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Szabályozási háttér – szabályozók listája

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities)
Magyarországon az Országgyűlés 2007. június 25-én ratifikálta (2007. évi XCII. törvény a
Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív
Jegyzőkönyv kihirdetéséről)

Esélyegyenlőségi törvény (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról)

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény előszó

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
felidézi az Egyesült Nemzetek Alapokmányában foglalt alapelveket, amelyek a szabadság,
igazság és béke alapjaként ismerik el az emberiség valamennyi tagjának veleszületett
méltóságát és értékét, valamint egyenlő és elidegeníthetetlen jogait a világon;
elismeri, hogy a fogyatékosság egy változó fogalom, továbbá hogy
a fogyatékosság a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti
akadályok kölcsönhatásának következménye, amely gátolja őket a társadalomban való teljes és
hatékony, másokkal azonos alapon történő részvételben;
hogy bárkinek a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetése az emberi
személy veleszületett méltóságának és értékének megsértése;
figyelembe veszi, hogy a fogyatékossággal élő személyeket tevékenyen be kell vonni a
programokkal és politikával kapcsolatos döntéshozatali folyamatokba, különösen az őket
közvetlenül érintők vonatkozásában;
felismeri azt, hogy az egyénnek, akinek kötelezettségei vannak más egyének és a közösség
felé, amelyhez tartozik, feladata, hogy törekedjen az Emberi Jogok Nemzetközi Törvényében
elismert jogok előmozdítására és betartására;

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény célja

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
Cél
A jelen Egyezmény célja valamennyi emberi jog és alapvető szabadság teljes és egyenlő
gyakorlásának előmozdítása, védelme és biztosítása valamennyi fogyatékossággal élő személy
számára, és a velük született méltóság tiszteletben tartásának előmozdítása.
Fogyatékossággal élő személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, szellemi
vagy érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott
személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását.

A „fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés” a fogyatékosságon alapuló
bármilyen különbségtételt, kizárást vagy korlátozást jelent, amelynek célja vagy hatása
valamennyi emberi jog és alapvető szabadság másokkal azonos alapon történő elismerésének,
élvezetének vagy gyakorlásának csorbítása vagy semmibe vétele a politikai, a gazdasági, a
szociális, a kulturális, a civil élet terén, vagy bármely egyéb területen. Ez a hátrányos
megkülönböztetés minden formáját magában foglalja, egyebek között az ésszerű
alkalmazkodás megtagadását;

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény előírásai

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
Tekintettel a gazdasági, társadalmi és kulturális jogokra minden részes állam vállalja, hogy a
rendelkezésre álló erőforrásai felső határáig, és, szükség esetén, a nemzetközi együttműködés
keretében, intézkedéseket tesz ezen jogok teljes megvalósításának fokozatosan történő elérése
érdekében, fenntartás nélkül, a nemzetközi joggal összhangban, a jelen Egyezményben foglalt
kötelezettségek haladéktalan alkalmazására.
A jelen Egyezményben semmi nem értelmezhető úgy, mint ami befolyásolja a részes állam
jogának, vagy az adott részes állam vonatkozásában hatályos nemzetközi jognak a
fogyatékossággal élő személyek jogainak hatékonyabb szabályozását biztosító rendelkezéseit. A
jelen Egyezményben részes államok joga, szerződései, szabályozása vagy szokásai által
elismert, vagy tartalmazott emberi jogok és alapvető szabadságok nem korlátozhatók vagy
csorbíthatók arra hivatkozással, hogy a jelen Egyezmény az adott jogokat, vagy szabadságokat
nem, vagy csak kisebb mértékben ismeri el.

