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• Tudomány, kutatás

• Oktatás

• Ipar

• Szolgáltatói szektorok (telekommunikáció, mezőgazdaság, meteorológia, egészségügy)

• Nemzetbiztonság

• Védelmi kérdések

• Diplomácia

AZ ŰRSZEKTOR STRATÉGIAI TERÜLET



A nemzetközi űrtevékenység áttekintése

Forrás: www.alphr.com Forrás: OECD









A magyar űrkutatás előtt álló 
megoldandó feladatok:

• Hazai szakemberek képzése

• Tudományos és ipari pályázatfigyelés 

kialakítása

• A hosszútávú és kiszámítható 

projektfinanszírozás megoldása

• Kevés a tőkeerős űripari vállalat

• Hiányzó űrstratégia

• Ki nem használt nemzetközi 

kapcsolatok

A magyar űrkutatás előtt álló megoldási 
javaslatok:

• Szakmai egyeztetések intézményesítése

• Projektek finanszírozására állami 

garanciavállalás

• Minimum regionális szintű hazai 

költségvetési szerepvállalás

• Adminisztrációs segítségnyújtás

• Űrstratégia megalkotása

• Diplomáciai kapcsolatok rendezése, 

megfelelően magas szintű képviselet



Ipari szereplők támogatása

Piacra jutás támogatása

Versenyképesség kiaknázása

Know-how védelme

Üzleti szemlélet kialakítása

Képességek fejlesztése

Valós kompetenciák

Beruházások ösztönzése



A magyar űrtevékenység nemzetközi kapcsolatrendszerének maximális kihasználása és bővítése



A magyar űrkutatás irányítása
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Jelenleg magyar részvétellel futó ESA missziók



Fontos missziók

Rosetta, Venus-, Mars Express

• Central data acquisition and control computer 
for the Rosetta Lander (Philae)

• EGSE for Plasma Consortium of ESA’s Rosetta
mission

Spacecraft Simulators for ESA’s Rosetta, 
MarsExpress and VenusExpress



Fontos missziók

JUICE, ExoMars

EGSE (El. Ground. Support Equ.) of PEP and 
J-MAG instruments for JUICE mission

Onboard software of CaSSIS instrument for 
ExoMars mission



Fontos missziók

BepiColombo, ESEO

Event detector

Onboard software of CaSSIS instrument for 
ExoMars mission



Fontos missziók

Obstanovka, Trabant projektek

Obstanovka experiment on the surface of the ISS The Chibis satellite measures the
electromagnetic waves in the environment

of  the Earth



Az AWDANet hálózat a

Föld 6 kontinensén:



A magyar űrtevékenység napjainkban

A 67/P Csurjumov-Geraszimenko üstökös felszíne közelről







Az űrtevékenység társadalmi szerepe és 
beágyazottsága

Az űrtevékenység civilizációnk fontos jelensége. A felmerülő 
kérdések:

• Civilizációnk fontos tényezője-e vagy egy állam katonai erejének 
része, esetleg valamely „sötét” („titkos”, stb.) hatalom előtűnő jele?

• A gazdag országok, nemzetek játéka-e vagy fontos társadalmi 
problémák megoldásának hatékony eszköze?

• Van-e jogunk a világűr kutatására, az űrrepülésre mielőtt végleg 
megoldottuk volna a szociális, környezeti, stb. problémákat?

• Véletlen jelenség-e az életünkben vagy az emberi civilizáció 
szükségszerű következménye?

• Az emberiség jövőbeni túlélésének, megmaradásának az egyik 
kulcsa-e vagy teljesen fölösleges?

• Fritz Baade (1961)



Az űrtevékenység társadalmi szerepe és 
beágyazottsága

Fritz Baade (1961):

„Feladatunk nem az, hogy más bolygókat hódítsunk meg, hanem az, hogy a 

saját bolygónkon teremtsünk rendet. Igaz, hogy ez a legnagyobb feladat, 

amely valaha is két vagy három emberi generáció osztályrésze lett. Ha ezt 

megoldottuk – de csak ebben az esetben – lesz meg többé-kevésbé a 

szükséges erkölcsi bizonyítványunk, hogy valamilyen Földön kívüli 

égitesthez és esetleg a Holdhoz közeledjünk.”



Kommunikáció, navigáció, stb.



• Űridőjárás 

• Űrszemét 

• Migráció

• Klímaváltozás

• Nemzetbiztonság

• Katasztrófavédelem







• Biztonságpolitika

• Ipar/Űripar

• Kommunikáció

• Kutatás

A Hold kolonizációja
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


