
AGYALJ A P@DON! 
NEVEZZ A T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG ÖTLETPÁLYÁZATÁRA ÉS NYERJ! 

 

Szeretnéd Te alakítani egyetemed, városod arculatát? Szívesen ücsörögsz barátaiddal parkokban, 
padokon? Gondoltál már arra, milyen jó lenne, ha ezek a padok nemcsak szépek lennének, de a 
környezetüket is formálnák, akár digitális szolgáltatásokat is nyújtanának? 
 

Tervezz egy padból Okosp@dot! 

 
Mi az ötletpályázat célja?  
Magyarország piacvezető infokommunikációs vállalata, a T-Systems Magyarország ötleteket vár 
sorozatgyártásra alkalmas Okosp@d szolgáltatásokra, amelyek több helyszínen is elhelyezhetők, 
valamint közösséget és emberi személyes kapcsolatokat is építenek. A legjobb ötleteket a T-Systems 
Magyarország felhasználja egy Okosp@d megtervezésére és kivitelezésére. 

 
Milyen díjak vannak?  

 Gyakornoki állás 
Minden díjazott csapat tagja lehetőséget kap a Telekom-T-Systems Gyakornoki Programon 
való részvételre.  

 Szakmai díjak: 
1. helyezett csapat díja: VOLT Fesztivál heti bérlet 2017. 
2. helyezett csapat díja: Tiszteletjegy a Telekom által szponzorált Brain Bar konferenciára 

2017-re 
3. helyezett csapat díja: VIP Gold tiszteletjegy a T-Systems Magyarország szponzorálta 

FTC mérkőzésre a Groupama Arénába 2016-ban 
 Közönségdíj: 

A közönség által legjobbnak szavazott csapat díja: Akvárium jegy egy Telekom szponzorálta, 
szabadon választott koncertre 2016-ban. 

 
 
Mit tartalmazzon a pályázat?  
1. A tervezett szolgáltatások bemutatása (pl. busz menetrend, időjárás előrejelzés, programok) 
2. A tervezett szolgáltatások társadalmi hasznossága (pl. a busz menetrend hogyan hat a közösség 

életére) 
3. A tervezett szolgáltatások indokoltsága (pl. a busz menetrend fontos, mert okostelefon nélkül is 

kaphatok információt) 
4. A beépített fizikai eszközök felsorolása, elhelyezésük helye és módja (pl. érintőképernyős kijelző, 

a pad tetejére, álló állapotban földhöz rögzítve) 
5. Fizikai kialakítás, látványterv (az egyes eszközök megjelölésével, de pontos méretezés nem 

szükséges) 
6. Javaslat az Okosp@d-ok elhelyezésére indoklással (pl. egyetem főbejárata előtt, mert ott szoktak 

programokat tervezni előadások után) 
 

Milyen formai követelmények vannak?   
 Max. terjedelem: 5 000 karakter (indokolt esetben maximum 10 000) 
 Formátum: PDF, maximum 10 MB 
 Ha készítesz videót, töltsd fel egy nyilvános videomegosztóra, ezt a nyilvános linket írd bele a 

pályázatba. 
 

Kik pályázhatnak? 
 Maximum 3 fős csapatok.  
 A csapattagok aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, magyarországi felsőoktatási 

intézményben tanuló egyetemisták és főiskolások.   
 Egy egyetemista vagy főiskolás több csapat tagja is lehet.  
 A pályázaton nem indulhatnak a Magyar Telekomnál és a T-Systems Magyarországnál dolgozó 

gyakornokok. 

http://www.t-systems.hu/
https://www.facebook.com/TelekomGyakornokiProgram/?fref=ts


 Egy csapat több, maximum 3 pályázatot adhat be. 
 
 
Mi a pályázat leadási határidő?  
A pályázatokat a legyelteisinformatikus.hu oldalra töltsd fel 2016. november 11-én éjfélig! 
 

Mikor lesz az eredményhirdetés? 
2016. november 24-én a legyelteisinformatikus.hu oldalon. 

Mikor lesz a díjátadás? 
2016. november 30-án a T-Systems Symposiumon, a Budapest Kongresszusi Központban. 

Mik az értékelési szempontok? 
1. társadalmi hasznosság: mennyire ösztönzi az ötlet a személyes közösség építést 
2. hasznosság: milyen információkkal, élménnyel, szolgáltatással látja el az ötlet a 

felhasználókat 
3. vonzóság: mennyire vonzó az ötlet, hogyan éri el a széleskörű felhasználást, lehetőleg a 

legszélesebb időtartományban (tél-nyár, minden napszak), mitől lesz népszerű az Okos P@d 
(mennyire vonz több célközönséget, több generációt).  

4. design: milyen az ötlet megjelenése, kialakítása, ergonómiája, mennyire látványos 
5. megvalósíthatóság: mennyire kivitelezhető az ötlet 
6. sorozatgyárthatóság: mennyire használható az ötlet több helyszínen, változó környezetben 
7. élettartam: mennyire időtálló az ötlet 
8. fenntarthatóság: mennyire üzemeltethető egyszerűen, olcsón, környezetbarát módon 

egyediség: az ötlet mennyire újszerű 
9. felhasználhatóság. 

 
 
Kik értékelnek? 
 Szakmai zsűrizés: kiválasztja és díjazza a 3 legjobb ötletet 
 Online közönségszavazás: a szakmai zsűri által kiválasztott 20 legjobb ötletet bemutatjuk az 

interneten, amire bárki szavazhat 2016. november 15. - 22. között. 
 

Kik a szakmai zsűri tagjai?  
 Kobrizsa Ádám, a Mindspace alapítója  
 Rab Árpád, az Óbudai Egyetem Digitális Kultúra és Humán Technológia Tudásközpont kutatója 
 Kaszás Zoltán, T-Systems Magyarország Vezérigazgató-helyettes - Infokommunikációs 

megoldások divízió 
 Csorba Endre, a T-Systems Magyarország Konvergens kommunikáció kompetencia 

központjának vezetője 
 Kiss Ferenc, a T-Systems Magyarország Digitális Város program vezetője 

 
További info 

okospad@legyelteisinformatikus.hu 

A kérdéseket a válaszokkal együtt közzé tesszük a legyelteisinformatikus.hu oldalon. 

 

 

http://www.legyelteisinformatikus.hu/palyazat
https://www.linkedin.com/in/kobrizsa?authType=NAME_SEARCH&authToken=0s7C&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A17729707%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1475675092363%2Ctas%3AKobrizsa%20%C3%81d%C3%A1m
https://www.linkedin.com/in/rabarpad?authType=NAME_SEARCH&authToken=uhJS&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A20349901%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1475675123400%2Ctas%3A%EF%82%A7%09Rab%20%C3%81rp%C3%A1d
https://www.linkedin.com/in/zolt%C3%A1n-kasz%C3%A1s-38a89a1b?authType=NAME_SEARCH&authToken=83B5&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A70872730%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1475675288083%2Ctas%3AKasz%C3%A1s%20Zolt%C3%A1n
https://www.linkedin.com/in/endre-csorba-0033132a?authType=NAME_SEARCH&authToken=wjRN&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A102295875%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1475675148281%2Ctas%3A%EF%82%A7%09Csorba%20Endre
mailto:okospad@legyelteisinformatikus.hu

