erőfeszítésébe teljen a felhasználónak az oldal 

használata. Azaz ne terheljük feleslegesen az agyát felesleges döntéshozások elvárásával, minden legyen 

egyértelműen megfogalmazva és vizuálisan megjelenítve. Olyan formában adjuk az információt, amely 

a felhasználói szokásoknak megfelel. Cél, hogy a felhasználó jól és biztonságban érezze magát a felületen. 

 

Felhasználói szokások: 

 

• A felhasználók nem olvassák végig az oldalakat, csak átfutják.  

• Nem a lehető legjobb döntésre törekszenek, hanem megragadják az első elfogadható lehetőséget.  

• Nem gondolják végig, hogy hogyan működik valami, csak használják azt valahogyan. 

 

Használhatósági faktorok: 

 

• Megtanulhatóság (Learnability): Amikor a felhasználó először találkozik a felülettel, mennyire 

egyszerű számára az alapvető feladatok elvégzése?  

• Hatékonyság (Efficiency): Ha a felhasználó már megismerkedett a felülettel, akkor milyen gyorsan 

tud különböző feladatokat megoldani?  

• Megjegyezhetőség (Memorability): Amennyiben a felhasználó egy ideig nem használta a felületet, a 

korábban megszerzett tudását mennyire gyorsan tudja újra felidézni?  

• Hibák (Errors): Hány hibát ejt a felhasználó, milyen mértékűek ezek, és mennyire tudják a hibáikat 

könnyen javítani?  

• Elégedettség (Satisfaction): Mennyire megfelelő, kényelmes a felület használata a felhasználó szá-

mára?  

 

WCAG 2.0 alapelvek (Web Content Accessibility Guidelines = Web akadálymentesítési útmutató) 
 

1. ÉSZLELHETŐSÉG – 1. ALAPELV 

1.1. Szöveges alternatíva biztosítása 

1.2. Idő alapú média kezelése 

1.3. Adaptálhatóság 

1.4. Megkülönböztethetőség 

2. MŰKÖDTETHETŐSÉG –2. ALAPELV 

2.1. Billentyűzettel használható 

2.2. Elegendő idő 

2.3. Epilepsziás roham elkerülése 

2.4. Navigálhatóság 

3. ÉRTHETŐSÉG –3. ALAPELV 

3.1. Olvashatóság 

3.2. Kiszámíthatóság 

3.3. Bevitel támogatás 

4. ROBUSZTUSSÁG –4. ALAPELV 

4.1. Kompatibilitás 


