
Akadálymentesítési nyilatkozat 

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. (székhely: 1007 Budapest, Margitsziget Szabadtéri Színpad és 

Víztorony 23800/3 hrsz.; cégjegyzékszám: 01-09-370507; adószám: 27986712-2-41, elkötelezett 

amellett, hogy honlapját, mobilalkalmazását a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé 

tegye. 

Ezen akadálymentesítési nyilatkozat a https://margitszigetiszinhaz.hu- ra vonatkozik. 

Megfelelőségi státusz 

Ez a honlap mobilalkalmazás nem felel meg a közszférabeli szervezetek honlapjainak és 

mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek. A [meg nem 

felelés(ek)] [és/vagy] [a kivételek] jegyzéke alább olvasható 

Nem akadálymentes tartalom 
Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes: 

A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés 

A weboldalon található olyan menürendszer, amelynek egy vagy több eleme nem működtethető vagy 

nem érhető el az elvárt billentyűzetes használat mellett. Szükséges, hogy a menü fő- és almenüelemei 

megjeleníthetőek és aktiválhatóak legyenek Enter és Space billentyű használatával, az almenük 

bezárhatóak legyenek ESC billentyűvel, a kinyitott almenüpontokon nyilakkal is lehessen navigálni, 

továbbá a nyilakkal történő navigálás közben az almenüpontokból ne lehessen kinavigálni, valamint 

annak vizuális jelzése (például lefelé mutató nyíl) is szükséges, ha egy főmenüelem almenüvel 

rendelkezik.  

A weboldalon található olyan menürendszer, amelynek képernyőolvasó szoftver használatával nem 

érhető el minden eleme. Szükséges a menü javítása úgy, hogy képernyőolvasó szoftver használatával 

a menü minden fő és alpontja aktiválható, almenüje kinyitható legyen. Egy almenü akkor tekinthető 

akadálymentesnek, ha annak aktuális státuszát a képernyőolvasó program aktívan jelzi a felhasználó 

számára (javasolt az aria-expanded definiálása).  

A weboldalon található olyan interaktív komponens, amely esetén a billentyűfókusz nem látható vagy 

nem megfelelő pozícióban, méretben jelenik meg.  

A weboldalon található olyan interaktív komponens, amelyre a billentyűfókusz nem kerül rá vagy nem 

használható billentyűzet segítségével, így elérhetetlen a csak billentyűzetet használó felhasználók 

számára.  

A weboldalon található olyan információval is bíró kép vagy ikon, amelynek nincs, vagy nem megfelelő 

a szöveges alternatívája, így a képernyőolvasó szoftverek számára nem érhető el az információ. 

Szükséges módosítani a szöveges alternatívát úgy, hogy az megfelelően leírja a grafikus elem tartalmát.  

A weboldalon található olyan grafikus elem, amely csak dekorációs célt szolgál. Ezen grafikus 

elemeknél üresen szükséges hagyni az alt taget, hogy a képernyőolvasó szoftverek ne vegyék 

https://margitszigetiszinhaz.hu-/


figyelembe. Azon képek esetében, amelyek kattinthatóak, viszont a képhez tartozó link a mellette 

elhelyezkedő szöveges hivatkozásból is elérhető, a képet tartalmazó linket szükséges kivenni a 

tabulátor sorrendből (tabindex='-1'), valamint a képernyőolvasó szoftverek elől is el kell rejteni (aria-

hidden='true'), hogy a felhasználók ne észleljék duplikált tartalomként.  

A weboldal vizuálisan jól beazonosítható egyes régiói (fejléc, fő régió, lábléc, stb.) a kódban nincsenek 

megfelelően jelölve. Ez nagyban nehezíti például a képernyőolvasó szoftvert használó felhasználók 

oldalon belüli navigációját. Szükséges ennek pótlása, melyre lehetőség a HTML5 által biztosított 

<header>, <main>, <footer>, <nav>, <aside> elemek használata.  

A weboldal fejlécében nem található a billentyűfókuszt a fő régióra helyező ugrólink. Az ugrólink 

pótlása szükséges úgy, hogy az a tab sorrend első négy eleme közt szerepeljen, billentyűfókusz 

hatására vizuálisan is megjelenjen, valamint aktiválásakor a képernyőolvasó program fókusza, illetve a 

billentyűfókusz is a megjelölt szakaszjelzőre kerüljön.  

A honlap egy vagy több oldalán sem megfelelő a címsor struktúra kialakítása vagy annak hierarchiája. 

