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ngszoba melle

ulátort, egy 

képző egység
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zolgáltatások 

indegyik kon

ény (UX) fók

dolgozása, a

felhasználót k

azása. 

yik javaslat v

környéke elé

ző közlekedé

gítő szolgált

ben persze 

pat a gyorsfo

terminál hasz

ggel foglalko

 elmondhat

leteket haszná

ik legfőbb 

alósíthatóság 

mákon keres

tesebb megism

használói i

m során, va

ncepciók érté

dolgozása is,

potenciálisan

arthatóak legy

 

 

 tervezése 

cepcióban 

kusz, azaz 

a vizuális 

központba 

valamilyen 

érését, a 

ési módok 

tatásokkal 

különböző 

rgalmi út, 

ználatával, 

oztak. A 

tó, hogy 

álnak. 

tervezési 

volt. Ezt 

sztül, a 

merésével, 

nterjúkkal 

alamint a 

ékajánlati- 

, hogy a 

n, üzleti 

yenek. 



Adatvé
kapcso

A Budape

Főváros 

Pestszent

Önkormán

Pest Meg

Zrt., a 

Szolgálat 
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továbbra 

tennivaló

értesítése

info@bud

informáci

el. 

édelmi sz
olattartás

esti Repülőté

XVIII. ke

timre Önkor

nyzata, Budap

gye Önkormá

 HungaroCon

 Zrt. és a Ne

ött együttmű

 A hírlevel

en formában 

meket kizáról

iók eljuttatás
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lag a Klaszter
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