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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(1) A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

(1) A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, többek 

között a fogyatékossággal élő személyek 

általi előrelátható igénybevételének 

maximalizálása érdekében: 

a) hozzáférhetővé kell tenni a 

szolgáltatásnyújtás helyén az épített 

környezetet, ideértve a közlekedési 

infrastruktúrát a C. résznek megfelelően, a 

művészeti, történelmi vagy régészeti 

értéket képviselő nemzeti kincsek 

védelmére vonatkozó nemzeti és uniós 

jogszabályok sérelme nélkül 

a) akadálymentessé kell tenni a 

szolgáltatásnyújtás helyén az épített 

környezetet, ideértve a közlekedési 

infrastruktúrát a C. résznek megfelelően, a 

művészeti, történelmi vagy régészeti 

értéket képviselő nemzeti kincsek 

védelmére vonatkozó nemzeti és uniós 

jogszabályok sérelme nélkül 

b) akadálymentessé kell tenni a 

létesítményeket, ideértve a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges közlekedési 

eszközöket, szárazföldi és vízi járműveket 

és berendezéseket a következők szerint: 

b) akadálymentessé kell tenni a 

létesítményeket, ideértve a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges közlekedési 

eszközöket, szárazföldi és vízi járműveket 

és berendezéseket a következők szerint: 

i. az épített tér tervezésekor teljesíteni 

kell a C. részben foglalt követelményeket a 

beszállás, kiszállás, közlekedés és 

használat tekintetében; 

i. az épített tér tervezésekor teljesíteni 

kell a C. részben foglalt követelményeket a 

beszállás, kiszállás, közlekedés és 

használat tekintetében; 

ii. a tájékozgatást különböző módokon 

és több érzékszervi csatornán keresztül kell 

elérhetővé tenni;  

ii. a tájékozgatást különböző módokon 

és több érzékszervi csatornán keresztül kell 

elérhetővé tenni; 

iii.  alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges vizuális tartalom tekintetében. 

iii.  alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges vizuális tartalom tekintetében. 

c) biztosítani kell a szolgáltatás 

nyújtása során használt termékek 

c) a szolgáltatás nyújtása során 

használt termékeknek eleget kell tenniük 
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hozzáférhetőségét az A. részben 

meghatározott szabályok szerint; 

az A. részben meghatározott szabályoknak; 

d) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a következők 

szerint: 

d) a szolgáltatás működésével, 

valamint akadálymentességi jellemzőivel 

és lehetőségeivel kapcsolatos tájékoztatást 

digitális és akadálymentesen hozzáférhető 

formátumban kell biztosítani, a 

következők szerint: 

i. a tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre állnia, 

amelyek felhasználhatók alternatív 

támogató formátumok létrehozására, 

hogy különböző módokon bemutatható és 

több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhető legyen,   

i. a tájékoztatást akadálymentes 

internetes formátumban és elektronikus, 

nem internetes dokumentum formájában 

kell hozzáférhetővé tenni úgy, hogy 

érthetővé, észlelhetővé és működtethetővé 

teszik; 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében;  

ii. a gazdasági szereplő felsorolja a 

szolgáltatás akadálymentességi elemeit, és 

ismerteti azok használatát, valamint 

annak a támogató technológiákkal való 

kompatibilitását; 

iii. az elektronikus információkat, 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online 

alkalmazásokat az e) pont szerint kell 

nyújtani. 

iii. az elektronikus információkat – 

ideértve a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges kapcsolódó online és 

mobilalkalmazásokat és honlapokat – az 

e) pont szerint kell nyújtani; 

e) a weboldalakat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell hozzáférhetővé tenni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén hozzáférhető 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan módon, amely előmozdítja 

az interoperabilitást a különböző, uniós és 

nemzetközi szinten rendelkezésre álló 

közvetítő eszközökkel és támogató 

technológiákkal; 

e) a szolgáltatás nyújtásához 

szükséges weboldalakat és online 

alkalmazásokat következetes és a 

felhasználói észlelés, működtetés és 

megértés szempontjából megfelelő módon 

kell akadálymentesíteni, ideértve az 

igényekhez alkalmazkodó 

tartalommegjelenítést és interaktív 

funkciókat, szükség esetén akadálymentes 

elektronikus alternatívát biztosítva; 

továbbá olyan megbízható módon, amely 

előmozdítja az interoperabilitást a 

különböző, uniós és nemzetközi szinten 

rendelkezésre álló közvetítő eszközökkel 

és támogató technológiákkal; 

f) hozzáférhető információt kell 

nyújtani a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

f) akadálymentesen hozzáférhető 

információt kell nyújtani a támogató 

szolgáltatásokkal való komplementaritás 

elősegítésére; 

g) ideértve a funkcióképességükben g) a funkcióképességükben 
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korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és eljárásokat, 

valamint a szolgáltatás működésének 

megváltoztatását. 

korlátozott, többek között a fogyatékos 

személyek igényeinek kiszolgálását célzó 

funkciók, gyakorlatok, szabályok és 

eljárások, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatása. 

Or. en 

 

 


