
Megfelelőségi nyilatkozat
a http://kedozrt.hu

WCAG „A” szintjére

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2017. május 11-én a <http://kedozrt.hu címen található weboldalak (beleértve a /de/ és /en/
nyelvi másolatokat is) megfelelnek a WCAG 2.0 „A” követelményeinek. A szabvány pontos szövege
megtalálható a következő oldalon: http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/.

A tartalom előállításához használt akadálymentesítést támogató technológiák: HTML5, CSS3,
JavaScript.

A WCAG 2.0 „A” SZINTŰ KRITÉRIUMOK

 jelentése: megfelelt
 jelentése: NINCS ilyen elem.

1.1.1 Szöveges alternatívát biztosít bármilyen
nem-szöveges formátumú tartalomhoz

1.2.1 A video és hangfelvétel le van írva és ez jelezve
van

1.2.2 Ha nincs leírva a szöveg, feliratokat biztosítanak
minden médiához

1.2.3 Szinkronizált média: hangzó leírás vagy teljes
szövegű változat biztosított

1.3.1 A szerkezetből adódó információk egyértelműek
a nem látóknak is

1.3.2 Ha a tartalom jelentése függ a sorrendtől, akkor
meghatározott legyen a sorrend

1.3.3 A tartalom értelmezéshez és kezeléséhez
biztosított utasítások nemcsak vizuálisak és nemcsak
hangzók

1.4.1 A színhasználaton kívül mást is alkalmazzunk
információközlésre

1.4.2 A hang megszüntethető és halkítható legyen

2.1.1 A tartalom összes funkcionalitása működtethető
a billentyűzeten keresztül, időzítés nélkül, de lehetnek
más beviteli módszerek is

2.1.2 A fókusz az egész oldalon keresztülvihető
billentyűzettel

2.2.1 Állítható időzítés a változó tartalomhoz

2.2.2 Szünet, megállj, elrejt mozgó, villogó, frissülő
tartalomhoz

2.3.1 Villanás max 3Hz vagy küszöbérték marad

2.4.1 A több oldalon ismétlődő blokkok elkerülhetők
(átugrólink)

2.4.2 Az oldalak címmel rendelkeznek, melyek leírják
a témáját vagy célját
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2.4.3 A fókuszok megfelelő sorrendisége

2.4.4 A hivatkozásoknak van célja, és meghatározható
a hivatkozás szövegéből és környezetéből.

3.1.1 Meghatározzák az oldal nyelvét

3.2.1 Ha valami fókuszba kerül, nem változik meg a
kontextus

3.2.2 Űrlap (vagy más elem) változtatása nem okoz
váratlan kontextusváltást (pl. előugró ablak)

3.3.1 A hibás bevitel helye és a hiba azonosítható

3.3.2 Megfelelő címkék vagy utasítások biztosítottak,
amikor a tartalom felhasználói bevitelt igényel

4.1.1 Szintaktikailag helyes és érvényes kód használata

4.1.2 Az összes felhasználói-felület elemnek a neve és
a szerepe algoritmikusan meghatározható

MEGJEGYZÉSEK

A nyilatkozatot megelőző felmérés a W3C által kiadott WCAG-EM dokumentumban részletezett
módszertan szerint készült. A szükséges kompetenciákkal rendelkezünk, és a vizsgálatot a tőlünk
telhető  legnagyobb  figyelemmel  végeztük  el.  A  vizsgálat  során  alkalmazott  szabvány  neve  az
Európai Unióban: ISO/IEC:40500:2012.

A honlap jogosult az alábbi ikon használatára:

Ezt a nyilatkozatot a Kommpakk Kft. (1097 Budapest, Vaskapu utca 1/E. fszt. 2.) kérésére adtuk
ki.

Kaposvár, 2017. május 11.

Edelényi Zsolt
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web25.hu
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