Akadálymentesítési Nyilatkozat
Cegléd Város Önkormányzata elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek
honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint
akadálymentessé tegye.
Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://www.cegled.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz
Ez a honlap nem felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek. A meg nem felelések jegyzéke alább
olvasható.
Nem akadálymentes tartalom
Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő okok miatt nem akadálymentes:
A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés
• A weboldal vizuálisan jól beazonosítható régiói (fejléc, fő régió, lábléc, stb.) a kódban
nincsenek megfelelően jelölve. Ez nagyban nehezíti például a képernyőolvasó szoftvert használó
felhasználók oldalon belüli navigációját.
•

Nem találhatóak ugrólinkek az oldalon.

• Az oldalon címsorszint struktúrája nem lineáris, mely megnehezítheti a képernyőolvasó
szoftverrel böngésző felhasználó számára az oldalon belüli tájékozódást, navigálást.
• A meglévő címsorokon a képernyőolvasók képesek navigálni, azonban egy vagy több esetben
feleslegesen, csupán dekorációs céllal került a címsor alkalmazásra.
• Egyes aloldalakon bizonyos blokkok vizuálisan jól beazonosítható címsorai a kódban
nincsenek valódi címsor jelölőelemmel megjelölve.
• Az https://cegled.hu/index.php?t=irjon-nekunk aloldalon található űrlap egyes beviteli
mezőinek nincs, vagy a kódban nem megfelelően van összekapcsolva a hozzájuk tartozó címkével. Így
egy képernyőolvasó szoftverrel böngésző felhasználó nem tudja eldönteni, hogy pontosan milyen célt is
szolgál az adott elem. Ezen aloldalon, továbbá az adminisztrációs felület bejelentkezési oldalán található
olyan captcha, amely nem rendelkezik akadálymentes alternatívával, így a látássérült felhasználók nem
képesek használni azokat.
• A weboldalon található olyan űrlap, amely kitöltése során jelentkező egyes hibaüzenetek a
megjelenésük pillanatában nem hallhatóak, így az könnyen elkerülheti egy képernyőolvasó szoftverrel
böngésző felhasználó figyelmét.
• A weboldalon található olyan felugró ablak, amelyre a képernyőolvasó programok fókusza
nem kerül rá automatikusan, illetve billentyűzettel a felhasználó könnyen kinavigálhat belőle. Így a
képernyőolvasó szoftverrel böngésző felhasználók figyelmét könnyen elkerülhetik a felugró ablakban
közölt információk.
• A főoldalon található slideshow folyamatos mozgását, vizuáliseffektjét billentyűzet
segítségével nem lehet szüneteltetni. Ez nagyban nehezíti a diszlexiás, valamint a gyengénlátó, nagyító
szoftverrel böngésző felhasználót az információk értelmezésében.
• A főoldalon található slideshow körüli, körökben elhelyezett menüelemek nem érhetőek el
billentyűzet segítségével.
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• A weboldal főoldalán található lenyíló slideshow körüli menük esetén az oldal nem jelzi
aktívan a képernyőolvasó szoftverek számára az almenü lehetőségét. Az almenüvel is rendelkező pontot
képernyőolvasó programmal aktiválva a menü nem jelenik meg, hatást nem vált ki.
• A weboldalon található olyan link vagy szöveges, illetve grafikus elem, amelynek az elvárt
szint alatti a kontrasztaránya.
• A weboldal a nagyíthatóság követelményeinek nem tesz eleget. A vizsgált 200%-os nagyítás
esetén a weboldal egyes elemei nem alkalmazkodnak megfelelően a nagyítás szintjéhez, így esetenként a
tartalom nem, vagy csak vízszintes görgetés mellett olvasható. Ez alól kivétel a sütik elfogadásáról szóló
sáv, mivel az alkalmazkodik a nagyítás szintjéhez.
• A weboldalon található olyan elem, vezérlő vagy link, amely esetén a billentyűfókusz
láthatósága nem megfelelő, az elvárt szint alatti a kontrasztaránya.
• A weboldalon található olyan elem vagy link, amelyre a billentyűfókusz nem kerül rá, így a
csak billentyűzetet használó felhasználók számára elérhetetlen. Példa: A főoldalon lévő Hírek,
Közlemények, stb. fülekben szereplő elemek, a Facebook megosztás gomb, illetve az „IRJON
NEKÜNK!” oldal kód beírására szolgáló szövegdoboz nem érhető el billentyűzet használatával.
• Egyes aktuálisan nem látható (rejtett) elemekre is rááll a billentyűfókusz, illetve bizonyos
esetekben automatikusan olyan helyre kerül, ami nem logikus. Ez nagyban nehezíti a csak billentyűzetet
használó felhasználók oldalon belüli navigációját. Példa: A főoldalon lévő Rendezvényképek között
találhatóak olyanok, melyekre a fókusz rákerül, azonban nem láthatóak.
•

A weboldalon található olyan videó, amely nem rendelkezik felirattal.

A fent felsorolt, elsősorban az oldalon való navigációt és a tartalom olvashatóságát érintő hibák
kiküszöbölésére készült az oldal akadálymentes verziója, mely az oldal jobb felső részén elhelyezett
„akadálymentes” ikonra kattintva érhető el. A külön akadálymentes verzió használata azonban nem felel
meg az „ICT-termékek és -szolgáltatások hozzáférhetőségi követelményei” című MSZ EN 301549 jelzetű
szabvány előírásainak, így a teljes weboldal továbbfejlesztése, átdolgozása szükséges.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat 2021. április 19-én készült.
E nyilatkozat egy harmadik fél által végzett értékelés alapján készült.
Visszajelzés és elérhetőségek
Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat az inform@cegledph.hu címen jelezheti.
Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: Ceglédi Közös Önkormányzati Hivatal

Végrehajtási eljárás
Cegléd Város Önkormányzatának törvényességi felügyeletét Pest Megyei Kormányhivatal látja el.
A visszajelzésre adott nem kielégítő válaszra igénybe vehető jogorvoslati lehetőséget a
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei
weboldalon
közzétett
elérhetőségeken keresztül kezdeményezhet.
Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta:
Dr. Csáky András
polgármester
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