
BEDROCK.
FARM
A bedrock.farm tápláló, biztonságos és elérhető ehető növényeket biztosít helyben 
termesztve, helyi közösségek számára. A rendszer ingatlanfejlesztésben nem 
értékteremtő pincéket használ fel, ahová mesterséges megvilágítást, légkondi-
cionálót, pumpákat és egyéb speciális eszközöket telepít, így biztosítva a 
növények számára a nekik legmegfelelőbb körülményeket az év minden napján, 
szezonalítás és más külső kitettségek nélkül. A magas higiéniai eljárásoknak, 
szabványoknak köszönhetően a termelt növények sokáig eltarthatóak és direkten 
szolgáltathatóak helyi éttermek, boltok, mindennapi fogyasztók számára.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Helyben termesztett, ezáltal csökkenthető az ökológiai lábnyom
- A zöldségek az év minden napján, kiszámítható legmagasabb minőségben 
teremnek vegyszermentesen
- A tápláló alapanyagok az új háztáji elvén akár egy órán belül a lakossághoz vagy 
a helyi éttermekhez kerülhetnek

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Segítség a termelő kapacitás bővítésében, használaton kívüli önkormányzati 
ingatlanok hasznosításával

SMART BUDAPEST ÖTLETVERSENY 
KIEMELT PROJEKT



BUDIPEST
A Budipest egy WC kereső applikáció jelenleg 10 ezer letöltéssel. 
Célja új, ingyenes, 24/7, automata, öntisztító, mozgássérülteknek 
is hozzáférhető, hirdetésekből finanszírozott nyilvános illemhe-
lyek létesítése.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Folyamatosan frissülő illemhely térkép
- Segítségével új illemhelyek létesülhetnek, így a közterületek 
tisztábbakká válhatnak
- A nyilvános WC-k fenntartása nem kerülne az adófizetők 
pénzébe, mert hirdetések által önfenntartó lenne a rendszer

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Mentoráció a vállalkozóvá váláshoz
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INTEGRABUS
WIFI-USB BUSZOKRA
/ VILLAMOSOKRA
A technológia lehetővé teszi a tömegközlekedést használóknak, hogy az utazás 
során telefonjaikat, egyéb okos eszközeiket (USB C töltő esetében akár 
számítógépet is) feltöltsék, vagy menet közben úgy használják, hogy az ne 
merüljön le. A helyi utasoknak ez vélhetően inkább munka, esetleg bevásárlást 
követően hasznos, míg a turistáknak gyakorlatilag folyamatosan, tekintettel a 
sokkal sokrétűbb eszközhasználatra.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Jelenleg még nem érhetőek el közösségi célú, nagyteljesítményű USB C és 
vezeték nélküli töltők a közlekedési eszközökön 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Kapcsolatfelvétel elősegítése a technológia kapcsán érintett fővárosi cégekkel

SMART BUDAPEST ÖTLETVERSENY 
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KRUZ 
BIKE
A Kruz Bike Company egy néhány éve Budapesten működő innovatív 
kerékpárépítő vállalat. Céljuk a kezdetektől, hogy kerékpárflották 
gyártásával elősegítsék a fővárosi és magyarországi biciklis 
közlekedési kultúra előmozdítását és zászlóshajója legyenek a hazai 
környezetbarát mobilitás fejlődésének.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Dolgozói juttatásként adható a termék
- Ösztönzi a kerékpárhasználatot terjedését
- Budapesten gyártják
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- A közterület felügyelők számára munkaeszközként használható
- A Főváros a projekt felkarolásával példát mutathat, a budapesti 
nagyvállalatoknak, a céges kerékpárflották pozitív hatásiaról  

 

