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HMMinden korábbinál jelentősebb mérföldkőhöz ért 
a hazai űripar és űrkutatás, amikor Magyarország
egy egyedülálló és jövőbemutató befektetés 
mellett döntött. Hazánk 2015. november 4-én csatla-
kozott az Európai Űrügynökséghez teljes jogú tagként. 

Európa „világűr 4.0” stratégiáról beszél, amely
paradigmaváltást jelent az űripar fejlődésében. 
A terület mára nem egy egzotikus, elvont kutatási
ágazat, mely kizárólag a világegyetem felfedezését, 
távoli galaxisok kutatását tűzi ki zászlójára. Sokkal
inkább a mindennapi életünk szerves részét jelenti.

Napjainkban műholdas rendszereket használunk 
a tájékozódásunk során, munkavégzésünk alatt vagy
kikapcsolódásképp. Ezek a megoldások beépültek 
a precíziós mezőgazdaságba, műsorszórásba, nagy 
stabilitást igénylő kommunikációs szolgáltatásokba, 
a földterületek felmérésébe, az időjárás-jelentés 
pontosításába és még sorolhatnánk.

Büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon 
számos jól működő vállalkozás, kutatóintézet és egye-
tem részese ennek az iparágnak. A kiadványban 
bemutatott kutatóinkat és mérnökeinket az motiválja,
hogy olyan megoldásokat dolgozzanak ki, ami inno-
vatív, költséghatékony, nagy megbízhatóságú és új-
szerű technológiai megközelítésen alapul. Szándékunk
ezzel a katalógussal az, hogy elősegítse a minél gyü-
mölcsözőbb szakmai és üzleti kapcsolatok kialakítását
a megfogalmazott célok elérése érdekében.

Hungarian space industry and space research have
reached a more important milestone than ever before,
when the country decided on a unique and forward-
looking investment. Hungary joined the European
Space Agency as a full member on 4 November, 2015.

Europe is talking about „Space 4.0” strategy, which
means a paradigm shift in the development of the
space industry. This is not an exotic, abstract research
field anymore targeting exclusively the discovery of
the universe and the exploration of distant galaxies.
It is rather an integral part of our everyday life.

Today, we are using satellite systems for finding
our ways, for working or even for relaxing. These 
solutions have been integrated into precision agricul-
ture, into broadcasting, into those communication
services that require greater stability, into assessment
of land areas, into the higher accuracy of weather
reports and so the list goes on.

We are proud that a number of our well-functioning
Hungarian companies, research institutes and uni-
versities are also part of this sector. Our researchers
and engineers presented in this publication are moti-
vated to develop solutions, which are based on an 
innovative, cost-effective, highly reliable novel techno-
logical approach. Our goal with this catalogue is to
facilitate the establishment of fruitful professional
and business relationships in order to achieve the 
defined objectives.
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YÖ You are holding in your hand the catalogue of the
Hungarian actors of space industry and space  
research, which can be also considered as the busi-
ness card of the sector. We present here the high-tech
scene of our country, of which we can be proud 
indeed, as our engineers and scientist have always
been at the forefront of space activity. Their knowl-
edge and skills cover almost all segments of this
field. They have obtained excellent references by 
co-operating in major international space missions.
In these missions Hungarian experts have built
many instruments of critical importance, which all
proven operated and are operating for a long time
reliably in space or as part of the ground segment
related to the mission. A long way and several suc-
cesses are behind our experts. Relying on these they
can be excellent partners in handling upcoming
tasks of space research and industry.

As a full member of the European Space Agency,
Hungary has the opportunity to take part in very 
extensive innovation projects. We are fully convinced
that this catalogue, and the support of the organiza-
tions present in it, facilitates further orders to our
industry. The development of space industry will
then contribute to spread the most developed indus-
trial culture, quality assurance and technology in
our country.

Our declared ambition is to keep our most educated
engineers and researchers in Hungary and inspire
more and more people to join space activity, increasing
the competitiveness of our country.

Ön a magyar űripari és űrkutatási szereplők kata-
lógusát tartja a kezében, amely a szektor névjegye 
is egyben. Bemutatjuk hazánk csúcstechnológiai
ágazatát, melyre méltán lehetünk büszkék, hiszen
mérnökeink és tudósaink évtizedek óta jelen vannak
a világ élvonalában. Tudásuk, képességeik felölelik
az űrtevékenység szinte minden szegmensét. 
Kiváló referenciákkal rendelkeznek kiemelt nemzet-
közi űrkutatási küldetésekben való részvételüknek
köszönhetően. Számos, kritikus fontosságú beren-
dezést alkottak meg, melyek hosszú időn át, 
igazoltan működtek, és jelenleg is megbízhatóan
működnek a világűrben vagy a küldetéshez kap-
csolódó földi szegmens részeként. Hosszú út 
és számos siker áll szakembereink mögött, amelyre
támaszkodva kiváló partnerek lehetnek a soron 
következő űripari és űrkutatási feladatok ellátása
során.

Magyarország az Európai Űrügynökség teljes 
jogú tagállamaként nagyszabású innovációs pro-
jektekben vehet részt. Meggyőződésünk, hogy 
a katalógus összeállítása, az abban foglalt szerve-
zetek támogatása elősegíti a további megrendeléseket
iparágunk számára. A szakterület fejlődése pedig
hozzájárul a legfejlettebb ipari kultúra, minőség-
biztosítás, technológia elterjesztéséhez hazánkban.

Nem titkolt célunk itthon tartani legképzettebb
mérnökeinket és kutatóinkat, inspirálva egyre 
többeket arra, hogy bekapcsolódjanak ebbe az ipar-
ágba, növelve mindezzel Magyarország verseny-
képességét.
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Bár egy ország űrtevékenységeinek kezdete a különböző szempontok alapján más-
más időpontokhoz köthető, a magyar űrkutatói tudományos közösség széles köre
egyetért abban, hogy a magyar űrtevékenység időszámítása Bay Zoltán holdradar-
kísérletével kezdődött. A magyar fizikus által vezetett kutatócsoportnak 1946 febru-
árjában sikerült a Holdról visszaverődő radarvisszhangot észlelnie, és ezzel létrehoz-
nia a magyar radarcsillagászatot.

A Szputnyik–1 1957. október 4-i pályára állításával a világ belépett az űrkorszak-
ba, és bár a további eszközök és élőlények űrbe juttatásához szükséges szállítóeszkö-
zökkel sokáig csak a hidegháború két nagyhatalma rendelkezett, sok kisebb ország,
így hazánk is igyekezett aktívan kivenni részét az űrkutatás jelentette új lehetősé-
gek kihasználásából.

A következő évtizedben a magyar űrképességek gyors fejlődésének köszönhe-
tően, egyre gyakoribbá vált a magyar részvétel a nemzetközi projektekben.
Magyarország 1967-ben csatlakozott az Interkozmosz programhoz (hivatalos nevén:
„a szocialista országok együttműködése a világűr békés célú kutatásában, felhasz-
nálásában”), amelynek keretében hazánk számára is szélesebb lehetőség nyílt,
hogy élhessen az űrhöz való közvetlen hozzáférés előnyeivel. Ekkor jött létre 
a magyar űrtevékenységet irányító és koordináló Űrkutatási Kormánybizottság is.

Az 1970-es évektől kezdve szovjet küldetések keretében egyre több magyar űresz-
köz jutott a világűrbe, és végzett ott tudományos kísérleteket. A magyar űrkutatás
elismertsége egyre nőtt, az egyes tématerületeken újabb és újabb kutatók kezdtek
dolgozni, ennek megfelelően szükségesnek tűnt a nemzetközi kapcsolatokat 
és a hazai kutatások irányítását és koordinációját közelebb vinni a szakmához. 
1978-ban az Űrkutatási Kormánybizottság feladatait az MTA Interkozmosz Tanácsa
vette át, s végezte egészen 1991 végéig.

1980. május 26-án került sor az első magyar űrhajós űrrepülésére. Farkas Bertalant
a Szojuz–36 űrhajó juttatta fel a Szaljut–6 űrállomás fedélzetére, hogy ott a következő
egy hét során a magyar űripari és tudományos közösség külön erre az alkalomra

2.

1.

Történeti áttekintés

1. A magyar űrkutatás kezdetét Bay Zoltán
1946. február 6-i holdradarkísérletétől 
számítjuk, ezzel az antennával kapta 
a radarvisszhangot a Holdról | The history
of the Hungarian space activity began with
the successful Lunar radar experiment, 
carried out by Zoltán Bay’s group on 
6th February 1946 with this antenna
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3.

2.

Historical overview

2. Farkas Bertalan magyar, valamint Sally
Ride és Jim Voss amerikai űrhajósok 
méréseket végeznek a magyar fejlesztésű
Pille műszerrel | Bertalan Farkas Hungarian
cosmonaut, Sally Ride and Jim Voss 
American astronauts performing measure-
ments with the Hungarian developed 
Pille instrument
3. A Pille termolumineszcens dózismérő
eszköz | Pille thermoluminescent dosimeter

taken over and were carried out by the Intercosmos Council of the Hungarian Acade-
my of Sciences until 1991.

