
BŐSÁRKÁNYBAN MÁR TÖBB HELYSZÍNEN ELÉRHETŐ AZ 
 INGYENES WiFi4EU INTERNETKAPCSOLAT 

 

WiFi4EU - az ingyenesen elérhető internetkapcsolat helyi közösségekben  
történő előmozdítása 

 
 

A WiFi4EU kezdeményezés célja, hogy szerte Európában 
ingyenes wifi-hozzáférést biztosítson a polgárok számára 
nyilvános helyeken, többek között parkokban, tereken, 
középületekben, könyvtárakban, egészségügyi-, és művelődési 
központokban és múzeumokban.  
 

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata támogatást nyert az 
Európai Bizottságtól a „WiFi4EU – az internetkapcsolat helyi 
közösségekben történő előmozdítása” elnevezésű, Bősárkány  

településen megvalósítandó, 1-2018/019963-024882 számú intézkedéshez. A telepítés költségeit Bizottság, míg a 
működési költségeket az önkormányzat fizeti ki (a hozzáférési pontnak legalább 3 éven át üzemelnie kell). A helyi 
lakosok és a látogatók ingyenesen, reklámok nélkül használhatják a WiFi4EU hálózatokat, miközben abban is 
biztosak lehetnek, hogy adataikat nem fogják kereskedelmi céllal felhasználni. 
 

Bősárkányban a WiFi4EU projekt keretében uniós finanszírozásból összesen 19 helyszínen (8 beltéri és 11 kültéri ) 
került kiépítésre vezeték nélküli internetkapcsolatot kínáló wifi-hozzáférési pont. 
 

Bősárkány településen az alábbi helyszíneken találhatók a WiFi4EU hozzáférési pontok: 
 

Beltéri AP helyszínek: 
Polgármesteri Hivatal  Bősárkány, Kossuth u. 1.  
Orvosi Rendelő     Bősárkány, Petőfi u. 97. 
Tündérfátyol Óvoda     Bősárkány, Rákóczi u. 37. 
Idősek Otthona     Bősárkány, Kossuth u. 23. 
Művelődési Ház             Bősárkány, Petőfi u. 44. 
Tűzoltószertár     Bősárkány, Zrínyi u. 6/a. 
Közösségi Ház     Bősárkány, Petőfi  u. 83. (kiépítés alatt) 
Sportöltöző              Bősárkány Sportpálya 

 
 
 
 

Kültéri AP helyszínek: 
Fő tér  
Piactér 
Játszótér - Kistó (kiépítés alatt) 
Játszótér - Ady E. utca 
Buszváró  - Petőfi utca (Iskola) 
             - Petőfi és Dózsa Gy. utca kereszteződése    
      (kiépítés alatt)  
              - Széchenyi utca (kiépítés alatt) 
            - Vasút utca 
Kissárga Látvány és Szabadidő tó környezete 
Sportpálya 
Hősi Emlékmű Park 

 

 
 
 
 
 

A "WiFi4EU" SSID-vel rendelkező hálózathoz történő  
csatlakozás nem igényel semmilyen hitelesítési 
információt (például nincs jelszó használat). A WiFi4EU 
hálózat nyilvános, teljesen ingyenes és reklámmentes, a 
használat során a felhasználónak nem kell személyes 
adatokat megadni. 
 

A wifi kapcsolat a használati feltételek elfogadása és a 
csatlakozást követően létrejön.  
 

A wifi-hozzáférési pontok kialakítása - három kültéri 
helyszín kivételével - megtörtént a kivitelező KAPULAN 
Kereskedelmi és Távközlési Kft-nek köszönhetően.  
 

 
 

A WiFi4EU-hálózat nagy sebességű, magas színvonalú 
internetes felhasználói élményt lehetővé tevő 
szélessávú, 30 Mbps letöltési sebességű 
internetkapcsolatot biztosít, amely ingyenes, 
diszkriminatív feltételektől mentes, könnyen 
hozzáférhető.  

 

 A projekt tervezett befejezése 2019. december 31. 
 
 Bősárkány, 2019. november 15. 


