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A TELEPÜLÉSI MOBILAPPLIKÁCIÓ célja, hogy átlátható formában, 
könnyen és gyorsan találják meg a felhasználok a számukra 
fontos információkat a településen. 

 

  

 

A TELEPÜLÉSI 
MOBILAPPLIKÁCIÓ célja, 
hogy a helyi és érkező 
emberek kezében elférjen a 
település minden 
információja és szolgáltatása. 

A Digitalizációs Tervet 
végrehajtva a településen 
olyan innovatív digitális 
megoldások válnak 
elérhetővé a lakosság 
számára egy 
MOBILAPPLIKÁCIÓBAN, 
amik könnyebbé, élhetőbbé, 

biztonságosabbá teszik az 
emberek mindennapi életét, és 
segítenek eligazodni a 
településre látogatóknak is. 

A TELEPÜLÉSI 
MOBILAPPLIKÁCIÓVAL 
létrejöhet az innovációra épülő, 
digitális fejlesztéseket előtérbe 
helyező, a lakosság kényelmét 
szolgáló, produktivitást 
támogató, foglalkozást 
elősegítő, a vállalkozói kedvet 
ösztönző, a közbiztonságot 
javító, a turizmusfejlesztésre is 

koncentráló Digitális Település, 
melynek mindenki - aki a 
digitalizációra fogékony - a 
nyertesének érezheti magát. 

A TELEPÜLÉSI 
MOBILAPPLIKÁCIÓBAN az 
emberek kapcsolatot 
tarthatnak az Önkormányzattal, 
vészhívást 
kezdeményezhetnek, helyi 
programokról értesülhetnek és 
jegyet vásárolhatnak rá.  

A Digitalizációs 
Javaslatcsomag - ami négy 
kötetből ál - ad részletes 
tájékoztatást arról, hogy egy 
település miként vezetheti be a 

TELEPÜLÉSI 
MOBILAPPLIKÁCIÓT, amely 
mindenkinek ugyanazokat a 
szolgáltatásokat teszi 
elérhetővé, ugyanolyan 
színvonalon, éljen az ország 
bármely részén. 

A KÖTETEK CÍMEI: 
1. DIGITALIZÁCIÓS TERV 

2. TELEPÜLÉSI 
MOBILAPPLIKÁCIÓ 
BEMUTATÓ 
3. TELEPÜLÉSI 
MOBILAPPLIKÁCIÓ DÍJAI 
4. MOBILGO APPLIKÁCIÓ 
BEMUTATÁSA 



 

MOBILGO APPLIKÁCIÓ 
Egy okos, internetalapú 
ökoszisztéma, ami magas 
társadalmi értékű digitális 
szolgáltatásokat nyújt és a 
települések nagyságától 
függetlenül jelentős mértékben 
befolyásolja az életminőségét. 
A TELEPÜLÉSI MOBILAPPLIKÁCIÓ egy 24 
nyelven elérhető, a település nevével 
megegyező felhasználóbarát menüpont a 
MobilGO applikációban, ahol a lakosok 
elégedettségére találkozhat egymással az 
innováció-vezérelte digitális közszolgáltatás, 
a gazdasági versenyképesség növelés, a 
fenntarthatóság, a közösségi élet és az 
emberközpontú településvezetés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hirdess, keress, és találj vállalkozásokat a 
MobilGO applikációban! 

 A papír elszáll, de online megmarad! 
 Többet tud, mint gondolnád! 
 Élvezd Te is a turisztikai települési applikációk 

jövőjét! 
 Az élményhez a MobilGO app vezet el! 
 Minden, amit tudni akartál a településről, de nem 

merted megkérdezni! 

   

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÉS A DIGITALIZÁCIÓS JAVASLATCSOMAGÉRT 
KERESSE ERDÉLYI MÁRTONT A (30) 496 22 98 TELEFONSZÁMON VAGY AZ 

ERDELYI.MARTON@MOBILGO.EU EMAIL CÍMEN. 

 

A felhasználóbarát MobilGO 
applikáció, weboldal 
(mobilgo.eu) és névelődje a 
Mobil Kisokos, a felhasználóit 
2012-óta díjmentesen segíti a 
szolgáltatások és 
vállalkozások digitális 
elérésében. Emellett a 
vállalkozásoknak egy jó ár-
érték arányú online 
reklámfelületet biztosít 
élénkítve azok működését.  

Így hatékonyabban eljuthat a 
kínálat a kereslethez és ez 
bevétel növekedést 
eredményez a 
vállalkozásoknak, amely így 
növeli az Önkormányzat 

adóbevételeit, ami a teljes 
nemzetgazdaságra is pozitív 
hatást gyakorol.  

A MobilGO applikációban a 
felhasználók információt 
kaphatnak a vállalkozások 
nyitvatartási idejéről, 
szolgáltatásairól, a vállalkozást 
bemutató képekkel és egyéb 
információkkal együtt.  

A MobilGO célja, hogy a lehető 
legtöbb szolgáltató elérhető 
legyen rajta. Azonban ne csak 
digitális reklámújságként 
tekintsenek rá, akik igénybe 
veszik szolgáltatásait, hanem 
digitális, személyre szabható 

tanácsadóként használva, 
nélkülözhetetlen napi társként, 
érzelmileg is kötődjenek hozzá, 
hasznosnak tartsák. 

A MOBILGO 28 ORSZÁGBAN 
24 NYELVEN ELÉRHETŐ ÉS 
TÖBB MINT 910 000 
VÁLLALKOZÁST TARTALMAZ. 

A MOBILGO APPLIKÁCIÓT 
2012 ÓTA TÖBB MINT 1 MILLIÓ 
282 EZREN HASZNÁLTÁK. 

A FELHASZNÁLÓK EZ IDŐ 
ALATT TÖBB MINT 5 
MILLIÓSZOR NYITOTTÁK MEG 
AZ APPLIKÁCIÓT. 
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