
Akadálymentesítési nyilatkozat

Ez a honlap az alábbiakban felsoroltak mia� csak részben felel meg a közszférabeli 
szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi 
LXXV. törvénynek.

3. A weboldal fejlécében nem találhatóak a billentyűfókuszt a fő régióra, valamint a 
láblécre helyező ugrólinkek. Az ugrólinkek pótlása szükséges úgy, hogy az ugrólink a 
tab sorrend első négy eleme közt szerepeljen, fókusz hatására vizuálisan is 
megjelenjen, valamint ak�válásakor a billentyűfókusz is a megjelölt szakaszjelzőkre 
kerüljön. Példa: A honlap egyik vizsgált oldalán sem találhatóak ugrólinkek.

Nem akadálymentes tartalom:

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a OGK.hu honlapra vonatkozik.

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés

1.  A vizsgált oldalak főmenüjének billentyűze�el történő bejárásakor a felhasználó 
nem dönthet az almenük kinyitásáról és becsukásáról, mivel a főmenüpontok 
billentyűze�el történő ak�válása új oldal betöltődését generálja, ezért az 
automa�kusan kinyíló almenük mia� bármely két főmenüpont billentyűze�el 
történő bejárásához az összes olyan almenüponton végig kell lépkednie a 
billentyűfókusznak, amely a két főmenüpont közö� van. A vizsgált oldalakon asztali 
nézetben is szükséges vizuálisan is jelezni, hogy mely főmenüpontok rendelkeznek 
almenüvel. A vizsgált oldalakon mobil nézetben az „Elérhetőségek" főmenüpont 
melle� is megjelenik az almenü lenyitására szolgáló nyíl ikon, pedig az 
„Elérhetőségek" főmenüponthoz nem tartozik almenü.

Megfelelőségi státusz

2.  Az almenük képernyőolvasó szo�ver használatával továbbra sem nyithatóak le. A 
képernyőolvasó szo�ver kurzorát a nyíl billentyűkkel a menühöz mozgatva, majd 
entert vagy szóközt ütve egy főmenüponton, az almenü megjelenésével 
párhuzamosan az oldal azonnal újratölt és elnavigál.

4. A „Hírlevél" oldalon lévő űrlap hibásan vagy hiányosan történő beküldésekor több 
különböző hibaüzenet egyidejű megjelenésekor csak az első hibaüzenet kerül 
felolvasásra a megjelenése pillanatában.

A Budai Egészségközpont Zrt. elköteleze� amelle�, hogy honlapját a közszférabeli 
szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi 
LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye.



Végrehajtási eljárás

Aránytalan teher

Amennyiben Ön a Visszajelzések és elérhetőségek alcím ala� elérhetőségen keresztül a 
hozzáférhetőség hiányáról tájékozta�a a Budai Egészségközpont K�-t és 30 napon belül 
nem kapo� kielégítő választ, a Kormányza� Informa�kai Fejlesztési Ügynökséghez 
fordulhat, aki akadálymentesítési ellenőrzést végezhet.

A kért módosításokhoz a teljes honlap átdolgozására és a design újratervezésére lenne 
szükség, mely aránytalan többle�ejlesztést igényelne.

E nyilatkozat 2022.06.01.-én készült, a Társaság által végze� önértékelés alapján.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése

Visszajelzés és elérhetőségek

Az akadálymentesítéssel kapcsolatos észrevételek, kérdések az info@ogk.hu e-mail címen, 
illetve a 1126 Budapest, Királyhágó u. 1-3. címre küldhetők meg.