On 26th May 1980 the first Hungarian spaceflight took place. Bertalan Farkas was
taken to the Salyut–6 space station by the Soyuz–36 spacecraft in order to carry out
experiments during the following week with the instruments that were specifically de-
veloped for this occasion by the Hungarian space research communities. This was the

2.

Even though the beginning of space activities in a country can be set to different
starting points according to different aspects, a wide range of the Hungarian space
research community agrees that Hungarian space activities began with the Lunar
radar experiment of Zoltán Bay. The research group led by the Hungarian physicist
managed to receive an echoing radar signal reflected by the Moon in February 1946
and to create Hungarian radar astronomy with this achievement.

After the successful launch of Sputnik–1 on 4th October 1957, the world entered  the
space-age, and even though launch vehicles were for a long time the prerogative of the
two superpowers of the Cold War, a lot of countries possessing more modest capabili-
ties – including Hungary – made efforts to actively participate in the utilization   of
possibilities presented by space research.

Due to the rapid development of Hungarian space competencies that occurred in
the following decade, Hungarian participation in international projects became more
common. Hungary joined the Intercosmos Programme (officially: Agreement on Cooper-
ation in the Exploration and Use of Outer Space for Peaceful Purposes) which offered
better opportunities for Hungary to enjoy the benefits of direct access to space.
The Government Committee on Space Research – which was responsible for control
and coordination of the Hungarian space activities – was also established.

From the 70’s onwards a lot of Hungarian space instruments have been delivered
into space in order to perform scientific experiments. Recognition for Hungarian
space research grew, as newer and newer researchers began working on specific fields
of activities, therefore, it seemed necessary to bring the control and coordination
activities of domestic research and international relations closer to the expert com-
munity. In 1978, the duties of the Government Committee on Space Research were



fejlesztett űreszközeivel kísérleteket végezzen. Számos nagy sikerű magyar eszköz
köszönheti ennek az útnak a létrejöttét. Az első magyar űrrepülés lehetőségének
lendülete még sokáig éreztette hatását a magyar űrtevékenység felgyorsult fejlő-
désében.

A hidegháború történelmi meghatározottságai ellenére, a magyar kutatók mindig
igyekeztek együttműködni nyugati (főként európai és amerikai) szakemberekkel is.
A rendszerváltás, az Interkozmosz program vége és a Szovjetunió felbomlása új
helyzetet teremtett az űrkutatás területén is. Ennek megfelelően a hazai űrszektor
támogatásának feladatát 1992 januárjától az ekkor létrehozott központi hivatal, 
a Magyar Űrkutatási Iroda (MŰI) látta el.

Az Iroda azt követően jött létre, hogy Magyarország a régió országai közül első-
ként kezdte meg a kapcsolatfelvételt az Európai Űrügynökséggel (ESA),
és 1991. április 10-én Együttműködési Megállapodást kötött a szervezettel. 

A magyar űrszektor támogatásának egyre szélesebbé és összetettebbé váló fel-
adatköre megkövetelte egy, a kormányzat, a hazai űrszektor, valamint a nemzet-
közi űripari és űrkutatási szereplők között közvetítői szerepet betöltő önálló
szervezet létrejöttét.

Az Iroda 1992–2005 között önálló irodaként látta el feladatait a mindenkori űr-
tevékenységért felelős miniszter felügyelete alatt. 2006. január 1-jén a MŰI önállósága
megszűnt, és az elkövetkező években számos különböző minisztérium és hivatal
adott otthont az Irodának. A MŰI 2010. október 1-jével került a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium felügyelete alá, 2014 júniusa óta feladatait az NFM Elektronikus
Hírközlési és Űrkutatási Osztálya látja el.

A korábbi évtizedekben kialakított hagyományos kapcsolatok folytatása és meg-
erősítése érdekében Magyarország 1999-ben kormányszintű űrkutatási együttmű-
ködési megállapodást kötött Oroszországgal, majd 2001-ben az Egyesült Államokkal.
Ezeken felül néhány ország űrügynökségével a MŰI maga is kötött intézményközi
együttműködési megállapodásokat. Magyarország számára jelenleg is kiemelkedő
jelentőségű a nemzetközi űrtevékenység legjelentősebb szereplőivel kialakított, köl-
csönösen előnyös együttműködések fenntartása és megerősítése, ám a MŰI elmúlt
két évtizedes működését nagyban meghatározta az Európai Űrügynökséghez való
csatlakozás vágya is.

Magyarország az 1991-es Együttműködési Megállapodást követően 1998-tól
részt vett az ESA tudományos kutatásokat támogató önkéntes programjában,
a PRODEX-ben, és 2003-tól a mára már a tagság előszobájának számító PECS
(Plan for European Cooperating States) program keretében folytatta együttműkö-
dését az ESA-val. A csatlakozási szándék 2005-ös hivatalos bejelentése után meg-
kezdődtek a csatlakozási tárgyalások, amelyek azonban 2007-re megakadtak.
A tárgyalások újrakezdésére 2013-ban került sor, és Magyarország 2015. november
4-én az Európai Űrügynökség teljes jogú tagjává vált.

Hetven évvel a magyar űrtevékenység kezdete után, ma, az Európai Űrügynök-
séghez történő csatlakozásunk következtében, egy sor új lehetőség áll nyitva a hazai
űripari és űrkutatási szereplők számára. Lehetőségük van arra, hogy bekapcsolódja-
nak egy 22 tagállamot magába foglaló, évi 5 milliárd euróból gazdálkodó, az önálló
európai űrképességek fejlődését támogató nemzetközi szervezet munkájába,
és bizonyítsák a világnak, hogy a magyar űripari és tudományos szereplők világ-
színvonalon képesek hozzájárulni az emberiség közös erőfeszítéséhez, a világűr
mélyebb megismeréséhez és hatékonyabb felhasználásához.
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origin of some highly successful Hungarian experiments,
a few of which have been utilized even to this day. The
momentum gained from the first Hungarian spaceflight
and especially the successful experiments carried out
there had a long-lasting impact on the accelerating
development of Hungarian space activities. 

Even against the backdrop of the Cold War’s historical
predeterminations, Hungarian researchers were always
seeking out opportunities to co-operate with western
(mainly European and American) experts. The regime
changes, the termination of the Intercosmos Programme
and the fall of the USSR, however, created a totally new
situation even in the field of space research. For this rea-
son, the task of co-ordinating the Hungarian space sector
was taken over in January 1992 by a newly created central
agency, the Hungarian Space Office (HSO).

The Office was established when Hungary, as the first
country from the region to initiate collaboration with the European Space Agency
(ESA),  signed a Cooperation Agreement with the organization on 10 th April 1991.
The constantly widening range and increasing complexity of the task of promoting of
the Hungarian space sector demanded the creation of an independent body as an
intermediary responsible for liaison among domestic and international space industrial
and research entities.

The Hungarian Space Office performed its duties between 1992 and 2005 as
an independent office under the supervision of the respective minister responsible for
space research. From 1 st January 2006, however, this independence was suspended
and several different ministries and agencies were hosts to the Office in the coming
years. The HSO was placed under the auspices of the Ministry of National Development
on 1 st October 2010, and since 2014 its duties have been being carried out by the Unit
for Electronic Communication and Space Research.

In the interest of continuing and reinforcing the traditional relations developed
during the previous decades, Hungary signed governmental level cooperation agree-
ments with Russia in 1999 and with the United States in 2001. The HSO itself has
signed inter-institutional cooperation agreements with space agencies of some other
countries. Hungary still considers the preservation and strengthening of cooperation
developed with prominent members of international space activities of paramount
importance, the functioning of the HSO in the past two decades has been, however,
greatly influenced by the intention of acceding to the European Space Agency.

After the Cooperation Agreement of 1991, Hungary entered ESA’s scientific option-
al programme PRODEX and proceeded with the cooperation from 2003 in the frame-
work of PECS (Plan for European Cooperating States), which is now considered as
a direct precursor of full membership. Accession negotiations started after the official
declaration of interest in 2005, but had been suspended by 2007. The reopening of
the negotiations took place in 2013 and on 4th November 2015 Hungary became a full
member of ESA.

As a result of the accession to the European Space Agency, the Hungarian space
industrial and scientific entities will have a wide range of new possibilities on
the  occasion of the 70th anniversary of Hungarian space activities. This is a highly
valued chance to participate in the activities of an international organization
promoting the development of independent European space capabilities with
22 member states and a budget of almost €5 billion, and also a chance to prove to
the world that Hungarian industrial and scientific entities are capable of performing
the work which is necessary for humanity’s common endeavour for a deeper under-
standing and better utilization of space. 

4.

1. A Masat–1 eredeti nagyságú makettje
2014 novembere óta a Nemzeti Múzeum
Magyarország történetét bemutató 
kiállításán is megtekinthető | The original
sized mock-up of Masat–1 can be seen in
the Hungarian National Museum since
2014 
2. A plazmafizikai kutatásokra épített
SAS műszer 1989 szeptemberében 
az Interkozmosz–24 műholdon indult 
a világűrbe | The SAS (Signal Analyser
and Sampler) plasma wave experiment
was launched in September 1989 on-board
Intercosmos–24 satellite 
3. A magyar fejlesztésű TRITEL eszköz
a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén  
The Hungarian developed TRITEL 
instrument on-board the International
Space Station
4. Az USA és Magyarország közti állam-
közi űrkutatási együttműködési 
megállapodás ünnepélyes aláírása 
2001-ben Budapesten | The signing cere-
mony of the Government level space 
co-operation Agreement between 
the United States of America 
and Hungary (Budapest, 2001) 
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Az Iroda tevékenysége
A Magyar Űrkutatási Iroda elsősorban ügynökségi, felügyeleti
és támogató funkciókat lát el a hazai űrszektor, a kormány-
zat, valamint a nemzetközi űripari és űrkutatási tudományos
közösségek felé. Feladatai három fő területet ölelnek fel.