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény általános kötelezettségek 1

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
4. cikk: Általános kötelezettségek

1. A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi
alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő
személy számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés
nélkül. Ennek érdekében a részes államok vállalják, hogy:
a) meghoznak minden megfelelő jogalkotási, közigazgatási és egyéb intézkedést a jelen
Egyezményben foglalt jogok végrehajtása érdekében;
b) megtesznek minden megfelelő intézkedést, ideértve a jogalkotási lépéseket a
fogyatékossággal élő személyek hátrányos megkülönböztetését tartalmazó törvények,
rendelkezések, szokások és gyakorlat módosítása vagy eltörlése érdekében;

c) figyelembe veszik a fogyatékossággal élő személyek emberi jogainak védelmét és
előmozdítását valamennyi politika és program során;

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény általános kötelezettségek 2

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
4. cikk: Általános kötelezettségek

1. A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi
alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő
személy számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés
nélkül. Ennek érdekében a részes államok vállalják, hogy: (…)
d) tartózkodnak minden olyan cselekedetben és gyakorlatban való részvételtől, amely nem
összeegyeztethető a jelen Egyezménnyel, és biztosítják, hogy a hatóságok és közintézmények a
jelen Egyezménnyel összhangban tevékenykedjenek;
e) minden megfelelő intézkedést meghoznak bármely személy, intézmény vagy
magánvállalkozás által a fogyatékosság alapján történő hátrányos megkülönböztetés
felszámolása érdekében;

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény általános kötelezettségek 3

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
4. cikk: Általános kötelezettségek

1. A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi
alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő
személy számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés
nélkül. Ennek érdekében a részes államok vállalják, hogy: (…)
f) kutatásokat és fejlesztéseket valósítanak meg vagy segítenek elő az egyetemesen tervezett
áruk, szolgáltatások, eszközök és létesítmények vonatkozásában, a jelen Egyezmény 2.
cikkében meghatározottak szerint, amelyek a lehető legkisebb változtatással és anyagi
ráfordítással megfelelnek a fogyatékossággal élő személyek speciális igényeinek, elősegítve
felhasználhatóságukat és használatukat, valamint elősegítik az egyetemes tervezést a
szabványok és irányelvek kidolgozása során;
(„Egyetemes tervezés”-en a termékek, a környezet, a programok és szolgáltatások oly módon történő

tervezését értjük, hogy azok minden ember számára a lehető legnagyobb mértékben hozzáférhetőek
legyenek: adaptálás, vagy speciális tervezés szükségessége nélkül.)
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A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
4. cikk: Általános kötelezettségek

1. A részes államok kötelezettséget vállalnak arra, hogy biztosítják és elősegítik valamennyi
alapvető emberi jog és szabadság teljes megvalósulását valamennyi fogyatékossággal élő
személy számára, a fogyatékosság alapján történő bármiféle hátrányos megkülönböztetés
nélkül. Ennek érdekében a részes államok vállalják, hogy: (…)
g) kutatásokat és fejlesztéseket valósítanak meg, vagy segítenek elő a fogyatékossággal élő
személyek számára alkalmas új technológiák, beleértve az információs és kommunikációs
technológiákat, a közlekedést/mozgást segítő eszközök, készülékek és segédeszközök
elérhetőségének és használatának előmozdítására, elsőbbséget biztosítva az elérhető költséggel
járó technológiáknak;

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény hozzáférhetőség

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
Hozzáférhetőség
1. A fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő teljes
körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket tesznek,
hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára a fizikai
környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és
kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan hozzáférhető vagy
rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mind városi, mind vidéki
területeken.

2. A részes államok szükséges intézkedéseket hoznak továbbá: (…)
g) a fogyatékossággal élő személyeknek az új információs és kommunikációs technológiákhoz és
rendszerekhez való hozzáférésének, beleértve az Internetet is, előmozdítására;
h) akadálymentes információs és kommunikációs technológiák és rendszerek tervezésének,
fejlesztésének, előállításának és terjesztésének korai szakaszban történő elősegítésére annak
érdekében, hogy ezek a technológiák és rendszerek hozzáférhetővé tétele minimális költséggel járjon.

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény oktatás

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
24. cikk

Oktatás
5. A részes államok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyek hátrányos
megkülönböztetés nélkül és másokkal azonos alapon férnek hozzá az általános felsőfokú
oktatáshoz, a szakképzéshez, felnőttoktatáshoz és élethosszig tartó tanuláshoz. E célból
biztosítják az ésszerű alkalmazkodást a fogyatékossággal élő személyek számára.

