
Akárhányszor megkérdeztünk valakit, hogy mit várna el egy okospadtól, általában nem érkezett semmi 

konkrét elképzelés.  

Nos, ez nem csoda; maga a gondolat hogy már a pad is, amire leülünk, hogy elüssünk pár percet, amíg 

megérkezik a busz, amíg elfogyasztjuk az ennivalónkat ebédidőben vagy cimboráinkkal a munka, iskola 

után egy pár kellemes órát töltünk, okos legyen, abszurdnak tűnhet.  

Pedig nincs ebben semmi abszurd. Manapság a legkisebb és legártatlanabb eszközeinkről is kiderülhet, 

hogy bizony komoly számításokat végez minduntalan a láthatatlan processzora. 

 

Egy padnak nem kell sokat tudnia. Legyen kényelmes, tiszta. 

Ne okozzon fejfájást másnap otthon, mikor látjuk, foltos lett tőle a nadrágunk, hogy kiszakadt a kedvenc 

kabátunk. Ne kelljen kompromisszumot kötni, ha csak egy kicsit is vizes a felülete egy kisebb eső, vagy 

tomboló vihar után.  

Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy ne csupán egy ülőfelülettel rendelkezzen a padunk. Hogyha koszos, 

netán vizes lenne, egy egyszerű gombnyomással pár másodperc után máris tiszta, száraz felületre 

ülhessünk.  

Hogyan? 

A padunk ülőfelülete 4 darab, egyenként 11cm * 11cm * 11cm oldalhosszú háromszög alapú hasáb 

lécekből épülne fel, melyek képesek elfordulni. A hasábok tömör fából készülnének. 

Így tehát technikailag 3 ülőfelületet kapunk, melyek között kérésre váltogathatunk, ha nem felelne meg 

a jelenlegi állapota.  

A felületek tisztaságáról a pad hosszával megegyező hosszúságú, hengeres kefék gondoskodnának (3db, 

modelltől függő a jelenlétük), amelyek a nem felszínen lévő oldalait tisztítanák a hasáboknak 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Az elforgatás és tisztítás természetesen akkor zajlik le, ha nem ülnek éppen a padon. Bármilyen módon a 

szabad mozgás akadályozva van, akkor a folyamat leáll. 

Kihasználatlanság esetén pedig a pad rendszeres tisztítást végezne önmagán.  

A hasábok továbbá el lennének látva oldalanként fűtőszálakkal, hogy a hideg időkben is kellemes 

hőmérsékletű legyen a felület.  

 

Modelltől függően a padok háttámlája kis mértékben dönthető, vagy pedig akár vízszintes állásig 

 lehajtható lenne, így kétszerezve meg a pad kapacitását forgalmasabb vagy közkedvelt pontokon. 

Rögtönzött meetingeket vagy kisebb összejöveteleket akár a szabadban is tarthatunk tehát. 

 

A pad továbbá rendelkezne három hangszóróval, amelyek a háttámla felső részében lennének 

elhelyezve a teljes hosszán. Ezeket Bluetooth kapcsolattal lehetne használni. Ez nem csupán csak zene 

lejátszására lenne alkalmas, de akár egy megbeszélés során az ott nem tartózkodó felekkel lehetne 

tartani a kapcsolatot, a padnál tartózkodó személyek számára jól hallható módon, így mintha a vonalban 

lévőek is ott tartózkodnának. 

A környék nyugalmának megzavarásának elkerülése végett a padot konfigurálni lehet csendes órákra, 

hangerő limitet lehet beállítani, vagy akár távolról azonnal fel is lehet függeszteni a szolgáltatást, ha a 

pad környékén fontosabb rendezvény zajlik. 



A háttámla hátulján pedig a pad teljes hosszán mozgatható akasztók lennének elhelyezve a táskák és 

egyéb dolgok tárolására. 

 

A paddal a kapcsolatot NFC-vel lehetne felvenni. 

Első érintésre a készülékünk egy weboldalra vinne minket. Itt bárki tudna regisztrálni. Minden funkciót 

ezen a weboldalon keresztül lehet intézni. 

