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2017. június 29.-i 

89. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanács és a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. közötti 

Együttműködési  egyezmény jóváhagyására vonatkozóan, Maros megye népszerűsítésének az 

érdekébe, a Go Transylvania applikáció révén 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Terület- és Városrendezési Igazgatóságának a 13.436./22.06.2017. 

sz. Indokolását, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (6) bekezdésének a) betűjének az előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanács és a S.C. Gotransylvania Regional Development 

S.R.L. közötti Együttműködési  egyezmény megkötését, Maros megye népszerűsítésének az 

érdekébe, a Go Transylvania applikáció révén, a jelen határozat szerves részét képező mellékletbe 

foglalt együttműködési egyezmény szerint. 

2. cikkely Felhatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, Péter Ferenc urat, az 1 cikkely szerinti 

Együttműködési egyezménynek az aláírásával. 

3. cikkely A jelen határozat végrehajtásáért a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Terület- 

és Városrendezési Igazgatósága felel. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI IGAZGATÓSÁG 
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 13.436/22.06.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanács és a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. közötti 

Együttműködési  egyezmény jóváhagyására vonatkozóan, Maros megye népszerűsítésének az 

érdekébe, a Go Transylvania applikáció révén 

 

A turizmus fejlesztése és ennek a szegmensnek a potenciáljának az értékesítése az egyik prioritása a 

megyei közhatóságnak és szerves része a Maros Megyei Fejlesztési Stratégiának a 2014-2020-as 

periódusra. Ennek az értelmében, elemeztük a turisták által gyakorta használt forrásokat a 

tájékozódásuk és információszerzésük érdekébe, a meglátogatandó helyekről és úgy gondoljuk, 

hogy egy telefon applikáció előnyös módon egészítené ki a Megyei Tanács által jelenleg Maros 

megye népszerűsítésére használt módszereket. Ez kivitelezhető lehet egy turisztikai útmutató 

formájában és ingyenesen elérhető lenne az Android és iOS operációs rendszerek számára. 

Figyelembe véve a tényt, hogy az intézményünk rendelkezik a népszerűsítési anyagok feletti szerzői 

jogokkal (szövegek, fényképek és filmek), amelyeket a ”Maros megye népszerűsítése” projekt 

keretében készítettek, valamint, egy ilyen applikáció komplexitását, a leg előnyösebb fejlesztési 

módja egy ilyen applikációnak egy szakosodott céggel kötött partnerség megkötése lenne. 

A piac tanulmányozásának következtében, beazonosítottuk a go Transylvania applikációt, amely 

rendelkezik a Megyei Tanács követelményeivel, kompatibilis karakterisztikákkal, azaz: 

• Ez által el lehet érni a főbb turisztikai attrakcióira vonatkozó információkat Maros megye három 

fontos helységéből, és amelyeknek a legnagyobb a turista forgalmuk: Marosvásárhely, Segesvár és 

Szováta; 

• Ki lehet választani a célt, attrakciókat, turisztikai történelmi létesítményeket, vendéglőket, 

szálláshelyeket, stb. lehet keresni; 

• Audió vagy szöveges útmutatókat, offline térképet, GPS-t tartalmaz; 

• Letöltés után elérhető lesz offline módban is (anélkül, hogy Internet kapcsolatra lenne szükség). 

Ennek megfelelően, az intézményünk felvette a kapcsolatot a goTransylvania applikáció 

fejlesztőivel (ez esetben a Vitality Regionális Fejlesztési Egyesülettel, amely utólag átengedte a 

szerzői jogait az applikációnak a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L.-nek) akik 

kifejezték az érdeklődésüket egy ilyen együttműködésről. A fent említett társaság képviselőivel 

folytatott tárgyalások következtébe, kiderült a jelenlegi applikációnak a fejlesztésének a 

szükségessége, több Maros megyei zónának és turisztikai attrakciónak a belefoglalásának az 

értelmében.  

Ennek az együttműködésnek a keretében a Maros Megyei Tanácsnak nincsenek pénzbeli 

kötelezettségei, csak a fent említett népszerűsítő anyagokat bocsájtja rendelkezésre a privát partner 
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részére, cserébe az utóbbi által készített applikáció felhasználói és ingyenes elosztási jogát kapja 

meg. Az anyagokat három nyelven biztosítják: románul, magyarul és angolul, a jövőbe ki fogják 

egészíteni ezt a palettát más nemzetközi forgalmú nyelvekkel is.  

A rendelkezésre bocsájtott anyagokat csak az applikáció fejlesztésének érdekébe használhatják fel, 

minden egyes módosítást csak a Maros Megyei Tanácsnak, aki rendelkezik ezeknek a szerzői 

jogaival, a beleegyezésével szabad foganatosítani.  

Az applikáció, valamint az internetes oldala a Maros Megyei Tanácsnak az emblémáját fogja 

kitűzni, a következő kijelentéssel „Partner: a Maros Megyei Tanács”. 

Ugyanakkor, a Maros Megyei Tanács létrehoz a saját internetes oldalán egy elérhetőséget a 

GoTransylvania applikációhoz és népszerűsíteni fogja a turisztikai vásárokon, tapasztalatcseréken, a 

külföldi delegációk látogatásain való részvételek alkalmával. 

Az intézményünk által a rendelkezésére bocsájtott anyagok felhasználásával, az applikáció 

kidolgozása után, a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. továbbra is fenntartja ennek 

az ingyenességét. 

Figyelembe véve a fent bemutatottakat és számításba véve egy ingyenes applikáció kifejlesztésének 

a lehetőségét, amely hozzájárulna a megyénk turizmusának a népszerűsítéséhez, valamint a világ 

bármely részéről való elérhetőségét, javasoljuk egy együttműködési egyezmény meghatározatlan 

időre való megkötését, a S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L.-vel, Maros megye 

népszerűsítésének érdekébe, a Go Transylvania applikáció fejlesztése révén. 

 

ALELNÖK 

Alexandru Cîmpeanu 

FŐÉPÍTÉSZ 

Arh. Răzvan Şipoş 

 

 

 

Készítette: Adrian Gorea 
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