
 

 

 

 

Okosp@d pályázat – #exploreyourcity 

Androsovits Nóra, Kódor Kitti Claudia, Kun Bettina 

Az általunk tervezett okospad célja, hogy a megszokott utcai padoknál többet nyújtsanak az 

emberek számára, közösségteremtő funkcióval bírjanak, feldobják a környezetüket. 

A pad legfőbb okos szolgáltatása az lenne, hogy lehetőséget adna az embereknek, hogy 

felfedezzék környezetüket. A beépített érintőképernyős felületen meg tudnák nézni, milyen 

vendéglátó egységek, programok, szabadidős tevékenységekre lehetőséget adó helyek 

vannak a közelükben. Ezt egy alkalmazás segítségével tehetnék meg, melyben a látogatók 

egymásnak adhatnának tippeket, hogy ők mit találtak izgalmasnak a környéken, mit 

ajánlanának másoknak. Az alkalmazás okostelefonra is letölthető lenne, így miután 

meglátogatták az adott helyet, ők is értékelhetnék azt. Az ajánlásokhoz és értékelésekhez 

képeket is lehetne feltölteni, amivel jobban átadhatnák a hely hangulatát másoknak. 

Emellett a padoknál telefontöltő állomások és Wi-Fi hot-spotok lennének, hogy a látogatók 

pihenés közben internetezhessenek és feltölthessék telefonjaikat. 

A pad által nyújtott szolgáltatás fellendítené a környéken található helyek látogatottságát, 

illetve kommunikációs felületet biztosítana minden felhasználó között. Ez azért lenne 

hasznos, mert kimozdítaná az embereket a megszokott rutinjukból, nem csak a saját kedvenc 

helyeikre járnának, hanem a pad ösztönözné őket, hogy kipróbálják mások kedvenc helyeit 

is. Lehetséges, hogy valaki már hosszú évek óta a környéken lakik, de még soha nem ment 

be abba az eldugott kis kávézóba, vagy soha nem gondolt rá, hogy a közeli parkban 

piknikezni is lehetne, vagy éppen a kedvenc cukrászdájában, ahol mindig csak krémest 

rendelt, nem evett még sajttortát, de a padnál látott ajánlások alapján megteszi, és ez lesz 

az új kedvence. Azok számára, akik még csak ismerkednek a környékkel, egyértelműen 

hasznos lenne a pad, hiszen nem csak a szűk ismeretségi körükből és az internetről 

szerezhetnének tippeket, hanem szélesebb körből. A pad legfőbb előnye az lenne, hogy 

különböző társadalmi csoportok is kapcsolatba léphetnének itt egymással, és felfedezhetnék, 

mit talál a másik izgalmasnak, hiszen nyilván más helyekre jár egy helybéli lakos, mint egy 

külföldi, vagy a fiatal és az idősebb generáció. 

Ehhez hasonló alkalmazások léteznek már (pl. Foursquare), de a pad megvalósulásával azok 

is részt vehetnének ebben a közösségben, akik nem rendelkeznek okostelefonnal, vagy 

állandó internet hozzáféréssel. Ezen kívül az is indokolja, hogy a padoknak ilyen funkciói 

legyenek, hogy egy helybélinek nem feltétlenül jut eszébe utánanézni, hogy a megszokott 

helyein kívül hova járhatna még, de ha csak megpihenni szeretne hazafelé, és meglátja ezt 

a lehetőséget, a pad mégis felkelti majd az érdeklődését. 

A pad kialakításában fontos szempont volt számunkra, hogy felhívja magára a figyelmet, de 

mégse tűnjön idegen elemnek egy nagyvárosi környezetben. A pad befoglaló formája 

négyzetes (1 m*1,8 m), így könnyen elhelyezhetővé válik bárhol, egy szélesebb járdán, terek 

szélén. A pad felosztásában szögtörések jelennek meg, ami játékosságot visz a kinézetébe. 

A pad minden oldalról megközelíthető, változatos módokon használható. Az ülőfelületek 

magassága változó, a 45 cm magas ülőfelület kényelmes egy felnőtt ember számára, de 

kialakítottunk ennél alacsonyabb, 35 cm magas ülőfelületeket, hogy kisebb gyerekek is 

egyszerűen használhassák. A pad nagy része fa deszkákból készülne, a könnyű 

összeépíthetőség és megvalósíthatóság miatt. A pad egyik sarkában elhelyeztünk egy 

virágládát, melybe növényzetet lehet telepíteni, ezzel is növelve a városias környezet 

zöldfelületeit, ami mind a levegő minőségére, mind az emberek közérzetére is pozitív 

hatással van. A pad másik sarkába egy kiemelkedő fém blokkot képzeltünk el, melynek tetejét 

ferde felületek fedik. Itt lehetne elhelyezni az érintőképernyős felületeket, melyeket így 

egyszerre több irányból, több ember is használhatna, a padon ülve is, vagy a másik irányból 

állva, vagy kerekesszékből. A blokk oldalai élénk színűre lennének festve, melyekkel 

vidámabbá tennék környezetüket. A blokk oldalában lehetne elhelyezni a telefontöltő 

állomásokat is, belsejében helyet kaphatna a Wi-Fi hotspot. Az egész pad energiaigényét a 

fenntarthatóság jegyében, környezetbarát módon, napenergiával lehetne megteremteni. A 

napelemek beépíthetőek ülőfelületekbe is, már léteznek padok, amik ilyen módon állítanak 

elő energiát. Azokban beépített hőmérsékletszabályozó rendszer is található, melyek 

biztosítják a minden évszakban kellemes hőmérsékletű ülőfelületeket, ezt itt is meg lehetne 

oldani.  

A pad elhelyezése olyan helyeken javasolt, amik viszonylag forgalmas csomópontok, de a 

közelükben sok olyan terület van, ami még kevésbé felkapott, de fejlődésben lévő körzet, 

illetve turisták által frekventáltabb környékek. Így a pad szolgáltatásai segítenének 

népszerűsíteni a környékbeli helyeket, fellendítenék a gazdaságot, turizmust. Ilyen helyek 

Budapesten például a Vörösmarty tér, Corvin-negyed környéke, a Müpa környéke, a Móricz 

Zsigmond körtér, Kelenföld, Fővám tér, a Kazinczy utca, Király utca környéke, a Duna partjai.  