A MŰI feladata a hazai űrszektor szereplői számára nyúj-
tott koordinációs segítség és támogatás, amely kiterjed
az intézményekre, az ipari szereplőkre. A MŰI hajtja végre
az űrtevékenységgel kapcsolatos kormányzati feladatokat
(ide értve a tájékoztatást, valamint a Magyar Űrkutatási
Tanács és az Űrkutatási Tudományos Tanács adminisztráció-
jának vezetését).

A MŰI látja el Magyarország képviseletét az Európai
Űrügynökségben – koordinációs tevékenységük célja az ESA-
tagság jelentette lehetőségek minél hatékonyabb kihasználása
és a szervezet „földrajzi visszatérítés” elvének érvényesítése.
A MŰI munkatársai figyelemmel kísérik az ESA Tanács,

valamint az annak alárendelt szakmai bizottságok keretében folyó munkát, aktívan részt vesz-
nek abban, és igyekeznek a döntéshozatalt a magyar űripari szektor érdekeinek megfelelően
alakítani. A magyar ESA-tagság első hat évében működő Felzárkóztatási Munkacsoport fela-
data annak biztosítása, hogy a szervezet működéséhez történő magyar hozzájárulások valóban
a lehető leghatékonyabb módon támogassák a magyar szervezetek fejlődését (földrajzi vissza-
térítés). A Munkacsoportban a MŰI több munkatársával képviselteti magát.

A MŰI képviseli Magyarországot számos nemzetközi szervezetben, pl. ENSZ Világűrbizottság
(COPUOS), Európai Unió (űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok esetén), EUTELSAT, EURISY,
Interszputnyik stb. A MŰI feladata továbbá, hogy Magyarország űrtevékenység területén létező
bilaterális nemzetközi kapcsolatait erősítse, valamint, hogy új együttműködési lehetőségeket
térképezzen fel a magyar űripar szereplőinek növekedése érdekében. A MŰI kétoldalú intéz-
ményközi kapcsolatokat tart fenn az Orosz Űrügynökséggel (Roszkoszmosz), az Indiai Űrkutatási
Szervezettel (ISRO), a Lengyel Tudományos Akadémiával, a Román Űrügynökséggel (ROSA)
és az Ukrán Állami Űrügynökséggel (SSAU).

A Magyar Űrkutatási Iroda feladatait 2014 óta a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Elektronikus Hírközlési és Űrkutatási Osztálya látja el. Az iroda személyzete és költségvetése
az utóbbi időben jelentősen bővült, elsősorban az Európai Űrügynökséghez történő csatlakozás
okán mind mennyiségében, mind összetettségében megnövekedett feladatok következtében. 

Kulcsszavak: koordináció, felügyelet, képviselet, támogatás, tájékoztatás, szervezés,  
adminisztratív menedzsment.

1. 1998 októberében magyar
küldöttség vett részt 
a Kennedy Űrközpontban 
az űrrepülőgép indításán
Hungarian delegation in 
the Kennedy Space Center 
to watch the Space Shuttle 
launch (October 1998)
2. Farkas Bertalan űrrepülése
35. évfordulóján ünnepi 
megemlékezést tartottak 
a Budapesti Műszaki 
Egyetemen (2015. május 26.) 
Participants of the comme-
morative conference on 
the occasion of the space-
flight of the first Hungarian
cosmonaut, Bertalan Farkas
(Technical University of 
Budapest, 26th May 2015)



3.

4.

3. A 2008-ban Kourou-ban (Francia Guyana) tartott európai űrminiszteri értekezlet résztvevői – az első sor bal szélén
a magyar miniszterrel | Participants of the European Space Ministers’ conference at the Guyana Space Centre in
2008 (very left in the first raw the Hungarian Minister)
4. Az ESA csatlakozási tárgyalások utolsó fordulóján részt vett magyar küldöttség a Nemzetközi Űrállomás európai
moduljának makettje előtt (ESA ESTEC Űrközpont, 2014. szeptember) | The Hungarian delegation at the last round
of our ESA accession negotiations had the opportunity to visit the ESA facility (ESTEC, 24th September 2014)

ORGANIZATIONS

Ministry of National Development, Hungarian Space Office 
(HSO)

The activity of the Office
The Hungarian Space Office carries out mainly supervisory
and supporting agency activities regarding the relations
to the domestic space sector, the government and the inter-
national space industry and research communities. Its ob-
jectives comprise three main areas of activities.

Internal tasks – Coordination and support for the players
of the domestic space sector including institutions, industrial
entities, as well as the fulfilment of governmental needs
(including dissemination of information and performing
administrative duties related to the Hungarian Space Board
and the Scientific Council on Space Research).

ESA-related representation – Coordination in order to en-
sure the efficient exploitation of the opportunities offered by
our ESA membership. Securing the „geo-return”. Employees
of the HSO oversee and actively participate in the work of
the ESA Council and its subordinate bodies, attempting to
shape decision-making according to the interests of the Hun-
garian space sector. The Hungarian–ESA Task Force is
responsible in the first six years of Hungarian membership
for ensuring that Hungarian contributions facilitate the
development of the Hungarian entities in the most efficient
way (geo-return). HSO employees represent a great number
among the Hungarian delegates to the Task Force.

International relations – The HSO is responsible for
the representation of Hungary within several international
organizations, e.g.: UN COPUOS, European Commission
– Space, EUTELSAT, EURISY, Intersputnik etc., and for the
strengthening of Hungary’s existing bilateral international
cooperation in the field of space activities. Seeking out new
opportunities for cooperation in order to facilitate growth for
the players of the Hungarian space industry. The HSO main-
tains bilateral inter-institutional relations with the Russian
Space Agency (Roscosmos), the Indian Space Research
Organization (ISRO), the Polish Academy of Sciences,
the Romanian Space Agency (ROSA) and the State Space
Agency of Ukraine (SSAU). 

The tasks of the Hungarian Space Office have been
carried out by the Unit for Electronic Communication
and Space Research of the Ministry of National Development
since 2014. The staff and budget of the Office have under-
gone substantial expansion in the recent years because of
the increase in both amount and complexity of its duties
due to Hungary’s ESA accession.

Keywords: coordination, supervision, representation, sup-
port, awareness raising, organization, administrative
management.
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A szervezet tevékenysége
A Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) közhasznú egye-
sület, jogelődje 1956-ban alakult. Tagjai az űrkutatás iránt 
érdeklődők és az űrtevékenységgel aktívan foglalkozó hazai
szakemberek. Kiemelt céljuk a világűr kutatásával kapcsolatos
szakmai ismeretek terjesztése magas színvonalon, különös
tekintettel a fiatal korosztályokra, az űrtan által elért új 
ismeretek hasznosítása, az új kutatási eredmények széles 
körű népszerűsítése, az ilyen irányú közművelődés elősegítése,
az űrtan által összefogott tudományágak közötti együtt-
működés előmozdítása. Ennek elérése érdekében a MANT
részt vesz az űrtannal kapcsolatos nemzetközi programokban,
elősegíti tagjainak szakmai, tudományos fejlődését, támogatja
a fiatal szakembereket, előadásokat, szemináriumokat, 
konferenciákat, kiállításokat szervez, kiadványokat jelentet
meg, diákpályázatokat ír ki. A MANT képviseli hazánkat 
a Nemzetközi Asztronautikai Szövetségben (IAF), valamint
együttműködik a Space Generation Advisory Councillal (SGAC).

Megjelennek nagyszabású tudománynépszerűsítő rendez-
vényeken. Tagjaik rendszeresen közreműködnek kiadványok
(könyvek) megírásában, fordításában, szakértőként szerepelnek
az írott és elektronikus sajtóban. Negyedéves egyesületi 
körlevelet és rendszeres elektronikus Hírlevelet adnak ki. 
Körlevelük és aktuális híreik honlapjukon (www.mant.hu)
naprakészen, a legszélesebb körben, tagságuk körén túl is
hozzáférhetők. Évente kiadják az Űrtan Évkönyv kötetet,
amely nyomtatásban és honlapjukon nyilvánosan elérhető
elektronikus formában is megjelenik.

SZERVEZETEK

Magyar Asztronautikai Társaság 
(MANT) 
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1. A Magyar Űrkutatási Fórum 2015 konferencia résztvevői-
nek csoportképe az MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai
Intézetének bejáratánál Sopronban | Space Research Forum,
2015
2. A MANT diákpályázatának két nyertese is eljutott 2010-ben
az Egyesült Államokba, Huntsville-be, a látássérültek 
számára rendezett nemzetközi űrtáborba | Two winners of
the MANT student competition participated in the Space
Camp for Interested Visually Impaired Students in Hunstville,
Alabama, USA, 2010
3. A MANT 2015-ös űrtáborának tagjai Takao Doi japán űr-
hajóst hallgatják az ENSZ bécsi központjába tett kiránduláson
Participants of the MANT Space Camp in Sopron (2015) 
visited the UN centre in Vienna, where Takao Doi, the former
Japanese astronaut gave an introduction to the International
Space Station

1.

