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2007. vége

Az Európai intelligens városok mintájára, 2007 végén a 

Magyar Telekom is tervbe vette a T-City koncepció 

kialakítását.

48 város elemzése, értékelése különféle szempontok alapján (fejlődési 

dinamizmus, demográfia, gazdasági szektorok fejlettsége, városi közösség 

stb…) 

2008. július
Az elemzések alapján Szolnok, mint egy dinamikusan fejlődő 

város lett T-City jelölt

Szakmai- és üzleti koncepció elkészítése, tárgyalások. Partneri 

együttműködés az önkormányzattal. 

2009. május 20. Szolnok = T-City = ?Smart City?

A T-City története, az együttműködés kezdete 

A T-City egyik fő küldetése, hogy a megvalósuló szolgáltatások a város minél 

szélesebb rétegei számára elérhetőek legyenek majd, könnyítsék, 

kényelmesebbé tegyék a hétköznapokat, valamint hogy a T-City innovációi a 

város hosszú távú fejlesztési stratégiáját erősítsék



T-City koncepciója

A T-City megpróbálja az élet minden területén - egészségügy,  

oktatás, közigazgatás, turizmus, kultúra, közlekedés, gazdaság 

– az ICT adta lehetőségeket bemutatni, kiaknázni. 

Tesztkörnyezet:

„Új szolgáltatások, termékek kipróbálása valós körülmények 

között, továbbfejlesztési- és új fejlesztési irányok kijelölése a 

lakossággal, KKV-kel közösen”  Szolnok dinamikusan fejlődő 

Szandaszőlős városrészén

Cél:

A „jövő városának” kialakítása, ahol a jelen 

infokommunikációs technológiái mellett testközelben jelennek 

meg a legkülönbözőbb jövőbe mutató fejlesztések.



T-City Szolnok projektek

Diákazonosító beléptető rendszer - sulikártya

Térfigyelő rendszer

IP kamerás közvetítési 

rendszer

Városőrző

Visuland – virtuális 

valóság

Pánikgomb
Optikafejlesztés

Mobil Parkolás

MobilFizetés

Távszámla

Üzleti ajánlatok

a vállalkozásoknak

Internetakadémia

T-City Kids szakkör

T-City InfoSMS

Jövő Áruháza

Városkártya - NFC

E-fficiency

Otthonőrző

Közvilágítás modernizálási pilot

Virtuális idegenvezető

Buszfigyelő

Fejlesztések:

Edukáció:

T-City Kids szakkör



T-City: részekből az egész felé…

Oktatás

 Visuland

 T-City Kids Szakkör

 Internet Akadémia

Biztonság

 Városőrző

 Diákazonosító Beléptető 

Rendszer – Sulikártya

 Térfigyelő

 Buszfigyelő

Kultúra,

Turizmus,

Szórakozás

Kényelem

 Jövő Áruháza

 Városkártya

 E-fficiency

 IP kamerás közvetítési 

rendszer

 Virtuális idegenvezető

Egészségügy

 Pánikgomb



Pofonok, tanulságok

 Időzítés

 Fenntarthatóság

 Észszerűség

 Együttműködés
 Partnerek

 Önkormányzat

 Felhasználók

 Ismertség

 Edukáció



Részvétel a város életében – „beilleszkedés”

 Fontosnak tartjuk, hogy részt vegyünk a város életében, megjelenjünk a városi 
rendezvényeken. 2010-ben:

 Gulyásfesztivál: főzőverseny, T-City kérdőív, ajándékok

 Advent: Beszélgetés a lakosokkal, ajándékosztogatás

2011-ben az alábbi eseményeken

jelenik meg a T-City:

 Gyereknap

 Majális

 Szenior Maraton

 Gulyásfesztivál

 Őszi Vigasság 

 Advent



Társadalmi felelősségvállalás - edukáció

abcdInternetakadémia

Az Internetakadémia keretében előadásokat tartunk az 

érdeklődőknek az Internetről, annak működéséről, 

felhasználási lehetőségeiről

Célcsoport:

 Idősek, nyugdíjasok

Előadássorozat témái: 

 Számítógépes ismeretek

 Internetismeret kezdőknek

 Információgyűjtés, keresés az interneten

 Kapcsolattartás az interneten + biztonságos internet, a 

közösségi oldalak veszélyei(!)

 Szabadidő hasznos eltöltése az interneten

 Idő és pénz megtakarítása az internet segítségével

Másfél órás előadás, utána gyakorlás

Tervezünk „gyakorló szakkörök”-et is

abcdT-City Kids szakkör

A T-City Kids szakkörök keretében előadásokat tartunk az 

iskolákban a technikai újdonságokról, utána pedig 

lazítás az E-Játszótéren

Célcsoport:

 Általános iskolások, főleg a 9-14 éves korosztály

Előadások témái: 

 Virtuális oktatási tér, virtuális tanterem

 Mobiltelefónia fejlődése

 Internetbiztonság – Kék Vonal

E-Játszótér progranok:

 Visuland regisztráció és ismerkedés

 KIBU installációk (Kitty)

 Bluetooth totem (origo)



Köszönjük a figyelmet!


