Akadálymentesítési nyilatkozat
A Csokonai Színház elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek
honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV.
törvény szerint akadálymentessé tegye.
Jelen akadálymentesítési nyilatkozat www.csokonaiszinhaz.hu oldalra vonatkozik.
Megfelelőségi státusz
A Csokonai Színház honlapja jelen állapotában az alábbiakban felsorolt hiányosságok
miatt részben megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és
mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek.
Nem akadálymentes tartalom
Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő ok(ok) miatt nem akadálymentes:
A 2018. évi LXXV. törvénynek való meg nem felelés




A közérdekű információk szkennelt pdf állományainak egy része nem felolvasható,
tekintettel arra, hogy e dokumentumok hitelesítése kézi aláírással történt, és az így
keletkezett pdf állományok esetében nem biztosítható, hogy azokat a felolvasó
programok értelmezni tudják.
A hírek között szereplő bizonyos képek duplikált tartalomként észlelhetők a
felolvasó program számára. Ezek teljes akadálymentesítése a honlap jelenlegi
formájában nem megoldható.

Aránytalan teher
A Csokonai Színház honlapja jelen formájában feleltethető meg az akadálymentességi
követelményeknek, a maradéktalan megfeleléshez új honlap fejlesztése lenne
szükséges, ugyanakkor ez jelentős anyagi terhet jelentene a Színház számára, más,
az alapfeladathoz tartozó tevékenységek ellátását veszélyeztetné.
A Csokonai Színház folyamatosan vizsgálja, hogy a www.csokonaiszinhaz.hu honlap
mely részeit tudja költséghatékonyan akadálymentessé tenni, illetve hogyan tud
anyagi forrásokat találni új honlap fejlesztésére.
A tartalom nem tartozik az alkalmazandó́ jogszabályok hatálya alá́


A 2018. december 1. napja előtt keletkezett fotók és szöveges tartalmak nem
érhetők el akadálymentesen, jelenleg nem tervezzük ezen tartalmak
akadálymentesítését, mert a 2018. évi LXXV. törvény alapján az
akadálymentességet nem kell a jelenlegi közfeladatellátáshoz nem tartozó
tartalmak esetén biztosítani pl. archívum.

Ez a nyilatkozat 2022. szeptember 30-án készült, a Csokonai Színház önértékelése
alapján.
Visszajelzés és elérhetőségek
Az
akadálymentesítéssel
kapcsolatos
jogasz@csokonaiszinhaz.hu e-mail címre várjuk.
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kérdéseit

a

Az akadálymentesítésért és a kérések feldolgozásért felelős: Gemza Péter igazgató
Végrehajtási eljárás
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: 1134 Budapest, Váci út 35.
Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070
E-mail: ugyfelszolgalat@kifu.gov.hu
Web: https://kifu.gov.hu/
Bejelentés alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez, ha a
visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a 2018. évi
LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem, vagy nem kielégítő választ
kap a közszférabeli szervezettől.
Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta:
Gemza Péter igazgató
Debrecen, 2022. szeptember 30.