2.

Ifjúsági pályázatukat 1992 óta minden évben meghirdetik
a 11–14, illetve 15–18 éves korosztály, továbbá 11–18 éves látás-
sérült diákok számára. Ezen egy megadott témában írásmű-
vekkel, rajzokkal, egyéb alkotásokkal lehet indulni. Sikeres
programjuk az először 1994-ben megrendezett nyári MANT
Űrtábor. A 13–18 éves korosztályt megcélzó, egyhetes rendez-
vényre az ország minden részéből és határainkon túlról is 
érkeznek fiatalok. A szakmai programot (előadásokat, vetél-
kedőket, csapatmunkát, távcsöves bemutatókat) a környéket
megismertető egyéb szabadidős programok színesítik. 
2015-ben elindították az Űrakadémiát a 18–35 éves fiatal szak-
emberek és egyetemisták számára. Kéthavonta szervezik 
az ugyanezen korosztálynak szánt Űrakadémia Klub előadó-
és vitaesteket. A fővárostól távol élő érdeklődőknek webszemi-
náriumokat rendeznek. Rendszeres szakmai kirándulásokat
szerveznek az ország űrkutató és népszerűsítő intézményeibe.

Kulcsszavak: ismeretterjesztés, tudománynépszerűsítés, 
diákpályázat, űrtábor, űrakadémia, kiadványok, konferenciák.
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4. A MANT szakmai 
kirándulásának részt-
vevői a Kecskeméti 
Repülőkórház baro-
kamrájában, 2014-ben  
A group of participants
of a MANT excursion in
the pressure chamber of
the Aeromedical 
Institute in Kecskemét,
2014

3.

4.

ORGANIZATIONS

Hungarian Astronautical Society 
(MANT)

The Hungarian summer Space Camp for students of 13–18
years age has been their successful programme since 1994.
The one-week Space Camp attracts young participants from
all over the country and beyond the borders. The professional
programme (lectures, contests, team work) is supplemented
with various leisure-time activities. The Space Academy, first
organized in 2015, targets young space professionals and
university students between 18 and 35 years of age. For the
same audience, they organize the bimonthly Space Academy
Club. Occasionally, they offer web seminar lectures for the
interested living in the countryside. The Society regularly
arranges trips and guided visits to professional space research
institutions and science popularization establishments in
Hungary.

Keywords: outreach, science popularization, student competi-
tion, space camp, space academy, publications, conferences.

The activity of the organization

The Hungarian Astronautical Society (MANT), established 
in 1956, is a non-profit civil organization. The Society invites
Hungarian space researchers, users of space technology and
everyone who is interested in the interdisciplinary and state-
of-the-art uses and research of outer space. Its aim is to raise
public awareness about space exploration and uses. The Society
also provides an opportunity for space enthusiasts to meet, 
exchange ideas and work together. MANT organizes confer-
ences, seminars, exhibitions, student competitions, summer
Space Camps and Space Academy, issues periodicals, releases
media material and holds lectures about space research and
connected scientific fields. MANT has been a member of 
the International Astronautical Federation (IAF) since 1959.
MANT has a MoU with the Space Generation Advisory Council
(SGAC).

The Society is an active participant in major public science
popularisation events. Their members regularly participate
in writing, translating professional materials and books, 
act as experts for the printed, on-line and electronic media.
MANT publishes and disseminates a quarterly circular to its
members, and issues regular electronic newsletters. Their pub-
lications, along with up-to-date information about their activ-
ities are available for the general public through their website.
They issue an annual Space Yearbook (Űrtan Évkönyv),
which is available for their members in print, and for the widest
audience in electronic form.

They have been hosting annual competitions for students 
in the age categories of 11–14 and 15–18 years, as well as for
visually impaired students of 11–18 years of age, since 1992.
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• az elmúlt 45 évben több mint 120 diploma megszületésében
működtek közre.

Néhány jelentősebb mérföldkő
A HATP űrtechnológiai ágazatához tartozó legtöbb céget 
és intézetet kiadványunkban önállóan is bemutatjuk. E tag-
szervezetek az elmúlt évtizedekben számos fedélzeti kísérletet
hajtottak végre, illetve sok fedélzeti berendezést, műszert fej-
lesztettek és készítettek. Eredményeik részletes felsorolása 
az egyes cégeket, intézeteket bemutató oldalainkon találhatók.

Kulcsszavak: repülőtechnika, űrtechnika, kooperáció, ipari
platform, kutatási platform, repülőipar, űripar, non-profit.

1.

2.

3.

A szervezet tevékenysége
A HATP nonprofit szervezet, amely olyan, a repülő- és űrtech-
nikában tevékenykedő magyar cégeket, intézeti és egyetemi
kutatócsoportokat fog össze, melyek mindegyikének valós 
repülési és/vagy űrkutatási hagyományai és létező megoldásai,
termékei vannak. A Platform 2007-ben alakult és két csoport
– a repülőtechnikai és az űrtechnikai – alkotja.

A HATP céljai:

• a közös és hatékony alkatrész-, részegység-, valamint 
termékfejlesztés és gyártás;

• a hazai és nemzetközi kooperációk kialakítása és fej-
lesztése;

• újszerű alkalmazások, megoldások kutatás-fejlesztése.

Célkitűzéseik:

• szervezeti keretet biztosítani a hazai űrkutatási és űripari
együttműködésnek;

• űrminősítésű alrendszerek, rendszerek, kis műholdak 
és hozzájuk kapcsolódó földi, kiszolgáló berendezések
fejlesztése;

• közreműködés a hazai űrstratégia kialakításában;

• részvétel a különböző űrügynökségek – különösen 
az ESA – űrprogramjaiban;

• K+F kapcsolatok kialakítása az ESA tagállamaival.

Örökségük:

• tagszervezeteik összesen több mint 250 éve foglalkoznak
űrkutatással;

• tagszervezeteik munkatársai összesen több mint 
2200 mérnökévet invesztáltak űrtevékenységbe;

• együttműködés négy kontinens 10 űrügynökségével 
és 26 fővállalkozójával;

• részvétel több mint 120 űrküldetésben, amelyek során
több mint 130 eszköz jutott a világűrbe;

• a földi szegmensben több mint 850 különféle eszköz 
fejlesztése;

• publikációik: közel 700 tudományos cikk és 15 könyv;

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 2007

SZÉKHELY/ADDRESS: H-1044 Budapest, Ipari park utca 10.

TELEFON /PHONE: +36-1-233-2138

MOBIL/MOBILE: +36-30-914-3464

E-MAIL: solymosi@hatp.eu

HONLAP / WEBSITE: http://www.haif.org/HATP.html

ŰRTECHNIKAI TÁRSELNÖK/CO-CHAIRMAN FOR SPACE: Solymosi János

REPÜLŐTECHNIKAI TÁRSELNÖK/CO-CHAIRMAN FOR AERONAUTICS: Hideg Mihály

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Solymosi János

Magyar Repülő- és Űrtechnológiai Platform
(HATP) 

SZERVEZETEK
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ORGANIZATIONS

The activity of the company
The Hungarian Aerospace Technology Platform is a non-profit, joint and open organisation of
the product developers of the different aeronautics and space industry organisations. It was
established in 2007 by members of the Hungarian aeronautics and space community, who are
active in the research, development and operation of aeronautics and space systems. HATP
has two main branches: Aeronautics and Space. The Space Branch collects the most significant
players of the Hungarian space community, having several decades of space heritage.

The main aim of HATP:

• to develop and manufacture components, devices, subsystems, equipment and systems for
the aeronautics and space industry;

• to build domestic and foreign co-operations in product development and manufacturing;

• to provide novel solutions and develop new applications.

Objectives:

• to provide organizational framework for integrated space research/industry in Hungary;

• to develop space qualified subsystems, systems, small satellites and the related GSE;

• to assist the creation of national strategy for space activity;

• to participate in ESA and other space missions;

• to establish new R&D relationships with ESA member states.

Combined space heritage:

• 250+ years of accumulated member’s space activity;

• combined heritage is 2200+ engineering years activity;

• co-operation with 10 space agencies and 26 prime contractors of four continents;

• participation in 121 space programmes;

• 130+ space products launched;

• 850+ different products for ground segments;

• publications: close to 700 articles and 15 books;

• assisted in 120+ thesis works in the last 45 years.

The most significant milestones of their heritage
The companies and institutes, belonging to HATP have carried out several experiments
on-board and provided hardware for several space missions. See a detailed descrip-
tion of their achievements on the pages of the individual companies and institutes
in our publication.

Keywords: aviation technology, space technology, cooperation, industrial platform, 
platform, aviation industry, space industry, non-profit.

4.