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény munkavállalás

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
27. cikk
Munkavállalás és foglalkoztatás

1. A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz való jogát,
másokkal azonos alapon; ez magában foglalja egy, a fogyatékossággal élő személyek számára
nyitott, befogadó és hozzáférhető munkaerő-piacon szabadon választott és elfogadott munka
révén nyerhető megélhetés lehetőségének jogát. A részes államok védik és segítik a munkához
való jog érvényesülését – ideértve azokat is, akik a munkavégzés ideje alatt váltak
fogyatékossá –, azáltal, hogy megteszik a szükséges lépéseket, akár törvényalkotás útján is (…)

Szabályozási háttér – ENSZ egyezmény politikai és közélet

A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény
29. cikk
A politikai életben és közéletben való részvétel

A részes államok másokkal azonos alapon garantálják a fogyatékossággal élő személyek
számára politikai jogaik élvezetét, és vállalják, hogy
a) biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon, hatékonyan és
teljes körűen vehessenek részt a politikai életben és a közéletben, közvetlenül vagy szabadon
választott képviselőkön keresztül, beleértve a fogyatékossággal élő személyek jogát és
lehetőségét a szavazásra és választhatóságra,

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény előszó

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
Az Országgyűlés

elismerve minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen,
azon szándékától vezérelve, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos
megkülönböztetést elszenvedők számára,
kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás előmozdítása elsősorban
állami kötelezettség, (…)

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény hátrányos megkülönböztetés 1

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról
Hátrányos megkülönböztetés
8. § * Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként
egy személy vagy csoport valós vagy vélt
a) neme,
b) faji hovatartozása,
c) bőrszíne,
d) nemzetisége,
e) * nemzetiséghez való tartozása,
f) anyanyelve,
g) fogyatékossága,
h) egészségi állapota,
i) vallási vagy világnézeti meggyőződése,
j) politikai vagy más véleménye,
k) családi állapota,
l) anyasága (terhessége) vagy apasága,

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény hátrányos megkülönböztetés 2

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
Hátrányos megkülönböztetés
8. § * Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, amelynek
eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt (…)

m) szexuális irányultsága,
n) nemi identitása,
o) életkora,
p) társadalmi származása,

q) vagyoni helyzete,
r) foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős
jellege, illetve határozott időtartama,
s) érdekképviselethez való tartozása,
t) egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága)

miatt részesül kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő
személy vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény közvetett megkülönböztetés

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
Hátrányos megkülönböztetés
9. § * Közvetett hátrányos megkülönböztetésnek minősül az a közvetlen hátrányos
megkülönböztetésnek nem minősülő, látszólag az egyenlő bánásmód követelményének
megfelelő rendelkezés, amely a 8. §-ban meghatározott tulajdonságokkal rendelkező egyes
személyeket vagy csoportokat lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz, mint
amelyben más, összehasonlítható helyzetben lévő személy vagy csoport volt, van vagy lenne.

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény eljárások

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
II. Fejezet
AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD KÖVETELMÉNYÉNEK MEGSÉRTÉSE MIATT INDÍTOTT ELJÁRÁSOK

12. § * Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatti igények az e fejezetben,
valamint külön jogszabályokban meghatározott eljárások során - így különösen személyiségi jog
érvényesítése iránti per, munkaügyi per, közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos per, valamint
fogyasztóvédelmi, foglalkoztatás-felügyeleti hatóság vagy szabálysértési hatóság eljárása során
- érvényesíthetőek.
Az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos egyes szabályok *
13. § * (1) Az alapvető jogok biztosa (a továbbiakban: hatóság) közigazgatási hatósági eljárás
keretében jár el az e törvényben meghatározott ügyekben.

(2) A hatóság e törvény szerinti döntéseivel szemben indított közigazgatási perre a Fővárosi
Törvényszék kizárólagosan illetékes. A perben kötelező a jogi képviselet.

