Hozzáférhetőségi nyilatkozat
A Moovit szerint rendkívül fontos, hogy szolgáltatása mindenki számára elérhető
legyen. A webhelyhez adaptációkat hajtottak végre, összhangban a
közszektorbeli testületekkel (webhelyek és mobil alkalmazások) (2. számú)
akadálymentességről szóló 2018. évi rendelettel, valamint a W3C webtartalmi
akadálymentességről szóló irányelvének 2.1, AA szintjével.

Az akadálymentesség kiigazításai tartalmazzák:
Beállítások billentyűzet felhasználók számára:
A weboldal tartalmának minden funkciója a következő módon kezelhető egy
billentyűzet felületen: a Tab gomb megérintésével a következő hivatkozásra
léphet, az Enter megérintésével pedig megnyílik a link. A Shift-Tab
megérintésével eljuthat az előző hivatkozásra.
Az automatikus kiegészítéssel rendelkező keresési mezőkben a Tab
megérintésével a keresési mezőben az automatikus kitöltési lista tetejére léphet.
Koppintson a fel / le gombra az opciók átlépéséhez, majd az Entert az előtte lévő
opció kiválasztásához.
Ugrás az oldal és a weboldal különböző területeire
Ez elősegíti a billentyűzet használóinak és a látásmódban élő embereknek a
használatát. Minden oldal tetején található egy „Ugrás a fő tartalomra” feliratú
link, és ha megérinti az Enter billentyűt, az közvetlenül az oldal fő tartalmához
vezet.

Beállítások látássérültek számára
● Magas kontrasztú színek a tartalom olvashatóságának javításához
● Nagyítás és kicsinyítés az oldal használatával, a böngésző nagyításával. A
Ctrl / Cmd és a plusz (+) egyidejű megérintésével nagyíthatja az oldalt (ezt
tegye néhányszor, amíg el nem éri a kívánt méretet). Érintse meg a Ctrl /
Cm és a mínusz (-) elemet az ellenkező hatás eléréséhez.
● Növelje a betűméretet a böngésző vagy az operációs rendszer
beállításaival:
○ Chrome: Beállítások => Megjelenés => betűméret
○ Firefox: Opciók => Nyelv és megjelenés => Alapértelmezett font =>
Méret

○ iPhone: Beállítások => Kisegítő lehetőségek => Kijelző és
szövegméret => Nagyobb szöveg

A villogások és az animációk megelőzése
A weboldal animációt használ a valós idejű érkezések megjelenítéséhez. Azok a
felhasználók, akik szeretnék letiltani a villanásokat, megváltoztathatják az
operációs rendszer beállításait:
● Windows: Kapcsolja ki az Animációk megjelenítése a Beállításokban
lehetőséget => Könnyű hozzáférés => Megjelenítés menüben
● Macintosh és iPhone: Válassza a Mozgás csökkentése lehetőséget a
Beállítások menüben => Kisegítő lehetőségek
● Android: Koppintson az Animációk eltávolítása elemre a Beállítások
menüben => Kisegítő lehetőségek
Beállítások a képernyőolvasóval rendelkező felhasználók számára
A weboldal teljes mértékben elérhető a képernyőolvasók számára, ahogyan
magában foglalja
● Címek
● Alternatív szövegek képekhez
● Külön szakaszok a navigációhoz és a tartalomhoz, és lehetőségük van
ugrásra közöttük
● Az ARIA használata a képernyőolvasó képességének javításához

A hozzáférhetőségi nyilatkozatról
Ezt a nyilatkozatot 2020. június 18-án írták, miután a webhelyet tesztelték a
Chrome böngészőkben (web és telefon), Firefox (web) és Safari (iPhone). A
webhelyet a JAWS for Windows képernyőolvasóval is tesztelték a Chrome-on.
Az összes új oldalt rendszeresen teszteljük.
Vegye fel velünk a kapcsolatot az akadálymentességgel kapcsolatban
A Moovit rendszeresen dolgozik a weboldal akadálymentességének javításán,
így bármilyen észrevétele vagy kérdése van, kérjük, vegye fel velünk a
kapcsolatot a https://moovit.com/contact-us/ címen. Kérjük, adjon hozzá egy
linket az Ön által hivatkozott oldalhoz, és adja meg elérhetőségét.

