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https://barathegyisegitokutya.hu/
https://integrity.hu
https://melasz.hu/
https://nws.comp-rend.hu/
https://akadalyoknelkul.hu/
https://sztaki.hu
https://iszt.hu
https://cert.hu
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Workshop 

2022. április 19. 
 

 Kinek szól: mindenki számára 

 Online közvetített, ingyenes 

 Az előadásanyagok szabadon elérhetően közzétételre 
kerülnek 

  

https://akadalyoknelkul.hu/
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A program főbb elemei: 

 Diákpályázat 

 Online workshop – 2022. április 19. 

 Szabadidős nap – 2022. május 14. Székesfehérvár 

 Online gyorstalpaló segítők számára (3*1 óra, online) 

 Online akadálymentesítési mini tanfolyam (egydélutános, online) 

 Tájékoztató anyagok készítése 

 Koordináció, fejlesztések és akadálymentesítések iniciálása  

 További rendezvények (workshopok): 
o Magyar Információvédelem Napja – 2022. május 23. 
o Elektronikus Aláírás Nap (eSign Day) – 2022. június 30. 
o Felhő és Mesterséges Intelligencia Biztonsági Nap (Cloud Security Day) – 2022. október 13. 

 

Az Akadályok nélkül program következő évben is folytatódik. 
 
 

https://akadalyoknelkul.hu/di%c3%a1kp%c3%a1ly%c3%a1zat/
https://akadalyoknelkul.hu/ismeretterjeszto-workshop/
https://akadalyoknelkul.hu/szabadid%c5%91s-nap/
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Az Akadályok nélkül program honlapja: 
https://akadalyoknelkul.hu 

 

A 2022. április 19-i workshop előadások anyagai itt érhetőek el: 
https://akadalyoknelkul.hu/április-19-workshop/előadások/ 

 

Kérdéseiket az alábbi címen várjuk: 
mailto:kerdesek2022@akadalyoknelkul.hu 
 
 
 
 
 
 

A prezentáció anyagai használatának licencfeltétele: 

 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0) 
Ez a Mű a Creative Commons Nevezd meg! - Így add tovább! 
4.0 Nemzetközi Licenc feltételeinek megfelelően 
felhasználható. 

https://akadalyoknelkul.hu/
https://akadalyoknelkul.hu/
https://akadalyoknelkul.hu/április-19-workshop/előadások/
https://akadalyoknelkul.hu/április-19-workshop/előadások/
mailto:kerdesek2022@akadalyoknelkul.hu
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.hu
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Ezen prezentációs anyag nem akadálymentesített 
 

Miért is nem?  
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Akadályok 
 

 

https://www.traceysolicitors.ie/en/accident-at-work/broken-handrail-accident-claims/  

https://www.traceysolicitors.ie/en/accident-at-work/broken-handrail-accident-claims/
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https://simplifiedbuilding.ie/projects/handrail/safe-access-and-broken-handrail-injury-claims
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Informatika szerepe 
Fogyatékossággal élő emberek számára 

 az informatika alapvető segítséget képes nyújtani és nyújt is, 

 ugyanakkor az informatikai eszközök és szolgáltatások  
igénybe vételéhez és igénybe vétele során  
sok és sokféle akadály merül fel. 

 
 

 Tapasztalható, hogy nagyon sokszor az ép emberek számára jobb 
megoldások jobb megoldást jelentenek a fogyatékkal élők számára;  

 és fordítva, az akadálymentesebb megoldások gyakran nemcsak a 
fogyatékossággal élő emberek életét könnyítik meg és teszik jobbá, hanem 
mindenkiét. 
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Példa: elektronikus aláírás alkalmazása 
 

Teljes bizonyítóerejű elektronikus (pl. minősített aláírással ellátott) okiratok alkalmazása 

 mindenki életét könnyíti,  

 időt, pénzt, fáradságot takarítunk meg, 

 az alkalmazó felek számára kényelmesebb megoldást biztosít, 

 ráadásul jellemzően biztonságosabb is. 
 