Hungarian Aerospace Technology Platform
(HATP)

1. A jelenleg legkorszerűbb
TRITEL sugárzásmérő berende-
zés (MTA EK) | The most recent,
up-to-date TRITEL dosimeter
equipment (MTA EK)
2. A BepiColombo PICAM 
tesztelő műszere (SGF Kft.)
The test equipment for the 
BepiColombo mission PICAM 
instrument (SGF Ltd.)
3. Az El-Tech Center épülete,
egyben a BHE, a HATP, a MANT 
és a BL-Electronics Kft. székhelye
The building of El-Tech Center,
hosting among others BHE Ltd.,
HATP, the Hungarian Astronau-
tical Society and BL-Electronics
Ltd.
4. A Nemzetközi Űrállomás
primér EKTC kommunikációs
rendszerének S-sávú fázis-
vezérelt adóegysége (BHE)
The system control (SC) card of
the primer communications
system of the ISS (BHE Ltd.).
The extremely sophisticated
system contains not less than
43 processors



A szervezet tevékenysége
Az 1994-ben alapított Magyar Térinformatikai Társaság
(HUNAGI) nonprofit társadalmi szervezet, amely a térinforma-
tika területén működő üzleti, kormányzati, tudományos, 
oktatási és nonprofit szervezetek meghatározó képviselőit
reprezentáló tagságával a térinformatika társadalmi hasznos-
ságának fokozásán munkálkodik. A HUNAGI az elmúlt két 
évtizedben aktívan képviselte Magyarországot az Európai
Térinformatikai Ernyőszervezetben (EUROGI), a Globális Tér-
adat Infrastruktúra Szervezetben (GSDI) és a Digitális Föld
Nemzetközi Szervezetben (ISDE).

Az emberiség évezredeken át küzdött a természet kihívásai-
val. Az időjárás szélsőségeinek kitett gazdálkodó kérdésfel-
vetései: mit, mikor és hová vessen?  Öntözőrendszert vagy 
vízelvezető árkokat építsen-e ki a jövő évi termés biztosítása
érdekében? A Kárpát-medence vízkészletével hogyan kellene
gazdálkodnunk, hogy elkerüljük az árvíz, a belvíz, az aszály,
az éghajlatváltozás következtében ránk zúduló szélsőségeket?
Hol lenne az ideális helye egy új lakónegyednek, kórháznak
vagy mentőállomásnak? Hogyan teremtsünk egyensúlyt 
az épített környezet, infrastruktúra és a jövő nemzedék élet-
minőségét biztosító természeti környezet viszonyában?

A környezetünkkel kapcsolatos megalapozott döntések meg-
hozatala elképzelhetetlen az űrtechnológia, a földmegfigyelés
eszközrendszere nélkül. A társadalom, a gazdaság és a termé-
szeti környezet közötti bonyolult kölcsönhatások vizsgálata, 
a létezésünk kereteit adó térrel való felelős gazdálkodás, dön-
téseink kockázatának csökkentése a térinformatika eszköz-
rendszere nélkül reménytelen próbálkozás. Az elmúlt évtizedek
technológiai fejlődése jó alapot teremtett az emberi döntések
kockázatának csökkentésére, de az IKT eszközeink társadalmi
hasznossága messze a technológiai lehetőségek alatt marad.
A HUNAGI ezzel a kihívással szembenézve vállalja fel az épített
és természeti környezettel való felelős gazdálkodás kereteit
megteremtő nemzeti téradat-infrastruktúra (NTI) és az erre
épülő műszaki, gazdasági, döntéstámogatási eljárások társa-
dalmi hasznosságának fokozását, különös tekintettel a föld-
megfigyelés eszközrendszerére. A HUNAGI két évtizedes

SZERVEZETEK

Magyar Térinformatikai Társaság 
(HUNAGI)
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térinformatikai tapasztalata – tagjainak tudásával ötvözve –
egyesíti a szinte minden állampolgárra kiterjedő érdekeltek,
az üzleti világ, a tudomány és a kormányzat erőfeszítéseit.

A szervezet tagszervezetei
A HUNAGI tagszervezetei lefedik a térbeli adatok előállításában
és hasznosításában érdekelt kormányzati, önkormányzati
szervezeteket, üzleti vállalkozásokat, egyetemi kutatóhelyeket
és nonprofit szervezeteket.

Kulcsszavak: térinformatika, geoinformáció, NTI, térbeli
döntéstámogatás, környezeti kockázatok kezelése.

1.
2.
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Mission statement of HUNAGI
The Hungarian Association for Geoinformation (HUNAGI) was founded in 1994 as
a non-profit, interdisciplinary organization (NGO) with the primary goal of pro-
moting and facilitating the availability, access and usability of geographic information

and related technologies. In the past two
decades HUNAGI has actively represented
Hungary in the European Umbrella Organi-
zation for Geographic Information (EUROGI),
the Global Spatial Data Infrastructure 
Organization (GSDI) and International 
Society for Digital Earth (ISDE).

Mankind has always suffered from global
environmental disasters. People have been
exposed to extreme weather conditions;
farmers have had to decide “what, when,
where?” to plant in order to maximize crop
and avoid hunger.  Irrigation systems or
drainage ditches had to be built to provide
adequate crop for the forthcoming year. They
had to decide how to manage the Carpathian
Basin water resources properly for Hungary
to avoid floods and droughts as results of
the climate change. Decision makers were
faced with problems such as “how to create 

a balance between the built environment, infrastructure and natural environment to
ensure quality life for future generations?”

It is impossible to make reliable and reasonable decisions without the toolkit of
space technology and Earth observation concerning our environment. Nowadays 
it is hopeless to manage the complex interactions between society, economy and 
natural environment or to examine the framework for responsible management of
our environment, to reduce the risk of decisions without GIS tools. Technological 
development in recent decades has created a good basis for reducing the risk of 
human decisions, but the social exploitation of ICT tools still fall below the techno-
logical possibilities. The aim of HUNAGI is to support the sustainable development
and to provide a framework for responsible management concerning the natural
and built environment, creating a National Spatial Data Infrastructure (NSDI) and
to help to increase the social usefulness of the technical, economic, decision support
processes based on active usage, particularly with regard to Earth observation. 
HUNAGI having two decades of experience in GIS – together with its expertise 
– serves almost the entire society.

Member organizations
Approximately sixty sub-organizations of HUNAGI provide the spatial data production
and utilization affiliated with government and local government organizations,
businesses, academic research institutes and non-profit organizations.

Keywords: GIS, geoinformation, NSDI, spatial decision support, environmental risk
management.
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Hungarian Association for Geoinformation 
(HUNAGI)

1. A HUNAGI vezetőségének ülése
Meeting of the HUNAGI Board
2. Magyar tájak az EU és az ESA 
Copernicus programja Sentinel–2A
műholdjának felvételein: a Balaton
(balra), Szekszárd és környéke
(fent), valamint Székesfehérvár 
és környéke (lent) | Hungarian land-
scapes on the images of the Senti-
nel–2A satellite of the EU–ESA Coper-
nicus programme: Lake Balaton
(left), Szekszárd and its surroundings
(above), as well as Székesfehérvár
and its surroundings (below)

2.
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A szervezet tevékenysége
Az akkreditált Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE) a Szervezeti és Működési
Szabályzat és az akkreditációs kötelezettségvállalások szerint működik. 
A cél a hazai űriparban érdekelt cégek tömörítése, közös érdekeik összehan-
golása, érdekeik érvényesítése, szakmai megerősítése, nemzetközileg is 
látható méretű gazdasági és szakmai szövetség működtetése. A HUNSPACE
projekteket szervez, generál és hajt végre, szervezi a Klaszterbizottság üléseit,
kezeli a honlapot, informálja a tagokat konferenciákról, pályázati felhívásokról,
figyeli az EMITS híreit. Klaszterszintű PR-tevékenységet fejt ki (hazai, 
illetve külföldi előadások). Angol nyelvű marketingkiadványokat készít 
a HITA, illetve a HIPA segítségével. Szervezi a stratégiaalkotást (Visegrád,
Space workshop 2010, Budapest meeting 2014). Képviseli Magyarországot 
az SME4SPACE szervezetben. Szervezi a bekapcsolódást az ESA-technológia-
harmonizációs folyamataiba. Teljesíti az akkreditációs kötelezettségeket 
(tagnyilvántartás, gazdasági mutatók, létszám, innováció, változáskövetés).

Kulcsszavak: management, marketing, közkapcsolatok, konzorcium-
szervezés, kompetencia-adatbank.

Magyar Űripari Klaszter 
(HUNSPACE)



1. A HUNSPACE alapító közgyűlése 
(2007. május 8.) | Founding Assembly of 
HUNSPACE (8th May 2007)
2. ThalesAleniaSpace–HUNSPACE tárgyalások 
(2015. november 26.), Miskolc | ThalesAlenia-
Space–HUNSPACE negotiation (26th November 
2015), Miskolc
3. Az ESA delegáció látogatása a HUNSPACE-
centrumban (2014. március 5.) | ESA visit at
HUNSPACE centre (5th March 2014)
4. Technológia harmonizációs workshop 
Miskolcon, 2015. november 2-án | Technology
Harmonization Meeting, Miskolc, 2nd November
2015
5. HUNSPACE roll-up az Űripari Centrum 
tárgyalótermében | HUNSPACE roll-up in 
HUNSPACE conference room
6. A HUNSPACE standja Sevillában (AEROMART,
2012) | HUNSPACE stand in Sevilla, AEROMART,
2012

4.

5.

