
KÉRDÉSEK AZ INTERJÚHOZ (MISKOLC ÖNKORMÁNYZATNÁL DOLGOZÓK) 

 

1. Mely Miskolcon megvalósult és tervezett fejlesztéseket, projekteket tart a Smart City 

alkalmazások körébe tartozóknak?  

2. Kik (voltak) a kezdeményezői a felsorolt projekteknek? Honnan jött az ötlet, alapult-e 

valamely korábban megismert alkalmazáson? 

3. Milyen partnerségi kör bevonásával valósultak meg a fejlesztések? 

4. Melyek voltak azok a tényezők, amelyek gátolták, ill. segítették a projektek megvalósulását?  

5. Mekkora nagyságrendűek voltak a beruházások, milyen mértékben volt szükség pályázati 

forrásokra a megvalósításhoz?  

6. Voltak-e problémák a pályázatok megvalósítása során? Milyen megoldások születtek?  

7. A fejlesztések fenntartása milyen erőforrások segítségével (pénzügyi, humán stb.) valósul 

meg?  

8. Mely célcsoportok számára készült az érintett okos megoldás? Hogyan történt a 

tájékoztatásuk, felkészítésük? Milyen előnyök származtak a fejlesztések megvalósulásának 

köszönhetően?  

9. A bevezetés, megvalósulást követően milyen visszajelzések voltak? Hogyan változott a 

használat intenzitása, a felhasználók száma az idő függvényében?  

10. Vannak-e folyamatban lévő fejlesztések, javítások? Melyek ezek? Mi segíti vagy gátolja a 

fejlesztéseket?  

11. Fogalmazzon meg olyan problémákat, fejlesztendő területeket, amelyeket okos 

megoldásokkal lehetne segíteni az alábbi témákban (közbiztonság, egészségügy, oktatás, 

üzleti alrendszer, városi szolgáltatások, közlekedés, kommunikáció, vízgazdálkodás, 

energiagazdálkodás) különös tekintettel vidéki területeken! Milyen terveik vannak jelenleg? 

12. Jöttek-e létre új munkahelyek a smart city alkalmazásoknak köszönhetően? 

 

 

KÉRDÉSEK AZ INTERJÚHOZ ÉS A FÓKUSZCSOPORTOS MEGKÉRDEZÉSHEZ 

(SZENDRŐ, EDELÉNY, ENCS, SZIKSZÓ, HIDVÉGARDÓ, HALMAJ, TORNYOSNÉMETI, 

BOLDVA) 

 

1. Ismer-e, használ-e olyan intelligens informatikai rendszerekkel támogatott alkalmazást, ami 

kifejezetten a térsége/települése számára áll rendelkezésre?  

2. Amennyiben igen, foglalja össze az alkalmazás legfontosabb jellemzőit!  

3. Fogalmazzon meg olyan problémákat, fejlesztendő területeket, amelyeket okos 

megoldásokkal lehetne segíteni az alábbi területeken (közbiztonság, egészségügy, oktatás, 

üzleti alrendszer, városi szolgáltatások, közlekedés, kommunikáció, vízgazdálkodás, 

energiagazdálkodás)!  

4. Kik azok a személyek, intézmények, akik segíthetnék a megvalósulást?  

5. Tervezik-e valamilyen okos alkalmazás bevezetését? Mely célcsoportok számára készülne az 

érintett okos megoldás? 

6. Milyennek találja jelenleg az informatikai eszközök rendelkezésre állását, korszerűségét, 

használatát a településén?  

7. Mennyire használják az informatikai eszközöket a településen a fiatalok, középkorúak, 

idősebbek? 

8. Milyen forrásból valósulhatnának meg ön szerint a fejlesztések?  

9. A települések önállóan vagy összefogással valósíthatnák-e meg inkább a fejlesztéseket?  

10. Melyek lehetnek a gátló és segítő tényezői az együttműködéseknek? 

11. Hozzá járulhatnak-e az okos alkalmazások a településen/térségben élők életminőségének 

érezhető javulásához? 

12. Rendelkeznek-e az esetlegesen megvalósuló fejlesztések használatához megfelelő 

szakértelemmel? 