Ha szolgáltató vagy bank nem támogatja alkalmazását,  

 az hátrányos az ügyfelei számára – mind ép, mind fogyatékossággal élő ügyfelei számára,  

 de vak ember számára a nem támogatás jellemzően azzal jár, hogy segítő személy 
közreműködése nélkül egyedül nem is képes adott ügyeket intézni.   
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Veszélyek, pl. phishing 
 

ISZT Hálózatbiztonsági és Adatvédelmi Bizottsága 
HunCERT (CERT = Computer Emergency Response Teem) 
 
 

Hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő emberek jellemzően  

 az Internet elérés és használat terén is hátrányos helyzetben vannak, 

 biztonság és adatvédelem terén is kitettebbek veszélyeknek. 
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CAPTCHA 
"Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart" 
 

 

 CAPTCHA-ket gyakran gépek jobban teljesítenek, mint emberek; 

 CAPTCHA-k sokak (diszlexiás, látássérült emberek) számára nehéz 
akadályt jelenthetnek, 

 

 vannak jobb és rosszabb CAPTCHA megoldások, 

 vannak érzéketlen vagy tudatlan szolgáltatók, akik rossz CAPTCHA-
vel kellemetlen vagy lehetetlen kihívást támasztanak 
fogyatékossággal élő embertársaiknak. 

 

Technikai fejlődése már a közeljövőben változásokat hoz.  
Valójában a CAPTCHA-k nem az alapproblémát, hanem egy járulékos 
problémát próbálnak kezelni: az alapprobléma ugyanis nem az, hogy 
ember vagy gép van-e a túlsó oldalon, hanem, hogy túloldal 
ártalmas-e vagy ártalmat jelent-e. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/8/80/Images_Recaptcha.png
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Sütik (cookies) 
A sütikről szóló adatvédelmi figyelmeztetések (cookie banners)  

 mindenki számára bosszantóak, 

 látássérült emberek számára azonban akadályt is jelentenek, 
 

 gyakran akkor is alkalmazzák őket, amikor jogi szabályozás egyáltalán nem indokolja ezt, 

 de ha jogi indokot találni is lehet, akkor is a józanésszel ellenkezik az, ahogy ezeket 
alkalmazzák, 

 

 véleményem szerint a süti figyelmeztetések alkalmazása nem másról szól, mint az emberi 
butaság súlyos megnyilvánulásáról. 

 Fel kellene hagyni a süti figyelmeztetésekkel. 
 
 

A technikai fejlődése viszont már a közeljövőben változásokat fog hozni, a third-party cookie-k 
használatát többen, mindenekelőtt a Google háttérbe kívánja szorítani (lásd. pl. Privacy Sandbox [1, 
2]). 

https://privacysandbox.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_Sandbox
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Braille-írás 

 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Braille-%C3%ADr%C3%A1s   

https://hu.wikipedia.org/wiki/Braille-%C3%ADr%C3%A1s
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Vida Zoltán Braille-írás bemutatója 
 
 

http://akadalyoknelkul.hu/media/video/hogyan-irnak-a-latasserultek.mp4 
 
 

http://akadalyoknelkul.hu/media/video/braille-bevitel-iphone.mp4 
 
  

http://akadalyoknelkul.hu/media/video/hogyan-irnak-a-latasserultek.mp4
http://akadalyoknelkul.hu/media/video/braille-bevitel-iphone.mp4
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Kvízjáték 
 

Mai workshopunk végén, 18:35-től kvízjátékot tartunk. 
 
A kvízkérdések az előadásokon elhangzottakhoz kapcsolódnak.  
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Diákpályázat 
 

Lezárult az ezen év elején meghirdetett ISZT diákpályázat, 
mai workshopunk legvégén, a kvízjátékot követően, kihirdetjük az eredményt. 
 
 
 

A diákpályázatot változatlan formában újra kiírjuk,  
az új beadási határidő 2023. március 31. 
  

https://akadalyoknelkul.hu/di%c3%a1kp%c3%a1ly%c3%a1zat/
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Köszönöm a figyelmet, kellemes további napot kívánok! 
 
Dravecz Tibor 
ügyvezető 
INTEGRITY Kft. 
  

https://integrity.hu/
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A következő előadás (terv szerint 12.25-től): 
 

A magyar fogyatékosságügy helyes szóhasználata 
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztályának 
rövid összefoglaló videója a helyes fogyatékosságügyi szakkifejezésekről. Esély című televíziós 
magazinműsor szerkesztett kiadása 
  
Magyar Újságírók Országos Szövetsége Fogyatékossággal Élők a Médiában Szakosztálya  

https://mediaklikk.hu/video/esely-2022-02-12-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/esely-2022-02-12-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/esely-2022-02-12-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/esely-2022-02-12-i-adas/
https://muosz.hu/szervezet/szakosztalyok/fogyatekossaggal-elok-a-mediaban/
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