6.
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The activity of the organization
HUNSPACE is a legal organization of 31 space ori-
ented entities in Hungary accredited by the National
Ministry of Economy. Their goals are to integrate
entities, on the basis of finding and exploiting their
common interests, strengthening and demonstrating
of their space technology skills on an international
business scale. HUNSPACE generates joint projects,
organizes cluster meetings, international workshops,
operates its own webpage, transfers EMITS and con-
ference news towards the cluster members. They 
organize cluster level PR actions at international
fairs and conferences, as well as marketing actions.
The brochures of the cluster for marketing actions
are published by HITA and HIPA. They organized 
a workshop for countrywide space strategy (Space
Workshop, Visegrád, 2010) and an international
meeting before ESA accession (Budapest meeting,
2014). HUNSPACE represents Hungary in SME4SPACE.
It connects the member companies to ESA harmo-
nization procedures.

Keywords: management, marketing, public 
relations, organising consortia, competency data
bank.

Hungarian Space Cluster 
(HUNSPACE)
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• Admatis Kft. (lásd a 82. oldalon/see p. 82) 

• Airbus DS Geo Hungary Kft. (lásd a 66. oldalon/see p. 66)

• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
(lásd a 22. oldalon/see p. 22)

• BME Villamosmérnöki Kar (lásd a 76. oldalon/see p. 76)

• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

• Borsodi Műhely Kft. 

• C3S Kft. (lásd a 90. oldalon/see p. 90)

• CAD-Terv Mérnöki Kft.

• Dinas Mérnökiroda Kft. (lásd a 92. oldalon/see p. 92)

• eCon Engineering Kft.

• Ecotech Zrt.

• Euro Cabletechnics Kft.

• Euroszer-96 Kft. (lásd a 93. oldalon/see p. 93)

• Feinwerk-Technik Kft.

• Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) 
(lásd az 54. oldalon/see p. 54)

• GeoAdat Kft. (lásd a 64. oldalon/see p. 64)

• BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. 
(lásd a 86. oldalon/see p. 86)

• BL-Electronics Kft. (lásd a 88. oldalon/see p. 88)

• Borsodi Műhely Kft.

• BME SZHVT Űrkutató Csoport (lásd a 78. oldalon/see p. 78)

• eCon Engineering Kft.

• ELTE Űrkutató Csoport (lásd a 24. oldalon/see p. 24)

• GeoIQ Kft. (lásd a 67. oldalon/see p. 67)

• Goodwill-Trade Kft. (lásd a 94. oldalon/see p. 94)

• Gravitás 2000 Kft.

• Julius-Globe Kft.

• Miskolci Egyetem

• Mo-Mechatronika Bt.

• MTA Atommagkutató Intézete

• MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
(lásd a 26. oldalon/see p. 26)

• MTA Természettudományi Kutatóközpont 
(lásd a 42. oldalon/see p. 42)

• Qualitative Production Gépipari és Kereskedelmi Zrt.

• RTM Szoftver Bt.

• Sunplant Kft.

• Technoplast Group Kft.

• Űrhajó Innovációs Kft.

• VTMT Kft.

A Magyar Repülő- és Űrtechnológiai Platform (HATP, lásd a 14 –15. oldalon)
űrtechnológiai tagszervezetei/Space related member entities of Hungarian 
Aerospace Technology Platform (HATP, see pp. 14–15)

• HEPENIX Kft. (lásd a 95. oldalon/see p. 95)

• MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
(lásd a 34. oldalon/see p. 34)

• MTA Wigner FK Részecske- és Magfizikai Intézet 
(lásd a 44. oldalon/see p. 44)

• SGF Kft. (lásd a 98. oldalon/see p. 98)

A Magyar Térinformatikai Társaság (HUNAGI, lásd a 16 –17. oldalon) tagszervezetei
Members entities of Hungarian Association for Geoinformation (HUNAGI, see pp. 16 –17)

A Magyar Űripari Klaszter (lásd a 18 –19. oldalon) tagszervezetei
Regular members of HUNSPACE (see pp. 18 –19)

• BME Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék 
(lásd a 73. oldalon/see p. 73)

• Datakart Mérnöki Tanácsadó Kft.

• Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai
Tanszék

• Debreceni Egyetem, MÉK, Víz- és Környezetgazdálkodási
Intézet

• ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

• GeoAdat Szolgáltató és Informatikai Kft. 
(lásd a 64. oldalon/see p. 64)

• GEODÉZIA Földmérőmérnöki Szolgáltató Kft.

• Gotmaps?, LLC

• Hexagon Geospatial

• HungaroCAD Informatikai Kft.

• INTERMAP Térinformatikai és Közigazgatás-fejlesztési 
Iroda Kft.

• Károly Róbert Főiskola Távérzékelési és Vidékfejlesztési
Kutatóintézet

• KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.

• Magyar Posta Zrt.

• Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft.

• TÉRKÉP Kft.

• VARINEX Informatikai Zrt.
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Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A nyertes ESA Bones pályázatuk keretén belül kísérleti kutatást
végeznek csontpótló anyagok fejlesztése területén. Jól ismert
jelenség az űrutazásról visszatért asztronauták csontjainak
sűrűségvesztése a súlytalansági állapotban bekövetkező kalcium-
beoldódás következtében. Az így legyengült csontszövet meg-
erősítésére megoldás lehet egy minimálisan invazív módon
bejuttatott csontpótlás. Kísérleteik két irányban folynak. 
Az egyik a jól ismert elektromos fonással készített, és a csont-
sejtek szaporodását elősegítő adalékanyaggal dúsított vázak
bevitele. A másik egy „automata” gélesedő rendszer bevitele,
amelyet szintén az említett adalékokkal töltenek ki. A gél 
előnye, hogy még folyadék formájában kerül be a kezelendő
helyre, de ott a testhőmérséklet és az ionos környezet hatására
kocsonyás állagú lesz. Ez azért előnyös, mert így pontosan
szabályozható az adalékanyag (hatóanyag) kioldódása 
és a csontsejtek szaporodása. Kísérleteik a megfelelő hordozó-
anyag (váz, gél) és az adalékanyag előzetes kiválasztására 
és ezek komplex rendszerként való működésére irányulnak.

Kulcsszavak: alkalmazott kutatás, anyagtudományi 
és gépészeti technológiai fejlesztések, ipari és környezetvédelmi
biotechnológia, intelligens rendszerek.

A cég tevékenysége
Magyarország legnagyobb és legsikeresebb alkalmazott kuta-
tási intézménye, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú
Nonprofit Kft. célja a magyarországi vállalatok versenyképes-
ségének és hatékonyságának növelése sikeres innováció 
és technológiatranszfer révén, szoros együttműködésben hazai
és vezető külföldi partnerintézményekkel. Ezt a célt különböző
nemzeti és nemzetközi kutatási és fejlesztési projektek meg-
valósításával kívánják elérni.

K+F tevékenységüket az alábbi területekre koncentrálják:

• anyagtudomány, nanotechnológia és lézertechnológia;

• biotechnológia;

• információs és kommunikációs technológia;

• környezetipar;

• logisztika és ipari gyártástechnológia;

• mechanikai, fizikai, kémiai-analitikai méréstechnika;

• genomika;

• szabályozástechnika.
Ezen célok megvalósítása során állami tulajdonú kutatóin-

tézeteik hazai és külföldi megrendelőik számára – ez jelenleg
több mint 200 vállalatot jelent – komplex tudományos és mű-
szaki megoldásokat kínálnak a hatékonyabb és eredményesebb
működésük elérése érdekében. Partnerintézményeik számára
az „innovációs híd” szerepét töltik be az alkalmazott kutatás-
fejlesztési és technológiatranszfer tevékenységen keresztül.

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofit Kft.
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1. A BZN Kft. főépülete
Main building of the BZN Ltd.
2. Az ESA-együttműködésben
megvalósuló Bones projekt 
csapata | Team of Bones project,
implemented in ESA co-operation
3. Ne100 típusú elektrosztatikus
szálképző készülék | Ne100 type
electrospinning machine
4. Elektromos fonással előállított
csontpotló | Scaffolds realized by
electrospinning

The activity of the company
The aim of Hungary’s largest and most successful institution
for applied research, Bay Zoltán Non-profit Ltd. is to improve
the competitiveness and efficiency of enterprises in Hungary
through successful innovation and technology transfer, in
close cooperation with domestic and leading foreign partner
institutions. It intends to fulfil this mission by implementing
various national and international research and development
projects.

They focus their R&D activity on the following areas:

• material sciences, nano- and laser technology;

• biotechnology;

• information and communication technology;

• environmental industry;

• logistics and industrial production technology;

• mechanical, physical, chemical-analytical measurement
technology;

• genomics;

• control technology.

In order to realize these objectives, their state-owned
research institutes offer complex scientific and tech-
nical solutions to achieve a more efficient and
fruitful operation for their domestic and foreign
client base – which means over 200 enterprises at
the moment. They play the role of “bridge of inno-
vation” for their partner institutes through the 
activities of applied research-development and techno-
logy transfer.

