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Felhívás nyári gyakorlatra 

 

Csatlakozz nyárra a Design Terminál csapatához  

Budapest gyártóműhelyeinek feltérképezéséhez! 

 

Kedves Építészek! 

 

A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ 2014-től a design, a technológia 

és a divat mellett elindította negyedik kulcsterületéhez, az urbanisztikához 

kapcsolódó aktivitásait. 

 

Idén nyáron egy átfogó kutatásba kezdünk, hogy megtaláljuk a belváros 

gyártóműhelyeit, elfelejtett vagy elrejtett értékteremtő és alkotó helyeit. Végigkutatunk 

eldugott pincéket, udvari műhelyeket és lakásokból kialakított magánüzemeket. 

Kutatásunk végére elkészítjük a budapesti gyártóműhelyek térképét „Mi készül a 

belvárosban?” címmel. 

 

A Design Terminál 2014. év végén mutatja be a Budapest belvárosában található 

gyártó tevékenységek térképét és jellemzőit. Ennek célja egyrészt a kreatív 

vállalkozások kapcsolatainak fejlesztése, másrészt olyan adatok megjelenítése a 

város helyi ipari tevékenységeiről, amelyek civil és önkormányzati 

kezdeményezések, helyi politikák alapjait képezhetik. 

 

A program előkészíti az urbanisztika program 2015-ben induló, nagyobb léptékű 

kutatási projektjeit, amelyek közterek használatával, városi rendszerekkel 

kapcsolatos, jelenleg hiányzó vagy hiányos alapkutatásokat valósítanak meg. Ezek 

eredményei nyilvánosak, céljuk a várospolitikai döntéshozatal mellett elsősorban a 

vállalkozások és a civil kezdeményezések erősítése, támogatása. 

 

A tevékenység leírása 

A gyakornoki program tervezett időtartamában a gyártóhelyek feltérképezése, 

meghatározott szempontok szerinti adatgyűjtés és -rögzítés, online adatgyűjtés, 

adatrendszerezés. A vizsgálat területi lehatárolása: Budapest, Pesten a nagykörúton 

belüli tömbök, Budán a Margit körút, Vérmező út, Krisztina körút, Alkotás utca, BAH-

csomópont, Budaörsi út, valamint a Bocskai út által megrajzolt ív Duna felé eső 

területei. 
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A gyakornokok részt vesznek a térkép és az adatbázis fejlesztésével foglalkozó 

megbeszéléseken, módszertani és szakmai észrevételeikre, ötleteikre számítunk a 

munka során.   

Az utcai munka mellett a Design Terminál számos programja, rendezvénye és 

lehetősége is nyitottá válik gyakornokaink számára. 

 

A gyakorlat időtartama: 3-6 hét. 

Jelentkezési határidő: 2014. július 4. 

 

További információk: 

 

Vadász Nóra  

nora.vadasz@designterminal.hu 

06 1 795 9443 

 

Várunk titeket: a Design Terminál csapata 
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