
Koncepció rövid leírása

A pályázati leírásban bemutatott problémára ajánlott megoldásunk egy 
olyan plakát sablon, amely segítségével tetszőleges mennyiségű üzlet-
helységben, egységes arculat mellett lehetséges egyedi tartalmakat 
megjeleníteni. Elképzelésünk szerint mindegyik plakát egy sikeres magyar 
startup céget/vállalkozást mutatna be. Ezen kívül helyet kapnának a 
konkrét üzlethelység adatai és minden egyéb praktikus információ is.

Koncepció bemutatása

Magyarországon is egyre elterjedtebbek a startup cégek, amelyekre 
jellemző, hogy valamilyen újító ötletre épülnek, és a gyorsan változó 
jelenünk által generált igényeket igyekeznek kielégíteni. A jelenség mára 
dinamikusan fejlődő iparággá kezdi kinőni magát, ezáltal gazdasági 
jelentősége is növekszik. Térnyerése erősíti a hazai vállalkozói szektort, 
ebből fakadóan számos pozitív hatása van. Éppen ezért Magyarország 
érdeke, hogy támogassa hazai startupok létrejöttét és sikeres műkö-
dését, amelyek hosszútávon segíthetnek az üresen álló üzlethelyis      
égek megtöltésében is.

Az ismertté vált startup cégek egyben sikertörténetek is, amelyek 
motiváló hatással vannak a vállalkozó kedvre, aktivizálhatják többek 
között a fiatalságot, akik előtt reális céllá válhat saját ötleteik megva-
lósítása. A hazai sikerek bemutatása és népszerűsítése gazdasági és 
társadalmi érdek.

Az üzletekben elhelyezett plakátok figyelemfelkeltő hatásuk által bevon-
ják az utca emberét a probléma megoldásába. A részvétel, amelyet a plakát 
befogadása jelent, egyben elköteleződést is eredményez a probléma 
mellett, amely ez által megjelenhet a közbeszédben. Az üres üzletben 
bemutatott vállalkozások alkalmasak arra, hogy bemutassák a probléma 
gyökerét és egyben annak megoldását is előrevetítsék.

Javasoljuk, hogy a plakátok kihelyezését a városvezetés tegye kötelezővé  
a jövőben minden olyan esetben, amikor egy üzlethelység megüresedik. 
Ennek költségei minden esetben átterhelhetőek lennének azokra a konkrét 
cégekre, amelyeket az adott felület bemutat. A remek reklámlehetőség 
miatt a cégek még így is motiváltak lennének a részvételben. A résztvevő 
cégek megkeresése lehetne az üzlethelyiséget elhagyó vállalkozó fel-
adata. A már üres üzlethelyiségekben ugyanezt a tulajdonosnak kellene 
elvégeznie. Szerencsére sok gyűjtőoldal létezik, ahol a startup cégek 
elérhetőek. A sablon bárki számára letölthető lehetne, amelyet mindig a 
konkrét cég töltene fel tartalommal, így ez a feladat sem hárulna a városra.

Összességében tehát elmondható, hogy koncepciónk több szinten is pozitív 
változást eredményezne, mindemellett pedig költséghatékony, a város 
számára lényegében díjmentes.

Pestiborsó

Indulás: 2013. március, Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

PROJEKTLEÍRÁSA 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mesterszakos hallgatóikéntismerkedtünk meg egymással egy projektmenedzsment kurzus során, ahol kiderült, hogy 

igenhasonló szemlélettel rendelkezünk - így született meg a Comm-unity csoport. Közösen olyanmunkába kezdtünk, ami a környezettudatosságot és a társadalmi felelősségvállalást 

egyarántelőtérbe helyezi. A projektünk célja a város kihasználatlan, elsősorban külsőbb területeinekhasznosítása kiskerti növények – kezdetben borsó – termesztésével. 

