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European Space Agency

„Az Európai Űrügynökség (ESA) Európa kapuja az űr felé.
Küldetése, hogy alakítsa Európa űrképességének fejlő-
dését, és biztosítsa, hogy az űrbe történő beruházások
továbbra is előnyösek legyenek Európa és a világ pol-
gárai számára.”
Forrás: https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts

https://www.esa.int/About_Us/Corporate_news/ESA_facts


NAVISP
Navigation Innovation and Support Programme

NAVISP támogatni fogja az európai ipart abban, hogy sikeres legyen a 
műholdas navigáció, valamint tágabb értelemben a pozícionáló 
navigációs időzítési technológiák és szolgáltatások globális piacán, 
amely rendkívül versenyképes és gyorsan fejlődik, miközben 
támogatja az ESA-tagállamokat nemzeti célkitűzéseik és képességeik 
fejlesztésében a navigációs ágazatban.

Forrás: https://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2016/Navigation_Programmes

https://www.esa.int/About_Us/Ministerial_Council_2016/Navigation_Programmes


A „pályázó”



Miként találtunk az ESA-ra?

Fotók: GISopen 2019-es fotóarchívumából



2020 ESA Hungarian Space Industry Days



Pályázat folyamata

I. ESA delegációval kapcsolat felvétel

II. Project tárgyának egyeztetése

III. Projekt vázlat készítése

IV. Részletes pályázati dokumentáció kidolgozása

V. Szerződéskötés

VI. Megvalósítás



Projekt „vázlat”

8-10 oldalas dokumentum, amelynek tartalmaznia szükséges
- Projekt leírás
- Projekt kapcsolódási pontjai a nemzeti célokhoz
- A projekt megvalósulása kapcsán a fejlesztési eredmények 

előrevetítése
- A megvalósítás ütemterve
- Készülő dokumentációk
- Pénzügyi terv
- Felmerülő kockázati tényezők 



Munka az ESA -val

NEM, NEM TUDOM! 😟😟
Ilyet nem lehet! 😞😞
Kizáró tényező! 😱😱
Formai hiba miatt értékelhetetlen! 🤯🤯



Az ESA szemlélete
Kérem fejtsétek ki.

Elmagyaráznád.

Utánajárok.

Megkérdezem a szakterületért felelőst.

Mikor egyeztessünk?!

Azt javaslom…….

„A cél, a MEGOLDÁS! Keresünk és találunk megoldást!!"

„Keressél bármikor!”



...a szerződésig

• '20. október 7. – ESA workshop
• ’20. november – egyeztetés ESA delegáció
• ’20. december – előzetes projekt terv bemutatása
• ’21. január – előzetes projekt terv elfogadása
• ’21. február – pályázat benyújtása
• ’21. április – szerződés feltételeiről egyeztetés
• ’21 május – szerződés kötés



A projekt



Projekt résztvevők

Infobex
(100%-s projekt tulajdonos)

- Projekt ötlet
- Pályázat írás
- Tervezés
- Kivitelezés előkészítés
- Kiépítés, üzembe helyezés
- Üzemeltetés, szolgáltatás

FORGEO Kft. (földmérési szakértő)

- Tervezés
- Műszaki előkészítés
- Kivitelezés előkészítése
- Antennák helymeghatározása
- Műszaki ellenőrzés



Mindenki másnak is hasonlóképp jó 
munkát és sikeres pályázatot kívánok!


	Az első sikeres hazai ESA NAVISP pályázat
	European Space Agency
	NAVISP
	4. dia
	5. dia
	6. dia
	7. dia
	8. dia
	9. dia
	10. dia
	11. dia
	12. dia
	13. dia
	14. dia