K R U Z  B I K E  C O M P A N Y
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MUNCH
A Munch egy olyan magyar fejlesztésű platform, ahol a pékségek, 
cukrászdák, szállodák és éttermek tudják eladni az aznap 
megmaradt, jó minőségű ételeiket, így téve az ételpazarlás ellen.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Megoldást nyújthat az élelmiszer pazarlás csökkentésére
- Plusz bevételt jelenthet a budapesti vendéglátóhelyeknek
- MunCharity jótékony programján keresztül a rászorulók is 
minőségi élelmiszerhez juthatnak
 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Kapcsolatfelvétel elősegítése a fővárosi intézményekkel 
- A charity tevékenység támogatása  
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MIKORMOD
A forgalmi modellek hagyományos formái világszerte az autós és 
közösségi közlekedési eszközök vizsgálatára lettek kifejlesztve, 
felbontásuk és kialakításuk okán nem alkalmasak a mikromobilitá-
si eszközök megfelelő leképezésére. A Relativegap Hungary Kft. 
által fejlesztett eszköz egy szoftver, amely a mikromobilitás 
jelentette újfajta közlekedési módok pontosabb vizsgálatát teszik 
lehetővé a meglévő modellek jelentős átalakítása nélkül, vagy akár 
azoktól függetlenül.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Hozzájárul a környezetbarát közlekedési alternatívák fejlesz-
téséhez
- Segíti a döntéshozókat az erőforrások optimalizálásában
- Javítja a helyben lakók életminőségét
 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- A Főváros adatmegosztással és tesztkörnyezet biztosításával 
kívánja a projekt fejlődését elősegíteni 
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ROLLIN
INDUKCIÓS E-ROLLER 
TÖLTŐÁLLOMÁSOK
A Rollin Technologies Kft. vezeték nélküli, indukciós e-roller töltőállomások 
fejlesztésével foglalkozik. A töltőállomások képesek biztonságosan tölteni, 
rendezetten tárolni a városban megosztott rollereket, így illeszkednek a smart 
city koncepcióba.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Megoldást nyújthat a rollerek rendezett tárolására
- Fenntarthatóbb indukciós töltőállomásos e-roller rendszer
- Alacsonyabb üzemeltetési költségek, több lehetséges felhasználó

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Segítség a leendő telepítéssel, bérleti díjjal, áramkiállással kapcsolatos 
egyeztetésekhez
- Ingatlan biztosításának lehetősége raktár vagy összeszerelő üzem létrehozására
- Működtetési, kihelyezési tanácsok közterületi reklámfelületekhez

SMART BUDAPEST ÖTLETVERSENY 
KIEMELT PROJEKT



A budapesti, utcai mozgássérült várakozóhelyekre telepített, foglaltságot érzékelő 
szenzorok és egy mobil app segítségével a mozgássérült autósok távolról tájékozódhatnak 
arról, hol találnak szabad, számukra fenntartott várakozóhelyet a fővárosban.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Aparkolóhelyet kereső autós fogalom mérséklődhet, csökkenhet a károsanyag kibocsátás
- A főváros modern és innovatív parkolási megoldással segítheti a mozgásukban korlátozott 
autósok mindennapi közlekedését
- Parkolásüzemeltető szervezetek számára könnyedén ellenőrizhetővé válhat a mozgáskorlá-
tozott parkolóhelyek tényleges kihasználtsága
-Optimalizálható a mozgásukban korlátozottak számára fenntartott várakozóhelyek száma, 
elhelyezkedése

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Kapcsolatfelvétel elősegítése a fővárosi intézményekkel

