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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

WiFi4EU
Lezárult a Wi-

Fi4EU fejlesztés 
Alsónémedi 

területén

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata még 2018-ban indult az Európai hálózat pályázatán, melyen 15.000 
euro egyösszegű utalványt nyert el, mely kapcsán 2019-ben kezdődtek az árajánlat bekérések stb., mely 2020-ban 
folytatódott. A nyertes pályázó a Kevenet cégcsoport, akik 2020 IV. negyedévében megvalósították a teljes be-
ruházást. 

Mit is jelent ez az itt lakóknak? 
A település számos közösségi terén „WiFi4EU” néven egységes ingyenes vezeték nélküli internet hozzáfé-

rést mobil eszközökről. Ilyen ingyenes internet hozzáférési pont (hotspot) van az Egészségházban, Gyermekorvo-
si Rendelőben, Református Egyházközségnél, Római Katolikus plébániánál, Üzletsor és Buszmegálló (Szabadság 
tér), Halászy Károly Művelődési Ház és Könyvtárnál, Sporttelepnél, Sportcsarnokban, Gödör Játszótérnél, Játszótér 
(Szent István tér), Polgármesteri Hivatalban. 

Mindez mennyibe került a településnek? 
A WiFi4EU egy olyan pályázati lehetőség volt, amiben a meglévő intézményi infrastruktúrára építve a létesítés 

teljes költségét az Európai Unió fi nanszírozza. Az önkormányzat pályázott és nyert még . A kivitelezést a Kevenet 
csoport végezte, amely a térfi gyelő rendszer korszerűsítésével és üzemeltetésével már letette névjegyét Alsónémedin. 
A programot lebonyolító EU-s ügynökség visszaigazolta a sikeres teszteket, ami ezután az Alsónémediek minden-
napjait hivatott kényelmesebbé tenni. Tehát ha a fent megjelölt helyszíneken járnak mobil eszközeikkel, akkor csat-
lakozhatnak a WiFi4EU azonosítójú hálózathoz, amit díjmentesen használhatnak.

Rákos László település főmérnök

Wi� 4EU Vezeték nélküli Hotspot rendszer A l s ó n é m e d i n
A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában ingyenes wifi -

hozzáférést biztosítson a polgárok számára nyilvános helyeken, többek kö-
zött parkokban, tereken, középületekben, könyvtárakban, egészségügyi köz-
pontokban és múzeumokban. A prorgam keretében Alsónémedi is pályázott és 
nyert támogatást nyilvános internet hozzáférési pontok létesítésére. A létesítést 
a Kevenet Csoport végezte 2020. negyedik negyedévében. Az átadott pontok 
listája a fenti cikkben.

Bár a hálózat használata egyszerű, a következő leírás segíthet elakadás  
esetén: a Wi-Fi hálózatra történő felcsatlakozás alapfeltételei a valamely Wi-
Fi szabványt támogató elektronikai készülék megléte (okostelefon, tablet, 
notebook). A csatlakozás lépései: 1, Győződjünk meg arról, hogy a vezeték-
nélküli internetcsatlakozás (Wi-Fi) lehetősége engedélyezve van a készülé-
ken. 2, Hálózat kiválasztása: a készülék „Wi-Fi” menüpontja  alatt válasz-
szuk ki a „WiFi4EU” n e v ű  vezeték-nélküli hálózatot. 3, Bejelentkezés: 
a  csatlakozást követően a készülék még nem fog rendelkezni automatiku-
san internetkapcsolattal, ehhez mindenféleképpen szükséges a hálózatba 
bejelentkezni. Ehhez a készülék kijelzőjének felső részén felugró üzenetre 
(Bejelentkezés a Wi-Fi hálózatra / Sign in to Wi-Fi network) kell bökni/
kattintani. Előfordulhat, hogy a készülék nem jeleníti meg automatikusan 
az ablakot, ilyenkor egy böngésző programot elindítva érhető el a beje-

lentkező terminál. Az internetelérés érdekében a felhasználói feltételeket el kell fogadni, valamint a 
„csatlakozás” gombra rá kell kattintani. A felhasználási feltételek megtekinthetőek a bejelentkezési ter-
minálon keresztül. Sikeres bejelentkezés követően szabadon lehet böngészni az interneten. A rendszer 
a bejelentkezéstől számított 8 órán keresztül biztosítja az internetkapcsolatot a település valamennyi 
végpontján, utána újbóli “bejelentkezésre” van szükség. A hálózat használata díjmentes, azonban nem 
használható tartós letöltésekre. A hálózatban aktiválásra került egy a felnőtt tartalmakat szűrő megoldás is 
a kiskorúak védelme érdekében.
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