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény hatósági feladatok 1

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
14. § (1) * A hatóság
a) kérelem alapján, illetve az e törvényben meghatározott esetekben hivatalból vizsgálatot folytat
annak megállapítására, hogy megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét, valamint kérelem
alapján vizsgálatot folytat, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet,
a vizsgálat alapján döntést hoz;
b) a közérdekű igényérvényesítés joga alapján pert indíthat a jogaikban sértett személyek és
csoportok jogainak védelmében;
c) véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök és
jelentések tervezeteit;
d) javaslatot tesz az egyenlő bánásmódot érintő kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra;
e) rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az Országgyűlést az egyenlő bánásmód
érvényesülésével kapcsolatos helyzetről;
f) feladatainak ellátása során együttműködik a civil és érdekképviseleti szervezetekkel, valamint az
érintett állami szervekkel;
g) az érintettek számára folyamatos tájékoztatást ad és segítséget nyújt az egyenlő bánásmód
megsértése elleni fellépéshez;

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény hatósági feladatok 2

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
14. § (1) * A hatóság (…)
h) közreműködik az egyenlő bánásmód követelményével kapcsolatban nemzetközi szervezetek,
így különösen az Európa Tanács számára készülő kormányzati jelentések elkészítésében;
i) közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az egyenlő bánásmódra vonatkozó
irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében;
j) - kormányrendeletben meghatározott kivétellel - ellátja a légijárműveken utazó fogyatékkal
élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek jogairól szóló, 2006. július 5-i 1107/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében meghatározott végrehajtó szerv feladatait.

(4) * Az eljárásban az ügyintézési határidő hetvenöt nap.
15. § (2) * Az eljárás megindításáról, végleges döntéséről, valamint kapcsolódó közigazgatási
pert befejező jogerős határozatról a hatóság a külön törvény alapján hatáskörrel rendelkező
közigazgatási szervet, illetve e közigazgatási szerv a hatóságot értesíti.

Szabályozási háttér – esélyegyenlőségi törvény hatósági feladatok 3

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról
17/A. § * (1) Ha a hatóság megállapította az egyenlő bánásmód követelményének
megsértését,

a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás jövőbeni tanúsítását,
c) * elrendelheti a véglegessé vált határozatának - a jogsértő közérdekből nyilvános adatainak
kivételével személyazonosításra alkalmatlan módon - közérdekből nyilvános közzétételét,

d) bírságot szabhat ki,
e) külön törvényben meghatározott jogkövetkezményt alkalmazhat.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is alkalmazhatóak.

(5) A bírság összege ötvenezer forinttól hatmillió forintig terjedhet.

Bizalmi szolgáltatások és előírások – eIDAS preambulum

Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.)
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről - eIDAS
(29) A 2010/48/EK tanácsi határozattal* jóváhagyott, a fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló ENSZ-egyezményben és különösen az egyezmény 9. cikkében (Hozzáférhetőség)
meghatározott kötelezettségekkel összhangban a fogyatékossággal élő személyek számára
biztosítani kell a lehetőséget, hogy a többi fogyasztóval azonos alapon vegyék igénybe a
bizalmi szolgáltatásokat és az ilyen szolgáltatásnyújtás során alkalmazott végfelhasználói
termékeket. Ezért a nyújtott bizalmi szolgáltatások és az ilyen szolgáltatásnyújtás során
biztosított végfelhasználói termékek esetében, amennyiben lehetséges, biztosítani kell az
akadálymentességet a fogyatékossággal élő személyek számára. A megvalósíthatósági
vizsgálatban ki kell térni többek között a technikai és a gazdasági szempontokra.
* A Tanács 2009. november 26-i 2010/48/EK határozata a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZegyezménynek az Európai Közösség által történő megkötéséről

Bizalmi szolgáltatások és előírások – eIDAS 15. cikk

Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/EU rendelete (2014. július 23.)
a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv
hatályon kívül helyezéséről - eIDAS
15. cikk
Hozzáférhetőség a fogyatékossággal élő személyek számára
Amennyiben lehetséges, a nyújtott bizalmi szolgáltatásokat és az ilyen szolgáltatásnyújtás során
alkalmazott végfelhasználói termékeket hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékossággal élő
személyek számára.

