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globglobáális lis űűripar 1ripar 1

Mekkora volt  a vilMekkora volt  a viláág g űűrkrkööltsltséégvetgvetéése 2014se 2014--
ben?ben?

�� 304 milli304 milliáárd USD. rd USD. 
�� EbbEbbőől (115 millil (115 milliáárd USD) rd USD) űűrjrjáármrműűvek vek éés az s az 

emberes emberes űűrutazrutazáás.s.
�� A nagyobb rA nagyobb réész (189 millisz (189 milliáárd USD) a rd USD) a 

mműűholdipar.  Ez  a szegmens szolgholdipar.  Ez  a szegmens szolgááltatja a ltatja a 
telekommuniktelekommunikáácicióót, az internetet, a navigt, az internetet, a navigáácicióót t 
(GPS,GNNS), a f(GPS,GNNS), a fööldlldléégkgköör (meteorolr (meteorolóógia) gia) éés a s a 
ffööldfelszinldfelszin (mez(mezőőgazdasgazdasáág, kg, köörnyezetvrnyezetvéédelem, delem, 
biztonsbiztonsáág) megfigyelg) megfigyeléésséét.t.



Űrholdak a Föld körül



európai űripar

�� Az eurAz euróópai pai űűripar bevripar bevéétele 37 millitele 37 milliáárd rd EuroEuro

�� EbbEbbőől az ESA 5, az EC 1millil az ESA 5, az EC 1milliáárd /75  % ipar, rd /75  % ipar, 
25% kutat25% kutatáás/,, a ts/,, a tööbbi nemzeti program  bbi nemzeti program  illill
vváállalkozllalkozáásoksok

�� 1 1 EuroEuro kköözpzpéénz 5nz 5--7 7 EuroEuro üüzleti eredmzleti eredméényt nyt 
hozhoz

�� A nA nöövekedvekedéési rsi rááta 7,8%, ta 7,8%, eureuróóppáábanban az az űűripar ripar 
a leggyorsabban na leggyorsabban nöövekvvekvőő áágazatgazat



globális űripar 3

Mi a szerepe az Mi a szerepe az áállamnak?llamnak?

Az Az űűrkorszak kezdetrkorszak kezdetéén kizn kizáárróólagos a szerep.lagos a szerep.

�� Ma mMa máár csupr csupáán 13%  (40,4millin 13%  (40,4milliáárd USD) az rd USD) az 
áállami pllami péénz (ebbnz (ebbőől a NASA 17,7, az orosz 5,6, l a NASA 17,7, az orosz 5,6, 
az ESA 5,3 milliaz ESA 5,3 milliáárd, a trd, a tööbbi japbbi japáán, francia, n, francia, 
nnéémet, kmet, kíínai, indiai nai, indiai stbstb nemzeti nemzeti űűrprogram).rprogram).

�� MagyarorszMagyarorszáágon az gon az űűrkrkööltsltséégvetgvetéés eddig s eddig 
2milli2millióó EuroEuro volt, 2016volt, 2016--ban 6milliban 6millióóra nra nőő..



globális űripar 4

Mi jellemzi az Mi jellemzi az űűripart ?ripart ?

-- Ahol a leggyorsabb az innovAhol a leggyorsabb az innováácicióó

-- Ahol a szolgAhol a szolgááltatltatáások bevsok bevéétele messze tele messze 
ttúúlszlszáárnyaljrnyaljáák a befektetk a befektetééseketseket

LLáásd: sd: „„Az EU Az EU űűripari politikripari politikáájaja”” (2013 (2013 febrfebr))



HozzHozzááadott adott éértrtéékk

�� Egy kEgy köözzöönsnsééges csavar ges csavar áára 0,1 ra 0,1 EuroEuro, , 
ugyanez ugyanez űűripari minripari minőősséégben 20gben 20--80 80 EuroEuro

�� FFéél liter festl liter festéék k áára 1 ra 1 EuroEuro, ugyanez , ugyanez 
űűripari minripari minőősséégben 1000 gben 1000 EuroEuro

�� 1 kg 1 kg AluAluöötvtvöözetzet áára 5 ra 5 EuroEuro, ugyanez , ugyanez 
szatellitalkatrszatellitalkatréészkszkééntnt 15000 15000 EuroEuro..