Achievements in the field of 
space activities
The Bones project aims to investigate anti-osteo-
porosis drugs which may be used as on-site bone 
reconstruction and fast osseointegration drugs during 

human spaceflights. Moreover a feasibility study of bone 
reconstruction and preparation of fast-acting bone substitutes
will be elaborated meanwhile ground reference tests and pos-
sibly experiments in microgravity conditions will be considered
to determine the interactions between bone cells and novel
bone grafts. From this first experiments it is expected to accu-
rately mapped and understand the metabolic processes occur-
ring in bone tissue. Based on these results in the next future
they aim to develop grafts based on novel materials that can
help more efficiently than before the fight against osteoporosis.

Keywords: applied research, materials science and engineering
related developments, industry and environmental biotechnol-
ogy, intelligent systems.

3.

Bay Zoltán Nonprofit Ltd. for 
Applied Research



A csoport tevékenysége
Űrfizika, űridőjárási vizsgálatok. E területen elsősorban   
a mágnesezett plazmákban terjedő elektromágneses hullám-
terjedés elméletével és ennek gyakorlati alkalmazásával 
foglalkoznak. Elméleti téren a Maxwell-egyenletek megoldá-
sával foglalkoznak. A gyakorlati alkalmazások keretében 
a földi ionoszférában és magnetoszférában terjedő whistler-
módusú hullámok terjedésével, értelmezésével, elemzésével 
és inverziójával foglalkoznak.

Műholdas távérzékelés. E területen a műholdas adatok
légköri korrekciójával, és az adatok mezőgazdasági alkalma-
zásával, ezen belül termésbecsléssel, termés-előrejelzéssel
foglalkoznak.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A SAS (Signal Analyzer and Sampler) VLF hullámkísérlet 
kifejlesztése. A SAS műszer különböző verziói sikeresen repül-
tek az Aktív (Interkozmosz–24), Kompasz–2, Csibisz–M 
és a Relek műholdon, valamint az Obsztanovka kísérletben 
a Nemzetközi Űrállomáson. Tervezik az újabb verzió fejlesztését
az Obsztanovka–2 kísérlethez és a Csibisz–AI műholdra.

Kidolgozták a Maxwell-egyenletek megoldását szélessávú
jelek esetére, veszteséges, mozgó és inhomogén közegekre
mind klasszikus, mind relativisztikus esetekre.

Eljárásokat dolgoztak ki whistlerek finomszerkezetének
elemzésére, valamint inverziójára, melyeknek segítségével 
a felszínen mért whistlerekből származtatható az egyenlítői
elektronsűrűség.

U”RTUDOMÁNY
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Kiépítették és folyamatosan működtetik a globális Auto-
matikus Whistlerdetektor és Elemző Hálózatot (AWDANet),
amely valós időben képes a villámok által keltett whistlerek
detektálására és inverziójára, ennek eredményeként az űridő-
járási vizsgálatokban (hullám-részecske kölcsönhatás, sugárzási
övek modellezése) kulcsfontosságú elektronsűrűség folyamatos
monitorozására.

Műholdvevő állomást telepítettek az ELTE lágymányosi
épületének tetejére. A 3,2 m átmérőjű, X-Y vezérlésű parabola-
antenna a meteorológiai műholdak adásai mellett a SAS 
tudományos kísérletek adatainak vételére is képes.

Eljárást fejlesztettek ki többsávos műholdas adatok (Land-
sat MSS, TM, IRS LISS) légköri korrekciójára. A módszer csak
a mért pixelértékeket használja.

Termésbecslési, termés-előrejelzési eljárást dolgoztak ki 
a főbb magyarországi haszonnövények hozamának becslésére,
előrejelzésére. Nagyfelbontású (Landsat TM típusú) adatokkal
a módszer akár táblaszintű becslésre is használható, míg kis
és közepes felbontású (AVHRR, illetve MODIS) adatokkal 
megyei, régiós és országos szinten, földi referencia-adatok
nélkül is nagypontosságú becslést ad.

Kulcsszavak: hullámterjedés, plazmaszféra, whistler, műholdas
mérések, távérzékelés, termésbecslés, termés-előrejelzés, 
légköri korrekció.

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Űrkutató Csoport
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Eötvös University
Space Research Group
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4.

5.

1. Az ELTE épületének tetején lévő 3,2 m-es műholdvevő parabolaantenna | The 3.2 m satellite receiver antenna on top of Eötvös 
University’s building
2. Az ELTE Űrkutató Csoportja | Group photo 
3. A SAS2 műszer, amelyik 2005–2006-ban repült a Kompasz–2 műholdon | The SAS2 instrument which flew aboard the Compass–2 
satellite in 2005–2006
4. A dél-afrikai antarktiszi állomáson, a SANAE bázison 2005-ben telepített AWDANet állomás adatgyűjtője és whistlerdetektor PC-je.
A monitoron az első, ott regisztrált whistler-csoport látható | Data acquisition and the whistler detector PC of the AWDANet station set
up in 2005 at SANAE South African National Antarctic Expedition. The screen shows the first whistler group recorded by that station
5. A Nemzetközi Űrállomáson működő SAS3 műszer (2013–) | The SAS3 instrument, currently (2013–) operating on-board the 
International Space Station

The activity of the group
Space physics, space weather research. Within this subject, the group focuses
mainly on the theory of electromagnetic wave propagation in magnetized
plasmas and its practical applications. They are looking at the propagation,
interpretation, analysis and inversion of whistler-mode waves propagating
in Earth’s ionosphere and magnetosphere.

Satellite remote sensing. In this field, they work on the atmospheric 
correction of satellite measurements, application of remote sensing methods
and data in agriculture, and more specifically crop yield estimation. In the
case of the most important industrial crops, they use both low and high 
resolution satellite images.

Achievements in the field of space activities
Development of the SAS (Signal Analyzer and Sampler) VLF wave
experiment. Different versions of the SAS instrument have per-
formed successfully on the Active (Intercosmos–24), Compass–2,
Chibis–M and Relek satellites, and in the Obstanovka experiment
on the International Space Station. The next generation of the 
instrument is being developed for the Obstanovka–2 mission and
the Chibis–AI satellite.

They have solved Maxwell’s equations for ultra wide-band signals,
in lossy, moving and inhomogeneous media, for both classical and
relativistic cases.

They have developed methods to study the fine structure of whist-
lers, and to implement their inversion, which can be used to infer
equatorial electron densities from whistlers recorded on the ground.
They have developed, deployed and keep operating the global 
Automatic Whistler Detection and Analyzer Network (AWDANet),

which can detect lightning-generated whistlers and carry out their inversion
in real-time, providing continuous monitoring of electron densities, a key 
parameter in space weather research (e.g. wave-particle interactions, model-
ling of the radiation belts).

They have installed a satellite receiver on the top of Eötvös University’s
main building in Lágymányos, Budapest. The 3.2 m diameter dish is capable
of receiving the broadcast from meteorological satellites and data from the
SAS scientific experiments in L, S and X bands.

They have developed a method for the atmospheric correction of multi-
spectral satellite data (Landsat MSS, TM, IRS LISS). The method uses only
the measured pixel values.

They have developed a method for crop yield estimation and prediction
for the main agricultural crops in Hungary.

Keywords: wave propagation, plasmasphere, whistler, satellite measurements,
remote sensing, crop yield estimation, crop yield prediction, atmospheric 
correction.
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A kutatóközpont tevékenysége
A Konkoly-Thege Miklós Csillagászati Intézetből, a Geodéziai
és Geofizikai Intézetből, a Földtani és Geokémiai Intézetből,
valamint a Földrajztudományi Intézetből álló kutatóközpont
alaptevékenysége csillagászati és földtudományi kutatások
végzése (az első háromban űrkutatási vonatkozásokkal) 
felfedező kutatások (alapkutatások) és azok eredményeinek
felhasználásra való előkészítése, illetőleg közzététele, obszerva-
tóriumi, terepi és laboratóriumi mérések végzése, tudományos
műszerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok
tudományos feldolgozása és publikálása, obszervatóriumok
(közöttük a Nemzeti Szeizmológiai Hálózat) és laboratóriu-
mok működtetése. A Magyar Tudományos Akadémia kutató-
hálózatának intézményeként kiemelt célunk, hogy a hazai 
kutatási hagyományokra épülve a nemzetközi kutatási térben
is számottevő eredményeket ígérő felfedező kutatásokkal, 
értékadó tudományos eredményekkel vállaljunk szerepet 
a közjó szolgálatában, a jövő megalapozásában. 

Kulcsszavak: csillagászat, földtudomány, geodézia, geofizika,
földtan, geokémia, földrajz.

The main activity of the research centre 
The research centre including the Konkoly Observatory, the Institute
for Geological and Geochemical Research, the Geodetic and Geo-
physical Institute and the Geographical Institute covers astronomy
and earth sciences (with space research relevance in the first three
institutes). The main areas are as follows, basic scientific research,
the publication and preparation of these results for further use,
taking field-, laboratory- and observatory measurements, devel-
oping scientific instruments and methods, scientific analysis and
publication of measurement data, as well as the maintenance of
observatories (including the operation of the National Seismological
Network) and laboratories. Building on our national research
traditions, being part of the only full-time research network of
the Hungarian Academy of Sciences, the primary aim of the 
Research Centre for Astronomy and Earth Sciences is to play 
a fundamental role in promoting the common weal and in
building the foundation for our future through valuable scientific
achievements based on highly promising discovery research. 

