Akadálymentesítési Nyilatkozat
Bevezető rész
A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) elkötelezett amellett,
hogy a katasztrofavedelem.hu honlapot és az ahhoz kapcsolódó webtartalmakat a közszférabeli
szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV.
törvény alapján akadálymentessé tegye. Ez a nyilatkozat a katasztrofavedelem.hu weboldalaira
vonatkozik.

Megfelelőségi státusz
A BM OKF által végzett önértékelés alapján ez a honlap az alábbiakban sorolt kivételek miatt csak
részben felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.

Nem akadálymentes tartalom
Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő okok miatt nem akadálymentes
Aránytalan teher
Nem akadálymentes tartalom az eseménytérkép szolgáltatás, amely az ország bármely területén
bekövetkezett katasztrófavédelmi beavatkozásokat jeleníti meg a honlapon, azok megtörténtével egy
időben. A térkép feliratozása a fogyatékos emberek részéről tapasztalt csekély érdeklődés miatt nem
éri el a kívánt hatást. Ezt helyettesítheti a katasztrófavédelem Veszélyhelyzeti Értesítési Szolgáltatása
(VÉSZ), amely olyan telefonos alkalmazás, amely hátrányokkal küzdő vagy sérült felhasználók számára
felolvasó funkcióval teszi elérhetővé ugyanezeket az információkat.
Nem akadálymentes tartalmakat jelentenek az OKF által készített és készíttetett kisfilmek, amelyek a
katasztrófavédelem Youtube csatornáján jelennek meg, esetenként egy-egy hírt illusztrálva. Ezek
utólagos feliratozása aránytalanul nagy terhet róna a szervezetre.

A tartalom nem tartozik az alkalmazandó jogszabályok hatálya alá.
Az online térképek és térképszolgáltatások, így a tűzgyújtási tilalomról szóló, illetve a viharjelzésekkel
kapcsolatos térképek nincsenek akadálymentesítve, mivel azokat másodközlésben publikáljuk, az
átvett anyagot a készítő partnerszervezet állítja elő. Harmadik fél tulajdonát képező olyan tartalmakra,
amelyeket nem az érintett közszférabeli szervezet finanszírozott és fejlesztett ki, illetve nem tartozik
az irányítása alá, az akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglaltakat nem kell
alkalmazni.
A videós tájékoztató filmek nincsenek feliratozva. Azok többsége a közszférabeli szervezet
tevékenységéhez korábban kapcsolódó, a jelenlegi közfeladat-ellátást közvetlenül nem érintő
tartalmak, archív anyagok.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése
E nyilatkozat 2021. március 22-én készült.

Visszajelzés és elérhetőségek
Esetleges megfelelési hiányosság jelezhető a lenti e-mail címen, illetve az irányelvben nem
szabályozott tartalmakról, információkról tájékoztatás kérhető az alábbi elérhetőségeken:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Kommunikációs Szolgálat
1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
E-mail cím: okf.kommunikacio@katved.gov.hu
Telefon: (+36)-1/469-4347, (+36)-20/820-0089

Végrehajtási eljárás
Az akadálymentesítéssel kapcsolatos észrevételek és kérdések feldolgozásáért a BM OKF
Kommunikációs Szolgálata felelős.
Amennyiben a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 30 napon belül nem, vagy nem
kielégítően válaszol az akadálymentesítéssel kapcsolatos bejelentésre vagy kérelemre, bejelentéssel
élhet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség felé.
Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a 162/2019 (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza.
Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 35.
Levelezési cím: 1255 Budapest, Pf.: 182.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu
https://kifu.gov.hu/ugyfelszolgalat

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta

Budapest, 2021. április 14.
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