�� 50 50 éés1000s1000--szeres az szeres az éértrtééknknöövekedvekedéés  s  



Az EurAz Euróópai Unipai Unióó űűripari ripari 
politikpolitikáája, 2013.02.28.ja, 2013.02.28.

CCéélkitlkitűűzzéések:sek:

�� A A kkvkkv--kk rréészvszvéételteléének a tnek a táámogatmogatáásasa

�� A vilA viláággűűrbe teleprbe telepíített alkalmaztett alkalmazáások sok 
éés szolgs szolgááltatltatáások piacsok piacáának a nak a 
bbőővvííttéésese

�� TechnolTechnolóógiai fgiai füüggetlensggetlenséégg



ParadigmavParadigmavááltltáás s 
MagyarorszMagyarorszáágongon

�� 19911991-- Magyar Magyar ŰŰrkutatrkutatáási Irodasi Iroda

�� 2000 2000 –– ADMATIS KftADMATIS Kft

�� 2011 2011 -- DigitDigitáális Cselekvlis Cselekvéési terv 3.2.2.8 si terv 3.2.2.8 
ŰŰripar fejlesztripar fejlesztéése, se, űűrkutatrkutatáás ts táámogatmogatáásasa

�� 2007 2007 –– Magyar Magyar ŰŰripari ripari KlaszterKlaszter

�� 2014 2014 –– AkkreditAkkreditáált lt ŰŰripari ripari KlaszterKlaszter

�� 2015 2015 –– ŰŰripar az S3ripar az S3--ban ban 



ADMATIS KftADMATIS Kft

�� AlapAlapííttáás: 2000s: 2000

�� LLéétsztszáám: 10 fm: 10 főő

�� Profil: Profil: űűrtechnikai frtechnikai főővváállalkozllalkozóó

�� ElEléérhetrhetőősséég: g: www.admatis.comwww.admatis.com

�� CCíím: 3535 Miskolc, Partos u. 16.m: 3535 Miskolc, Partos u. 16.

�� Telephely: 3534 Miskolc, KandTelephely: 3534 Miskolc, Kandóó KKáálmlmáán n 
u. 5. u. 5. 



Az ADMATIS csapat



Méretellenőrzés a 
tisztaszobában



ADMATIS ADMATIS 
projektekprojektek

�� FOCUSFOCUS /2008/2008--2011/2011/

�� Sentinel2Sentinel2--MSIMSI--MMTHMMTH /2009 /2009 --
�� CHEOPSCHEOPS /2014/2014--16/16/

�� MFRMFR /2015/2015--16/16/



info@admatis.com
www.admatis.com

Sentinel-2 supplier chain



BESZÁLLÍTÓK ÉS 
ALVÁLLALKOZÓK



SENTINEL2SENTINEL2--MSIMSI
/ADMATIS//ADMATIS/



A Sentinel2A a 
Mozgatókészülékre szerelve



Beszerelés a 
hordozórakétába
Az orrkúp 
összezárásaBepakolás után



Útban a rakétacsúcshoz



A VEGA hordozórakéta
orrkúpjában a 
Sentinel2A műholddal
Kuoruban készen a 2015
Junius 23.01.50 órai startra



SENTINELSENTINEL--22
MSIMSI--MMTHMMTH



Termőföld kontroll Toulouse környékén /a sárga búza, a narancs napraforgó/

Sentinel 2A legelső képe 
2015 junius 27 



HUNSPACEHUNSPACE

Magyar Magyar ŰŰripari ripari KlaszterKlaszter

AlapAlapííttáás: 2007, s: 2007, akkreditakkreditáácicióó: 2014: 2014
TaglTagléétsztszáám: 30 (24 KKV, 2 egyetem,  m: 30 (24 KKV, 2 egyetem,  
3 kutat3 kutatóóintintéézet, 1 kamara)zet, 1 kamara)
Alkalmazottak: 712 (310 mAlkalmazottak: 712 (310 méérnrnöök, 70 k, 70 PhDPhD)  )  
BevBevéétel: 9,2 tel: 9,2 millimilliáárdFtrdFt (export: 3,2Milli(export: 3,2Milliáárd Ft) rd Ft) 
Szabadalmak: 14Szabadalmak: 14
Projektek: 18 Projektek: 18 