A fő tartalmi szakasz kezdetén szükséges egy darab első címsorszint alkalmazása, valamint az oldal 

logikai címsorrendjének (<h1>, <h2>, <h3>, stb.) sorrendben történő használata a navigálhatóság 

érdekében. A szöveg vizuális kinézete természetesen szabadon alakítható (méret, kiemelés, stb.), ezért 

lehetőség van a címsorban lévő szöveg stílusának módosítására.  

A meglévő címsorokon a képernyőolvasó programok képesek navigálni, azonban egy vagy több 

esetben feleslegesen, csupán dekorációs céllal került a címsor alkalmazásra. A könnyebb 

navigálhatóság érdekében, azon szöveges elemeknél, amelyek nem egymástól elkülönülő blokkokat 

jelölnek, a címsorszintek alkalmazása helyett a CSS által biztosított formázási lehetőségeket szükséges 

használni.  

A weboldalon található olyan űrlap, amelynek 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. 

Szükséges ennek javítása, melyre megoldási lehetőség a <label for> jelölőelem használata.  

A weboldalon található olyan elem, amelyhez nem tartozik szöveges címke, nem elég leíró vagy nem 

magyar nyelvű. Egy képernyőolvasó szoftverrel böngésző felhasználó nem tudja eldönteni, hogy 

pontosan milyen célt is szolgál az adott elem. A címkének (névnek) mindig leírónak kell lennie.  

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. Szükséges ennek javítása, melyre megoldási lehetőség a 

hibaüzeneteket egy role=”alert” típusú élő régióba elhelyezni.  

A weboldalon található olyan felugró ablak, amely a képernyőolvasó programok számára nem érhető 

el, csupán csak a mögötte elhelyezkedő tartalom kerül felolvasásra. Így a képernyőolvasó szoftverrel 

böngésző felhasználók figyelmét könnyen elkerülhetik a felugró ablakban közölt információk. 

Szükséges ennek javítása úgy, hogy a képernyőolvasó szoftver fókusza, illetve a billentyűfókusz 

automatikusan a felugró ablak elejére kerüljön, valamint, hogy képernyőolvasó szoftverrel és 

billentyűzettel ne navigálhasson ki belőle a felhasználó.  



A weboldalon található olyan link vagy szöveges elem, amelynek az elvárt szint alatti a kontrasztaránya.  

A weboldalon található olyan grafikus elem, amelynek az elvárt szint alatti a kontrasztaránya.  

A weboldal a nagyíthatóság követelményeinek nem tesz eleget. A vizsgált 1280x1024 px felbontásban 

200%-os nagyítás esetén a weboldal egyes elemei nem alkalmazkodnak megfelelően a nagyítás 

szintjéhez, így esetenként a tartalom nem, vagy csak vízszintes görgetés mellett érhető el.  

A weboldalon található olyan videó, amely nem rendelkezik felirattal. Minden olyan videós tartalom 

esetén, amely beszéd útján ad át információt, szükséges biztosítani automatikusan elinduló szöveges 

alternatívát.  

Egyes aktuálisan nem látható (rejtett) elemekre is rááll a billentyűfókusz vagy olyan helyre kerül, ami 

nem logikus. Ez nagyban nehezíti a csak billentyűzetet használó felhasználók oldalon belüli 

navigációját.  

A weboldalon található egy vagy több olyan szakasz, amelynek folyamatos mozgását, vizuális effektjét 

billentyűzet segítségével nem lehet szüneteltetni. Ez nagyban nehezíti a diszlexiás, valamint a 

gyengénlátó, nagyító szoftverrel böngésző felhasználót az információk értelmezésében.  

A weboldalon található olyan elem, melynek útmutató szövege nem kellően egyértelmű vagy nem 

magyar nyelvű. Ez nagyban nehezíti a kognitív képességeikben korlátozott vagy a weboldalon használt 

idegen nyelvet nem ismerő felhasználók számára a weboldal használatát.  

A weboldal fej-, illetve láblécében sem található az akadálymentesítési nyilatkozat, vagy arra mutató 

link. Szükséges pótolni az akadálymentesítési nyilatkozatot.  

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése 
E nyilatkozat 2022. július 12-én készült. 

E nyilatkozat egy harmadik fél által végzett értékelés alapján készült 

Visszajelzés és elérhetőségek 
igazgatosag@margitszigetiszinhaz.hu;  

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 1054 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 36-38. I. em. 12.  

Végrehajtási eljárás 

Budapest Főváros Önkormányzata – Panasz és Ügyfélszolgálati iroda 

https://budapest.hu/Lapok/Kapcsolat.aspx 

 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta 

…………………………………………………………………………. 

Bán Teodóra ügyvezető 
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