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A NASA és az Airbus is Miskolcról rendel 
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A miskolci Admatis Kft. az egyetlen kisvállalkozás Kelet -Európában, amelytől a NASA 

kísérleti eszközt vásárolt, így az USA kormányának katonai beszállítójává vált.  

 

Csupa olyan technológiát használunk a mindennapok során, amelyre az űripar nélkül nem, 

vagy csak korlátozottan volna lehetőségünk. Gondoljunk csak a szélessávú internetre, a tv -

adásra, a GPS-re, vagy a Google Maps-re. Bárczy Pál, a többek között űrtechnikával 

foglalkozó Admatis Kft. ügyvezetője a Portfolio-nak elmondta: fontos különbséget tenni 

űrkutatás és űripar között. Az utóbbi egy dinamikusan, évi 4 százalékkal növekvő iparág, 

amely nemcsak viszi a pénzt, hanem bevételt is generál a piaci szereplőknek. "Ez egy 330 

milliárdos üzlet, amiből mi a 16,6 milliárdos műhold iparágban gyártunk alkatrészeket" - tette 

hozzá az ügyvezető, aki a Miskolci Egyetem anyagtudományi professzora is egyben. A 

műholdakról a többségnek elsősorban a Masat-1 juthat eszébe, amely az első magyar 

építésű szatelit volt, amit 2012-ben lőttek fel. 
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A tavaly tavasszal fellőtt Sentinel 2B-be - amely nagyon leegyszerűsítve egy hatalmas 

fényképezőgép - például 70 eszközt gyártottak Miskolcon az Airbus megrendelésére, többek 

között három radiátort, távolságtartó elemeket, ernyőt, fényrekeszt, kalibrálórészt is. Ezeknek 

a látszólag hagyományos fémelemeknek az űrben lévő viszonyoknak is meg kell felelniük, 

még egy egyszerű csavarnak is. "Fent ugye nincs levegő, ezért a vákuumban az atomok 

elkezdenek kiválni, s mivel nincs szél, így ott lebegnének az objektív előtt és ettől egyre 

homályosabb lenne a kép. Ezért a csavart vákuumba tettük és mínusz hetven foktól plusz 

hetven fokig melegítettük, hűtöttük, úgynevezett termikus ciklikus vizsgálattal teszteltük. 

Ezeket a teszteket beküldtük a megrendelőnek - mondta el Bárczy Pál. 



 

Az Európai Unió a földmegfigyelési feladatokat célzó Copernicus program végrehajtásával az 

Európai Űrügynökséget (ESA) bízta meg. A programban négy Sentinel 2-es műholdat 

állítanak pályára, amelyek többek között környezetvédelmi elemzésekhez készítenek 

felvételeket a Föld felszínéről. A műholdcsalád első példánya már 2015 óta működik, a 

másodikat tavaly lőtték fel, a harmadik és  negyedik építése folyamatban van. A másfél 

tonnás egységek összeállítása legalább 5 évig tart, amiben közvetve - az Admatishoz 

hasonlóan - több száz cég vesz részt. A négy műhold üzembe helyezése után egy -egy földi 

pontról 2-3 naponta készülhet űrfelvétel. 

 


