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A lillafüredi gyermekvasút végállomásától néhány háztömbnyire, egy klinkertéglás 

épületben található a magyar űripar lfontos vállalatának székhelye, ahol számos 

szatelit tartozékait gyártották és a ma is olyan megrendelőket szolgálnak ki, mint az 

Airbus vagy a NASA - írja a portfolio.hu. 

Bárczy Pál, az egyebek között űrtechnikával foglalkozó Admatis Kft. ügyvezetője arról 

beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy 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. 

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

építésű szatelit volt, amit 2012-ben lőttek fel. Azonban a cég ügyvezetője szerint - anélkül, 

hogy kisebbítené a magyar érdemeket - a teljes képhez az is hozzá tartozik, hogy évente 

több száz műholdat bocsátanak pályára. Eddig összesen 7 ezer darabot lőttek fel, 

amelyek közül 1300 a mai napig működik, a többi pedig üzemképtelenül kering pályáján. 

A végtermékre a gyártóknak 8 éves garanciát kell adniuk - a teljes élettartam 10-12 év - 

amit a beszállítóktól is megkövetelnek. Hasonlóképpen kell elképzelni a szektort, mint az 

autóipart, ahol akár a 100-at is elérheti a beszállítók száma egy termék esetében, csak itt 

mindent sokkal szigorúbban ellenőriznek- ovasható a portfolio.hu riportjában. 
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A tavaly tavasszal fellőtt Sentinel 2B-be - amely nagyon leegyszerűsítve egy hatalmas 

fényképezőgép - például 70 darab eszközt gyártottak Miskolcon az Airbus 

megrendelésére, egyebek 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.  Így lehet, hogy 

végül egy csavar is 60 - 80 euróba kerül. 

 

"Ez egy rendkívül gyorsan fejlődő technológiákat alkalmazó iparág, így évről évre más-

más megoldásokon kísérletezünk, nincs reprodukció, vagyis olyan termék, amiből újra 

rendelnek, csak egyedi csomagok vannak. Bár eddig - ha sokadik nekifutásra is, de - 

minden megrendelést teljesítettünk, minden új projekt kihívás" - mondta Bárczy és 

hozzátette, akár egy projekt bedőlése is elsodorhatja a céget. A legutóbbi Sentinel 

műholdhoz például 1 millió eurós megrendelést teljesítettek. A magas kockázat ellenére - 

az Opten céginformációs adatbázisa szerint - dinamikus a fejlődés, az évi körülbelül 3 

leadott projekttel 2012 óta évente durván 30 millió forinttal növelték a bevételüket, 2016-

ban elérve a 140 milliót. (képünk illusztráció) 

 


