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Tárgy: Tájékoztató a köznevelési intézmények részére a JA WS for Windows képernyőolvasó és a 
ZoomText Fusion képernyőnagyító szoftverekről 

Tisztelt Intézményvezető Asszony! 
Tisztelt Intézményvezető Úr! 

Engedje meg, hogy felhívjam a figyelmét a JA WS for Windows képernyőolvasó és a ZoomText Fusion 

képernyőnagyító szoftverekre (a továbbiakban: szoftverek), amelyek megkönnyítik az elektronikus 

tartalmak, közszolgáltatások akadálymentes használatát a vak, az aliglátó és a gyengénlátó tanulók számára. 

A szoftverek 2018. július 24-én „országlicenc" formájában kerültek bevezetésre a Belügyminisztérium 

kezdeményezésére. Ennek köszönhetően Magyarország területén bárhol ingyenesen letölthetők és 

hozzáférhetők. 

A szoftverekről bővebben, valamint azok elérhetőségéről az alábbiakban tájékoztatom. 

A JAWS for Windows képernyőolvasó program a billentyűleütések és a képernyőn látható üzenetek 

felolvasásával teszi lehetővé a számítógép használatát a látássérült emberek számára. A program kiemelten 

támogatja a Windows operációs rendszer, a Microsoft Office programcsomag és több internetes böngésző 

program használatát. Ennek köszönhetően a használatához nem szükséges sem speciális számítógép, sem 

más különleges eszköz. 

A ZoomText Fusion képernyőnagyító program felnagyítja mindazt, ami a számítógép képernyőjén 

látható, ezzel lehetővé teszi a gyengénlátó tanulóknak, hogy a látásuk romlása ne korlátozza a 

számítógép-használatot. Segíti az egér használatát, felnagyítja az ikonokat, a betűket és az ablakokat. A 

beszédtámogatással kiegészített változat a képernyőn látható üzeneteket is felolvassa a JAWS for Windows 

programhoz hasonlóan, ezzel kímélhető a felhasználó látása. 

A JA WS for Windows és a ZoomText Fusion szoftverek licencét a 

http://akadalymentes.magyarorszag.hu/ oldalon található űrlap kitöltésével igényelheti az iskolájában tanuló 
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vak, aliglátó és gyengénlátó diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. 

Amennyiben a szoftverek telepítésével vagy használatával kapcsolatban informatikai segítségre van 

szüksége, kérjük, keresse az Informatika a Látássérültekért Alapítvány ügyfélszolgálatát a 

http :// akadal ymentes.magyarorszag.hu/kapcsolat. php oldalon található elérhetőségek valamelyikén. 

Budapest, 2018. december { ~ . 
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