Bizalmi szolgáltatások és előírások – ETSI EN 319 401

ETSI EN 319 401 V2.3.1 (2021-05) Electronic Signatures and Infrastructures
(ESI); General Policy Requirements for Trust Service Providers
REQ-7.13-03: Trust services provided and end user products used in the provision of those
services shall be made accessible for persons with disabilities, where feasible.
REQ-7.13-04: Applicable standards on accessibility such as ETSI EN 301 549 [i.10] should be
taken into account.

Bizalmi szolgáltatások és előírások – ETSI EN 301 549

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) HARMONISED EUROPEAN STANDARD
Accessibility requirements for ICT products and services

Bizalmi szolgáltatások és előírások – NISZ szabályzat

NISZ Bizalmi Szolgáltatási Szabályzat a személyazonosító igazolványokhoz kibocsátott
minősített tanúsítványokhoz (BSZ-ESZIG) verzió: 2.4, hatályba lépés: 2021.10.01.
9.17.1 Hozzáférhetőség a fogyatékossággal élő személyek számára

Szolgáltató a Szolgáltatásokat és a Szolgáltatások során alkalmazott végfelhasználó
termékeket hozzáférhetővé teszi a fogyatékossággal élő személyek számára, amennyiben
az lehetséges.

Az észt hozzáállás az akadálymentesítéshez – a használatról

Észt minősített elektronikus aláírási lehetőségek
Azonosító kártyák (eID) – a lakosság több mint 99%-ának van
-

Állampolgári kártya

-

Digitális állampolgári kártya (e-rezidens)

-

Rezidens kártya

-

Diplomata kártya

SmartID (31 tranzakció felhasználónként)
-

Távoli aláírás mobileszköz segítségével

Mobile ID (38 tranzakció felhasználónként)

-

Mobiltelefon SIM kártyája, mint aláírás-létrehozó eszköz

Az észt hozzáállás az akadálymentesítéshez – a csomag

Észt minősített elektronikus aláírási lehetőségek – mit kap az állampolgár?
-

Azonosító kártyát minősített elektronikus aláírás lehetőséggel

-

Kártyaolvasót

-

Szoftvert az aláírások létrehozásához és ellenőrzéséhez (DigiDoc)

-

Minősített időbélyeget az aláírásokhoz

-

Holisztikus szemlélet

-

Állami felügyelet és szabályozás

Az észt hozzáállás az akadálymentesítéshez – az akadálymentesítés

Minden rendben volt, egyszer csak jött egy frissítés (2019.05.24.)
The updated DigiDoc software does not work with screen readers used by the visually
impaired, and thus they lost the opportunity to use e-Estonia, the Chancellor of Justice Ülle
Madis announced in a letter sent to the Ministry of Economic Affairs.
In a letter to Minister Kert Kingo, Madise says that if the IT development does not pay enough
attention to the needs of all users, there will be more solutions that not everyone can use. This
excludes some members of society and violates their rights. (…)
Therefore, the Chancellor of Justice would like to know from the Ministry of Economic Affairs
when the additions to the DigiDoc software will be completed, which will make all the functions
of the ID card accessible to the visually impaired. In addition, Madise asks how the visually
impaired can use e-Eesti services until the errors are corrected and how such errors will be
avoided in the future.
https://www.err.ee/945235/digidoci-tarkvarauuendus-vottis-vaegnagijailt-voimaluse-e-eestitkasutada

Az észt hozzáállás az akadálymentesítéshez – a megoldás

És a megoldás (2020.03.20.)
RIA has updated the ID card software and the latest version of DigiDoc4 (4.2.2) supports basic
functions with screen readers.
Screen reader support allows visually impaired people to add a digital signature to DigiDoc4
and validate signed documents. “A thousand thanks to the people who helped us to make sure
that the screen reader can be used to add a digital signature with both a mobile ID and an ID
card,” said Margus Arm, Head of Electronic Identity at RIA. He added that the update would
allow visually impaired people to validate and open signed documents and change their ID card
PINs. The following software versions we will continue to add and improve features.
https://www.id.ee/en/article/the-updated-digidoc4-supports-screen-readers-for-visuallyimpaired-people/

Hogyan működik az észt minősített elektronikus aláírás a gyakorlatban

Hogyan működik az észt minősített elektronikus aláírás a gyakorlatban
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