
 

Web akadálymentességi kisokos 
13. részének teljes szövegű átirata 

A nyitóképen a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) neve és 

logója, valamint a „Web akadálymentességi kisokos – 13. rész: Az MSZ EN 301 549 

szabvány alapjai” főcím, és az „Előadó: Szántai Károly, web akadálymentességi 

szakértő” szöveg látható. A videó alatt végig az előadó hangja hallható. 

A következő képen az „Azon honlapok és mobilalkalmazások tartalmáról, amelyek 

megfelelnek a közzétett harmonizált szabványoknak...” és a „2018. évi LXXV. 

törvény a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről 3. § (2)” szöveg olvasható. 

Előadó: A közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak 

akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 3. § (2) bekezdése a honlapok 

és a mobilalkalmazások akadálymentességi követelményei kapcsán úgynevezett 

„közzétett harmonizált szabványokat” említ. Jó tudni, hogy ezek alatt nem a WCAG 

szabványt értjük, vagy legalábbis nem közvetlenül. 

A következő képen az „MSZ EN 301 549” szöveg olvasható. Mellette egy fotó látszik, 

amin az MSZ EN 301 549 weboldala van. Majd az „ETSI” szöveg és az EN 301 549 

szabvány látszik. 

Előadó: A hivatkozott szabvány az „ICT-termékek és -szolgáltatások 

hozzáférhetőségi követelményei” című MSZ EN 301 549 jelzetű szabvány, mely az 

Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (rövidítve ETSI) www.etsi.org URL című 

honlapjáról szabadon letölthető. 

A következő képen a „Web” szöveg olvasható. Mellette egy fotó látszik, amin az MSZ 

EN 301 549 szabvány példaként említett fejezete látszik. 

https://www.etsi.org/


Előadó: A szabvány 9. fejezetében találjuk a weboldalakra vonatkozó 

követelményeket. Ez a fejezet lényegében azt mondja ki, hogy akkor felel meg egy 

weboldal az MSZ EN 301 549 szabványnak, ha teljesíti a WCAG 2.1 szabvány „AA” 

szintű megfelelőségi követelményeit is. 

A következő képen az MSZ EN 301 549 szabvány példaként említett fejezete látszik. 

Előadó: Nézzük például az MSZ EN 301 549 szabvány 9.1.2.2 pontját, melynek 

címe „Captions (pre-recorded)”. Ez az előre rögzített, szinkronizált videóanyagok 

feliratozásával kapcsolatos követelmény, mely kimondja, hogy a weboldalnak 

teljesítenie kell a WCAG 2.1 szabvány 1.2.2 „Captions (Prerecorded)” teljesítési 

feltételét. Vegyük észre, hogy a fejezet 9. sorszámától eltekintve a követelmény 

sorszáma is megfeleltethető a WCAG teljesítési feltétel sorszámával. 

A következő képen az „MSZ EN 301 549” szöveg olvasható. Mellette egy fotó látszik, 

amin az MSZ EN 301 549 szabvány példaként említett fejezete van. 

Előadó: Az MSZ EN 301 549 szabvány nem csak az akadálymentes weboldalak, de 

az akadálymentes dokumentumok, és az akadálymentes mobilalkalmazások 

követelményeivel is foglalkozik. 

A következő képen a „Nem webes dokumentumok” szöveg olvasható. Mellette egy 

fotó látszik, amin az MSZ EN 301 549 szabvány példaként említett fejezete van. 

Előadó: A szabvány 10. fejezete például azokra a dokumentumokra vonatkozik, 

amelyek nem weboldalak, illetve közvetlenül nincsenek beágyazva a weboldalba. 

Ilyen dokumentumok például a webről letölthető PDF, Word dokumentumok, a 

letölthető táblázatok, képek, filmek vagy prezentációk. Az MSZ EN 301 549 

szabvány jellemzően itt is a WCAG 2.1 szabvány valamelyik vonatkozó teljesítési 

feltételére hivatkozik, de mivel nem weboldalakról beszélünk, ezért bizonyos 

követelmények esetén már apróbb eltérések, kiegészítések is lehetnek. Ezekkel a 

dokumentumokkal „A nem webes dokumentumok akadálymentességi kérdései” című 

epizódban külön is foglalkozunk. 

A következő képen a „Szoftverek, mobilalkalmazások” szöveg olvasható. Mellette 

egy fotó látszik, amin az MSZ EN 301 549 szabvány példaként említett fejezete van. 



Előadó: Az MSZ EN 301 549 szabvány 11. fejezete az akadálymentes szoftverek, 

így például az akadálymentes mobilalkalmazások követelményeit fekteti le. A WCAG 

2.1 szabványra történő hivatkozás itt is többször előbukkan, de már megjelennek 

olyan követelmények is, amelyek a WCAG-ban közvetlenül nem szerepelnek. 

A következő képen az „Egyéb követelmények” szöveg olvasható. Mellette egy fotó 

látszik, amin az MSZ EN 301 549 szabvány tartalomjegyzéke van. 

Előadó: A felsorolt fejezeteken túl az MSZ EN 301 549 szabvány többi fejezete is 

tartalmazhat olyan követelményeket, amelyek bizonyos esetekben a webes 

tartalmaknál vagy a mobilalkalmazásoknál is relevánsak lehetnek. Ilyen például az 

általános követelményeket tartalmazó 5. fejezet, de akár a 6., 7. és a 12. fejezet is. 

A következő képen a „WCAG 2.1” szöveg olvasható. Mellette egy fotó látszik, amin a 

WCAG 2.1 szabvány weboldala van. 

Előadó: Azt tehát mindenképpen megállapíthatjuk, hogy a WCAG 2.1 szabvány 

megkerülhetetlen akkor is, ha közvetlenül csak az MSZ EN 301 549 szabványnak 

történő megfelelés kerül szóba. 

A videó záróképén a KIFÜ logója, és „A magyarországi digitalizáció szolgálatában” 

jelmondata látható. 


	Web akadálymentességi kisokos 13. részének teljes szövegű átirata