A kurzusunk óraadója, Nemes Attila segítségével kerültünk kapcsolatba az OS Kantinegondozásában működő Budapest Farmers Hack projekttel, ami az elhanyagolt kerte-

kújrahasznosítását támogatja. Ez a koncepció és a mi kezdeti, közösségi kertekkel kapcsolatoselképzelésünk sok pontban egyezett, ebből született meg a Pestiborsó pro-

jekt ötlete.A Budapest Farmers Hack kitalálója egy open source technológiára épülő szenzoros rendszertfejlesztett ki, ami a mért adatokat interneten keresztül továbbítja 

a felhasználóknak, akik ígyinformációkat kapnak a talaj páratartalmáról, a hőmérsékletről és a fényviszonyokról. Amivelaz elültetett növények állapotát is ellenőrizhetik, az 

adatokat vizualizációjával pedig könnyenkövethetőek és megérthetőek a terület tulajdonságai. Nem csak egyéni felhasználóknakhasznos a kezdeményezés, hiszen a nyilvánosan 

elérhető adatok alapján azok is kapcsolatbaléphetnek egymással, akiknek van kihasználatlan kertje, és akik szívesen segítenének annakmegművelésében. A projekt el-

sődleges partnere a Palota - 15 Rehabilitációs és Közfoglalkoztatási KözhasznúNon-profit Kft., mely a területet és a munkaerőt egyaránt biztosítja számunkra.A szervezet 

a XV. kerületben évek óta sikeresen foglalkoztat megváltozott munkaképességű,a munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű embereket. A mai piaci igényeknek-

megfelelő munkavégzés példamutató lehet más szervezetek számára is, ezért is fontos, hogyvelük dolgozhatunk együtt. A közösségi kert igénye már korábban is felmerült 

az ottdolgozók fejében, de most hogy mindez megvalósulni látszik, egy új közösségi összefogásveheti kezdetét. Így a már meglévő közfoglalkoztatási programok mellett egy 

új színfoltkéntfog megjelenni a palettán. Célunk, hogy a társadalmi felelősségvállalás terén egy újszemléletet vezessünk be a köztudatba, vagyis lehet igényes és 

újszerű a közmunka programaz emberek számára; éppen ezért vetődik fel a kérdés: És Te mit művelsz?!

BFH - Budapest Farmers Hack (OS Kantine)
Indulás: 2012. április

A technológia és a kertészkedés sosem volt két olyan dolog amit egy lapon említettünk volna. Ennek oka az, hogy a két dolog természeténél 
fogva idegen egymástól. Hiszen a technológia szó hallatán hajlamosak vagyunk valami olyanra gondolni ami, leginkább képernyőn és számí-
tógépekben létezik. Mindeközben a kertészkedés egy teljesen analóg tevékenység, legalábbis abban az értelemben, hogy se a képernyőnek, 
se a számítógépnek, se az elektronikának semmi köze nincs hozzá. Azonban az elmúlt néhány évben ez a szeparáció eltűnni látszik és évről 
évre közelebb kerül egymáshoz a kertészkedés és a technológia. A kérdés persze az, hogy a technológia, ami alapvetően a városokhoz köthető, 
és a kertészkedés, ami viszont szabad teret igényel, hogyan hozható össze. A választ az angolul „urban gardening”-nek elnevezett kezdeményezés 
adja meg. A kezdeményezés lényege, hogy a városban élők próbálnak olyan helyeket találni, melyek kertként használhatóak. Persze egy város 
nem a tökéletes hely, de éppen ezért jönnek létre nem megszokott, érdekes és sokszor kihívást jelentő kertek. Végül pedig egy tökéletes helyet 
alkotva technológia és természet szimbiózisban élhet, ha megtaláljuk a tökéletes egyensúlyt.A Budapest Farmers Hack egy olyan projekt ami 
a tökéletes egyensúly megtalálására törekszik. Tesszük mindezt úgy, hogy nem használt kerteket próbálunk meg újra hasznossá tenni.Az ötlet 
egyszerű. Ha van egy kerted amit nem használsz, egyszerűen ajánld fel használatra olyannak, akinek nincs, de szeretne. Ezzel nem csak egy 
gondozott kertet nyersz, de friss zöldséget, gyümölcsöt is. Aki pedig bérli a kertet egy helyet és lehetőséget kap, miközben nem kell lemondania 
a városi létről. Ezt a cserét teszi lehetővé és könnyűvé a technológia egy olyan on-line rendszer létrehozásával, ahol ezen kerteket lehet megta-
lálni illetve egy szenzor segítségével, ami a legfontosabb információkat (hőmérséklet, napsütéses órák száma, a föld nedvessége) gyűjti össze, 
vizualizálja és osztja meg mindenkivel. Ezzel lehetővé teszi azt, hogy nagyobb távolságból is megfigyelhető legyen a kert állapota, illetve egy 
olyan adatbázis felépítését az adott kertről, amiből kiderülhet mit érdemes, és mit nem érdemes termeszteni adott helyen.