Padonként egy egyéni főoldalt kapnánk, ami személyre szabható lenne. Ezen a felületen 

informálódhatunk a környék vagy a nagyvilág híreiről, menetrendekről, lényegében bármiről, amit a 

felhasználó hozzáad a személyes oldalához.  Ezek az információk kártyákon jelennének az oldalon. 

Tervezett szolgáltatások: 

 Friss hírek és információk 

 Tömegközlekedési menetrendek, elsősorban a pad környékén található járatokról, de 

nem kizárólag 

 Taxi rendelés a padhoz 

 Segélyhívás (ez magáról a padról is intézhető bármilyen eszköz nélkül) 

 Modelltől függően vezeték nélküli Internet-szolgáltatás, mely regisztrálás után érhető el. 

 Standard, USB csatlakozás töltéshez (4 db, pad két végén 2-2), szabványnak megfelelő 

gyorstöltési lehetőség. 

 Modelltől függően vezeték nélküli töltési lehetőség 

 Éttermek, szórakozóhelyek, illetve egyéb helyszínek megjelenítése a pad környékén a 

Google szolgáltatásain keresztül. 

 A pad NFC tag-ként is képes viselkedni, tehát előre definiált tevékenységeket lehet 

végrehajtani az eszközön, amely kapcsolatba lépett a paddal. (Pl. Bluetooth eszköz 

párosítás, automatikus csatlakozás Wi-Fi hálózathoz. Ezek a funkciók eszközönként 

eltérőek lehetnek) 

 

Minden pad rendelkezne egy fórummal, ahova  a regisztrált felhasználók írhatnak, ha épp a padon ülnek, 

azaz a fórumba történő íráshoz mindenképpen, legalább egyszer le kell olvasni a padon található NFC-t. 

A fűtés távolról is elindítható, azonban 10 perc után, ha nem ül rá senki, a fűtés kikapcsol. 

A padokról otthon is kaphatunk információkat, például hogy szabad –e a kiszemelt padunk. Minden 

padba el lenne helyezve egy nyomásérzékelő, amely figyelné, ülnek –e rajta. 

A padok továbbá tartalmaznának világítást, amely a pad környékét világítaná meg. Ezek a pad 

ülőfelületének alján lennének elhelyezve és állítható lenne a fényerejük. A padok rendelkeznének még 



továbbá iniciális világítással is, hogy sötétben, ki nem világított területeken is észre lehessen venni. 

Ezt az alapvilágítást, valamint a környék megvilágítását is teljesen ki lehet kapcsolni, amíg a padon 

tartózkodnak. 

 

Három modellt különböztethetünk meg: Basic, Standard és Plus. 

 

 Basic Standard Plus 

FM rádió + + + 

nyomásérzékelő + + + 

webes szolgáltatások + + + 

forgatható deszkák + + + 

pad világítása + + + 

hangszóró + + + 

USB csatlakozás + + + 

dönthető háttámla - + + 

fűthető forgatható 

deszkák 

- + + 

tisztító kefék - + + 

vezeték nélküli töltés - - + 

vízszintesig dönthető 

háttámla 

- - + 

vezeték nélküli 

internet-szolgáltatás 

- - + 

 

 

A Basic modell elhelyezése bárhol megtörténhet, ahol ma is találunk padokat. 

A Standard modell tereken, tömegközlekedési végállomásokon, parkokban és különböző szolgáltatói 

intézmények környékén (pl. plázák, posta, szórakozóhelyek)  lehetne elhelyezni. 

A Plus modell pedig fontosabb helyeken és csomópontoknál lehetne megtalálni igény szerint.(Plus 

modell nem képezné a mindennapok részét, igény esetén lenne kihelyezve) 



Az összes modellnek az agya egy programozható mikrokontroller és egy adatforgalom bonyolításhoz 

szükséges modem. 

Az ülőfelület alján egy lyukacsos lemez lenne található, mely védi az ott található berendezéseket és a 

rendszerbe bekerülő víz vagy egyéb idegen anyag a lyukacsokon keresztül tud távozni. 

A pályázatban közreműködött Schindler Lóránt, 3 évig tanult a Szegedi Tudományegyetemen, 

programtervező informatika szakon. Azonban idénre szüneteltette a jogviszonyát. Jómagam pénzügy 

szakirányos vagyok, szóval nem vagyunk mérnökök, se nem grafikusok. 

 

 



 