SMART LYNX
OKOS VÁRAKOZÓHELYEK 
MOZGÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA
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Budapest városát több, mint 4000 km szennyvíz csatorna hálózza be, mely megújuló energia 
hőforrásnak minősül. Hasznosítására a budapesti székhelyű Thermowatt Kft. technológiát 
dolgozott ki, ami már 37 országban jóváhagyott szabadalommal rendelkezik. Eddig 5 nagy 
rendszer már megvalósult Budapesten 1 - 4 MW méretben, de a lehetőség ennek a sokszorosa.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Nnulla Co2 kibocsátással működik és a levegő tisztaságát is javítja azzal, hogy nincs semmilyen 
pára füst vagy por kibocsátás
- A berendezések zárt terekben vagy föld alatt tökéletesen hangszigetelten elhelyezhetők, a 
városképet nem zavarják így a tetőn elhelyezett fényes fémes gépészeti berendezések
- A projekt így jól illeszkedik a kémény mentes Budapest programhoz is
a technológiával 1 MW hűtési vagy fűtési energia ellőállításához kb. 3500 m3/nap szennyvízre 
van szükség, ez alapján számítva Budapesten legalább 100 MW hő állítható elő ezen a módon 
hűtésben és fűtésben egyaránt

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Kapcsolatfelvétel elősegítése a technológia kapcsán érintett fővárosi cégekkel

THERMOWATT
BUDAPEST HŐTÉRKÉPE 
SZENNYVÍZHŐRE, MINT MEGÚJULÓ 
ENERGIAFORRÁSRA ALAPOZVA
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A budapesti, utcai mozgássérült várakozóhelyekre telepített, 
foglaltságot érzékelő szenzorok és egy mobil app segítségével a 
mozgássérült autósok távolról tájékozódhatnak arról, hol 
találnak szabad, számukra fenntartott várakozóhelyet a főváros-
ban.

VOLTEUM 
URBAN
A Volteum szimulációs környezetet fejleszt elektromos 
autóbuszok számára. Termékükkel pontosan modellezhető és 
előre jelezhető a járművek fogyasztása, és ez alapján optimalizál-
ható a mindennapi közlekedésük.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Költségmegtakarítás érhető el
- Csökkenthető általa a jármű lemerülésének kockázata
- Előre tervezhetők az üzemeltetés költségei

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Kommunikációs segítség
- Kapcsolatfelvétel elősegítése a technológia kapcsán érintett 
fővárosi cégekkel
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W-HEAT
A W-Heat környezetbarát szalma alapú, hulladéküveg 
felhasználásával is gyártott tűzálló táblás hőszigetelés, 
amelynek kiemelkedő hőszigetelőképessége van, 
páraáteresztő és hangelnyelő, valamint biológiailag 
lebontható és versenyképes áron gyártható.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Hazai innováció
- Természetes alapú
- Biológiai úton lebomló termék
- Helyi gyártókapacitás is létesíthető

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- Segítség a gyártókapacitás bővítésében, használaton 
kívüli önkormányzati ingatlan hasznosítással 
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A budapesti, utcai mozgássérült várakozóhelyekre telepített, 
foglaltságot érzékelő szenzorok és egy mobil app segítségével a 
mozgássérült autósok távolról tájékozódhatnak arról, hol 
találnak szabad, számukra fenntartott várakozóhelyet a főváros-
ban.

WATER
MINILAB
Water Minilab Kft. készüléke képes precíz és pontos vizsgálatokat végezni a víz 
minőségét és annak egyes kémiai paramétereit illetően. Az automatizált és adatalpú 
méréseknek köszönhetően környezetbarátabb és költséghatékonyabb működés 
érhető el a szennyvíziparban és más vízipari területeken.

MIÉRT HASZNOS BUDAPESTNEK?
- Egyszerűbbé, modernebbé és pontosabbá és ezáltal olcsóbbá válhat budapesti 
szennyvízkezelés
- A szennyvíztelepek jelenleg a szükségesnél sokkal több vegyszerrel kezelik 
vizeinket, amivel a környezeti terhelés mellett felesleges extra költség is keletkezik
- Méréseink hozzájárulhatnak egy környezetbarátabb és modernebb Budapest 
kialakításához

EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHETŐSÉG
- A Főváros adatmegosztással és tesztkörnyezet biztosításával kívánja a projekt 
fejlődését elősegíteni
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