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mobilapplikáció 
 
Polgármester Asszony/Úr! 
 
Székhelyén 
 

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr! 
Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! 
Tisztelt Kapcsolattartó! 
  
2020. február 4-én, a Kecskemét és Térsége turisztikai mobilapplikáció tárgyában megtartott 
tájékoztatón elhangzottak szerint szeretnénk a siker érdekében szorosabbra fűzni az 
együttműködést, ezért várjuk Önöktől a település kapcsolattartója nevét, e-mail címét és 
telefonos elérhetőségét ismételten. Erre azért van szükség, mert nagyon sok településen 
személyi változások következtében megszakadt a személyes kapcsolat ez ügyben. 
Amennyiben valamilyen okból nem rendelkeznek a belépéshez szükséges jelszóval, 
akkor a http://turisztikaiadatbazis.hu/ oldalon ki kell választani az 
"Elfelejtett jelszó" funkciót, meg kell adni azt az e-mail címet, amivel regisztráltak és kapnak 
egy e-mailt, amelyen keresztül meg tudják adni az új jelszót. 
Így lehetségessé válik az adatok, rendezvények feltöltése. 
 
Az Kecskemét és térsége turisztikai mobil applikációt az Androidos operációs rendszerű 
készülékekkel a Play Áruházból, az IOS operációs rendszerű készülékekkel pedig az 
AppStore-ból lehet letölteni, amely az Aranyhomok néven jelenik meg és Kecskemét és 
Térsége néven nyitható meg a jelenleg már feltöltött adatokkal. 
 
Kérjük, hogy osszák meg Önök is saját Facebook oldalukon az Aranyhomok Egyesület 
Facebook oldalán https://www.facebook.com/akegyesulet/ február 6-án megosztott 
bejegyzésünket, melynek címe Elindult a Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció. 
Kérjük két banner elhelyezését a település honlapján: 

1. Applikációs banner elhelyezése a település honlapján az alábbi URL-re mutatva:  
http://aranyhomok.hu/hireink/elindult-a-kecskemet-es-tersege-turisztikai-applikacio 
2. Mellékelt rendezvényes banner elhelyezése a település honlapján az alábbi URL-re 
mutatva: 
http://api.turisztikaiadatbazis.hu/v1/programs?group_id=24&color=f78fle&show_ima
ges=true&search_fields=true&_format=html (egyéni URL is beállítható a mellékelt 
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tájékoztatóban leírtak alapján, vagyis a megjelenés testre szabható és akár saját 
weboldalba is ágyazható). 

A megküldött melléklet szerint kérjük, hogy az adatbázis kínálta technikai lehetőségeket 
alkalmazzák a honlapon/hírlevélen/facebook-on, stb. 

o RSS szolgáltatás, 
o programkereső beépítése saját web-oldalba, hírlevélbe,  
o térségi interaktív turisztikai térkép megjelenítése, 
o adatbázis kapcsolat interfész segítségével. 

Fontos, hogy az adatok feltöltése folyamatos legyen és kellenek a felhasználók is, hogy a 
rendszer beinduljon. Kölcsönösen egymásra vagyunk utalva, a feltöltési kedvhez kell a 
felhasználó, a felhasználónak pedig, hogy minél több információt megkaphasson egy helyen. 
 
Amennyiben bármilyen kérésük, kérdésük van, forduljanak Balog Ildikó kolléganőnkhöz a 
+36-30/931-1064-es telefonszámon vagy a balog.ildiko@aranyhomok.hu e-mail címen. 
 
Együttműködésüket ezúton is köszönjük! 
Eredményes applikáció felhasználást kívánunk! 
 
 
Kecskemét, 2020. február 10. 
  

Tisztelettel:  
 
   
 

Hamzáné Lakó Judit 
 
 


