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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A. rész – Termékek A. rész – Termékek 

1. Tervezés és gyártás 

 

1. Tervezés és gyártás 

 

A funkcióképességükben korlátozott, 

többek között a fogyatékossággal élő és az 

életkorral összefüggő 

egészségkárosodással élő személyek általi 

előrelátható használat maximalizálása 

érdekében a termékek tervezése és gyártása 

során hozzáférhetővé kell tenni a 

következőket: 

 

A fogyatékossággal élő és az életkorral 

összefüggő egészségkárosodással élő 

személyek általi előrelátható használat 

maximalizálása érdekében a termékek 

tervezése és gyártása során eleget kell tenni 

az I. szakasz C. részében előírt, 

funkcionális teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és biztosítani kell az 

alábbiakat: 

 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott 

információk (címkézés, használati 

utasítás, figyelmeztetések), 

amelyeknek: 

 

a) a termék használatára vonatkozó, 

magán a terméken nyújtott 

információk (címkézés, használati 

utasítás, figyelmeztetések), 

amelyeknek: 

 

i. több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhetőknek kell lenniük; 

 

i. több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhetőknek kell lenniük; 

 

ii. érthetőknek kell lenniük; 

 

ii. érthetőknek kell lenniük; 
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iii. észlelhetőknek kell lenniük; 

 

iii. észlelhetőknek kell lenniük; 

 

iv. az előrelátható használat feltételeinek 

megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

 

iv. az előrelátható használat feltételeinek 

megfelelő betűmérettel kell 

rendelkezniük; 

 

b) a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

 

b) a termék csomagolása, ideértve a 

hozzá tartozó tájékoztatást (kinyitás, 

bezárás, használat, ártalmatlanítás); 

 

c) a termék alkalmazására, telepítésére, 

karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó 

használati utasítás, amely megfelel a 

következőknek: 

 

c) a termék alkalmazására, telepítésére, 

karbantartására, tárolására és 

ártalmatlanítására vonatkozó 

használati utasítás, amely megfelel a 

következőknek: 

 

i. az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és 

több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhető legyen; 

 

i. az utasítás tartalmának olyan 

szöveges formátumokban kell 

rendelkezésre állnia, amelyek 

felhasználhatók alternatív támogató 

formátumok létrehozására, hogy 

különböző módokon bemutatható és 

több érzékszervi csatornán keresztül 

elérhető legyen; 

 

ii.  az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében; 

 

ii. az utasításoknak alternatívát kell 

kínálniuk a nem szöveges tartalom 

tekintetében; 

 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, 

input és output) a 2. pontban 

foglaltak szerint; 

 

d) a termék felhasználói felülete 

(kezelés, vezérlés és visszacsatolás, 

input és output) a 2. pontban 

foglaltak szerint; 

 

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. 

pontban foglaltak szerint; 

 

e) a termék funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciói, a 2. 

pontban foglaltak szerint; 
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f)  interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

 

f) interfész a termék és a támogató 

eszközök között. 

 

2. A felhasználói felület és a 

funkciók tervezése: 

 

[...] törölve 

B. rész Szolgáltatások: B rész: Szolgáltatások: 

(1)  A szolgáltatások 

funkcióképességükben korlátozott, 

többek között a fogyatékossággal élő 

személyek általi előrelátható 

igénybevételének maximalizálása 

érdekében: 

(1) A szolgáltatások fogyatékossággal élő 

személyek általi rendeltetésszerű 

igénybevételének maximalizálása 

érdekében eleget kell tenni az I. 

szakasz C. részében megállapított, 

funkcionális teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek, és a 

szolgáltatásoknak ki kell terjedniük a 

következőkre: 

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) 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; 

b) hozzáférhetővé kell tenni a 

létesítményeket, ideértve a szolgáltatás 

nyújtásához szükséges közlekedési 

eszközöket, szárazföldi és vízi 

járműveket és berendezéseket a 

következők szerint: 

b) hozzáférhetővé 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 tájékoztatást 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) biztosítani kell a szolgáltatás nyújtása 

során használt termékek 
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hozzáférhetőségét az A. részben 

meghatározott szabályok szerint; 

hozzáférhetőségét az A. részben 

meghatározott szabályok szerint; 

d) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, a 

következők szerint: 

d) tájékoztatást kell nyújtani a 

szolgáltatás működésével, valamint 

hozzáférhetőségi jellemzőivel és 

lehetőségeivel kapcsolatban, 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 tájékoztatásnak olyan szöveges 

formátumokban kell rendelkezésre 

állnia, amelyek felhasználhatók 

alternatív támogató formátumok 

létrehozására, hogy különböző 

módokon bemutatható és több 

érzékszervi csatornán keresztül 

elérhető legyen, 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

ii. alternatívát kell biztosítani a nem 

szöveges tartalom tekintetében; 

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 alkalmazásokat 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 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. 

f) hozzáférhető információt kell nyújtani 

a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

f) hozzáférhető információt kell nyújtani 

a támogató szolgáltatásokkal való 

komplementaritás elősegítésére; 

g) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását. 

g) ideértve a funkcióképességükben 

korlátozott személyek igényeinek 

kiszolgálását célzó funkciókat, 

gyakorlatokat, szabályokat és 

eljárásokat, valamint a szolgáltatás 

működésének megváltoztatását. 
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