HUNSPACE profil

Űripar

Műhold alkatrész
gyártás

Földmegfigyelés 



MMűűholdhold
AlkatrAlkatréészsz
GyGyáártrtááss

ePrimePrim SupportSupport ResearchResearch JointJoint

Admatis LtdAdmatis Ltd Dinas LtdDinas Ltd BayBay ZoltZoltáán Ltdn Ltd BOKIKBOKIK

C3S LtdC3S Ltd DirectDirect--LineLine LtdLtd BMEBME CADCAD--TervTerv LtdLtd

eConeCon EngEng LtdLtd EuroszerEuroszer--96 Ltd96 Ltd EcotechEcotech LtdLtd

Feinw erk LtdFeinw erk Ltd MTAMTA--ATOMKIATOMKI

Goodw ill LtdGoodw ill Ltd Miskolc Miskolc UniversityUniversity

GravitGravitááss LtdLtd MTA TTKMTA TTK

EuroEuro CabletechnicsCabletechnics LtdLtd

MoMo--MechatronicMechatronic LpLp

SunplantSunplant LtdLtd

TechnoplastTechnoplast GroupGroup LtdLtd

VTMT LtdVTMT Ltd

Borsodi M LtdBorsodi M Ltd

HUNSPACE 
struktúra



A HUNSPACE 
Székhelye Miskolcon 

O



2011 2012 2013 2014

Árbevétel, MFt 6270 7410 7600 9246

Export, MFt 1800 3270 2100 3417

Létszám 671 690 640 706

Mérlegfőösszeg, MFt 6166 6731 8008 12240

HUNSPACE 
számokban



A flamand űrklaszter ESA bevétele és a teljes űrbevétel 
alakulása



Az akkreditált 
klaszterstratégia számai,
műholdalkatrész export, MFt

� 2012 - 300

� 2013 - 500
� 2014 - 1000

� 2015 - 1500



A COPERNICUS program



PPerspekterspektíívváák 1k 1

A COPERNICUS program 15 A COPERNICUS program 15 éévre elvre előőre  re  
keretet adkeretet ad

A magyar  A magyar  űűripar volumene ripar volumene 
megsokszorozmegsokszorozóódik    dik    

Meg kell erMeg kell erőőssííteni magyar  a kftteni magyar  a kft--ketket

PPéénzt kell nzt kell forditaniforditani a technola technolóógiai giai 
fejlesztfejlesztéésekre   sekre   



PerspektPerspektíívváák 2k 2

�� A csA csúúcstechnolcstechnolóógia idekgia idekööti a legjobb ti a legjobb 
mméérnrnöökkööketket

�� A kooperA kooperáácicióó szszüükskséégszergszerűűen eren erőőssöödni dni 
fog fog –– klaszterklaszter nnéélklküül nem megy a dologl nem megy a dolog

�� Az ADMATIS rendelkezik a Az ADMATIS rendelkezik a 
referencireferenciáákkal kkal éés ks kéészen szen ááll tovll továábbi bbi 
szerepvszerepváállalllaláásra  a magyar sra  a magyar űűripar ripar 
zzáászlszlóóshajshajóójakjakéént  nt  



� A miskolci űripar erős európai 
referenciákkal és tervekkel 
rendelkezik

� A Magyar Űripari Klaszter
szerkezete és stratégiája bevált

MegMegáállapllapííttáásoksok



� Kapjon a miskolci űripar nagyobb 
figyelmet és kiemelt fejlesztési támogatást 
a város, a régió és az ország vezetőitől

� Az űripar és a felsőoktatás profilját 
közeliteni kellene /szakemberellátás/

� ESA regionális szerv Miskolcra

JAVASLATOKJAVASLATOK



MagyarorszMagyarorszáág ESA tag g ESA tag 

20162016--ttóól, ez a zl, ez a zááloga a magyar loga a magyar 
űűripar fejlripar fejlőőddééssééneknek