Keywords: astronomy, geodesy, geophysics, geology, geochemistry,
geography.
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1. A CSFK soproni főépülete
The headquarter of the 
Research Centre in Sopron
(Photo: Berényi Kitti Alexandra)
2. A PLATO, az európai 
exobolygókereső űrtávcső-
rendszer indítását 2024-re
tervezik | PLATO, the 
European exoplanet hunter
space telescope system is 
scheduled to be launched in
2024

2.

MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont 
MTA Research Centre for Astronomy and Earth Sciences

(MTA CSFK) 

1.
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Az intézet tevékenysége
Az intézet fő tevékenysége csillagászati alapkutatás, amelyben egyre nagyobb
súllyal jelennek meg az űrcsillagászati módszerek. A Naprendszer égitestei
(kisbolygók, üstökösök) mellett exobolygók, fiatal csillagok és kialakulóban
lévő bolygórendszerek, pulzáló és kettős változócsillagok állnak kutatásaik
fókuszában. Az infravörös csillagászatban, ultraprecíz űrfotometriában 
és napfizikában több önálló kutatócsoport végez független kutatásokat.
Csillagászati alapkutatásaikhoz felhasznált adatok forrásai: saját fenntartású
obszervatórium a Mátrában, külföldi csillagvizsgálók nagyműszerei, mű-
holdas küldetések mérési adatai. Tudományos együttműködő partnerek
több korábbi és jelenlegi ESA küldetésben: ISO, Rosetta, CoRoT, Herschel,
Gaia, CHEOPS, PLATO. Az adatok kiértékelése és értelmezése sok esetben
saját fejlesztésű módszerek, modellek, szoftverek felhasználásával történik
széles nemzetközi együttműködésben. Eredményeiket rangos szakfolyó-
iratokban publikálják. 
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MTA CSFK Konkoly-Thege Miklós 
Csillagászati Intézet 

1. Az intézet budapesti központja | The headquarter of the institution in
Budapest
2. Űrcsillagászattal foglalkozó kutatók egy csoportja az MTA CSFK 
Csillagászati Intézetében | Part of the space astronomy staff of the 
Konkoly Observatory
3. A Piszkéstetői Obszervatórium főépülete | The main building of the
Piszkéstető Observatory

2.



1.

2.

3.

4.

1. A magyar részvétellel épülő CHEOPS 
exobolygó-vizsgáló ESA küldetés startja
2017-ben várható | The CHEOPS exoplanet
characterizing ESA mission has a significant
Hungarian contribution. Its start is 
scheduled for 2017 (Credit: ESA)
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Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az Herschel-csoport vezeti azt a nemzetközi projektet, amely az ESA
Herschel-űrobszervatórium PACS műszere archívumában található térképek
alapján egységes fotometria pontforrás-katalógust állít össze. Emellett 
folyamatosan részt vettek a Herschel PACS kalibrációs feladataiban, 
beleértve a műszerek párhuzamos módban készült térképeinek hivatalos
tesztelését.

A Herschel-űrtávcsővel észlelt égitestek albedói és színei alapján két
elkülönülő csoportot azonosítottak a Neptunuszon túli populációkban. 
Az észlelt bimodalitás bizonyíték arra, hogy a fiatal Naprendszerben 
létezett egy összetételbeli elkülönülés a közeli (kb. < 30 cse) és a távoli 
égitestek keletkezésekor.

A Kepler K2 küldetés az ekliptika környékén végez méréseket, 
ahol a nagyszámú kisbolygó jelentősen befolyásolhatja a fotometriát. 
Ezeknek a kisbolygó-elhaladásoknak a tényleges hatását a Kepler K2 
mérnöki adatainak felhasználásával vizsgálták, és azt találták, hogy a kis-
bolygók hatása valóban jelentős.

A Siding Spring-üstökös 2014 novemberében 40 000 km-re haladt el 
a Marstól, és a csóvája súrolta a vörös bolygó felszínét. Az üstököst korábban
a Herschel-űrtávcső PACS kamerájával megfigyelték. A kóma analízisével
megbecsülték a portömeget és a porkeletkezési rátát, és a várthoz képest
több nagy szemcsét találtak a kómában. Becslésük szerint az aktivitás 
6 hónappal a PACS mérések előtt, 8 cse távolságban kezdődött.

Sikerült űrszondás optikai és infravörös mérések segítségével meg-
állapítani, hogy a Mars északi cirkumpoláris zónájában tavasszal mikrosz-
kopikus méretskálán a vízjég és az ásványi felületek között előfordulhat 
az úgynevezett interfaciális folyékony víz. Modellszámításokkal kimutatták,
hogy az ilyen térségekben a főleg nyáron képződő és a légkörből kiülepedő
H2O2 lassan, de lebomolhat, megváltoztatva a kémiai környezetet.

Részt vettek a Rosetta űrszonda OSIRIS kamerájával a 67P üstökös
magjának megfigyelésében és a forgási paraméterek meghatározásában.
Azt találták, hogy a 67P tengelyforgási ideje jelentősen megváltozott 
a 2009-es perihéliuma idején, valószínűleg a szublimáció által keltett 
forgatónyomaték miatt. A Philae felszíni leszálló modul leszállásának 
és hosszú időtartamú munkájának előkészítésére meghatározták a 67P 
üstökös magjának Nap általi megvilágítási viszonyait.

A PLATO az ESA 2024-re tervezett exobolygó-kereső küldetése. Az egyedül-
álló távcsőrendszer célja a bolygórendszerek fejlődésének vizsgálata 
és lakható kőzetbolygók felfedezése, a bolygóparaméterek (sugár, tömeg,
sűrűség, kor) pontos mérésével. A magyar hozzájárulás sarokpontjai 
– egyebek mellett – a képeken telítésbe ment csillagok fotometriája, exo-
holdak keresése és a klasszikus pulzáló változócsillagok vizsgálatai lesznek.

Kulcsszavak: csillagászat, asztrofizika, űrkutatás, űrfotometria, asztro-
szeizmológia, csillag- és bolygókeletkezés, Naprendszer kis égitestjei, exo-
bolygók, napfizika.
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The activity of the institute
The institute carries out basic research in astronomy, in which
methods of space astronomy have become progressively domi-
nant over the recent years. Their research focuses on small
bodies in the Solar System (asteroids, comets), exoplanets,
young stars and planetary systems in formation, and pulsating
and binary variable stars. Several research groups work 
independently in infrared astronomy, ultraprecise space photo-
metry and solar physics. The sources of data for their investi-
gations: the Hungarian national observatory in the Mátra,
large telescopes in foreign observatories, space missions. 
They have been scientific collaborators in the following ESA
missions: ISO, Rosetta, CoRoT, Herschel, Gaia, CHEOPS, PLATO.

Achievements in the field of space activities
The Herschel group is the main contributor to the activities 
to prepare the Herschel Point Source Catalogue (HPSC). 
They successfully contributed to the Herschel PACS calibration
tasks defined by the Herschel Science Centre, including the
Astronomers Acceptance tests of PACS, SPIRE and parallel
mode maps with version 12 of the HIPE reduction software.

With new albedo data obtained using the Herschel Space
Observatory they revealed the existence of two distinct types

of surface among mid-sized trans-Neptunian objects in the
color-albedo plane. This separation is evidence for a composi-
tional discontinuity in the young Solar System.

The Kepler K2 Mission stares at the ecliptic plane, where 
a large number of main-belt asteroids are expected to con-
taminate the photometry. They investigated the effects of these
asteroid encounters using K2 Engineering data. They found
that main-belt asteroids will have considerable effects on the
photometry in the K2 Mission.

PLATO is ESA's exoplanet hunting mission (launch: 2024).
Its main aim is to investigate the evolution of planetary systems
and the discovery of habitable rocky planets, by providing 
accurate key planet parameters (radius, mass, density and age).
They summarized the design, technical requirements, obser-
vational strategy and the main scientific goals of the mission.
The cornerstones of the Hungarian contribution – among
others – will consist of the photometry of saturated stars,
searching for exomoons, and investigating classical pulsating
variable stars.

Keywords: astronomy, astrophysics, space research, space 
photometry, astroseismology, star and planet formation, small
bodies of the Solar System, solar physics.

2. CoRoT: a 2006–2012 között működött francia–európai exobolygókereső és csillagszeizmológiai űrtávcső | CoRoT: The French–European
exoplanet finder and asteroseismology space telescope worked between 2006 and 2012 (Credit: CNES/D. Ducros)
3. A Rosetta űrszondával az égitest felszínen található mélyedések és az üstökös aktivitása közötti összefüggést vizsgálták | The relation
between the holes on the surface of the comet and activity was also investigated
4. Panorámafelvétel a svábhegyi csillagvizsgáló 60 cm-es távcsövét rejtő kupoláról | Panoramic photo of the dome containing the 60-cm
telescope of the Konkoly Observatory (Photo: Kuli, Z., 2012)
5. Csillagívek a piszkéstetői 1 méteres távcső kupolájával | Stellar trails over the dome of the 1-m telescope at Piszkéstető
(Photo: Kuli, Z., 2012)
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Az intézet tevékenysége
Az intézet fő tevékenysége a geofizikai és geodéziai alapkuta-
tás, amelynek azonban számos gyakorlati (műszaki, földtani)
alkalmazási lehetősége van, s kiemelt állami közfeladatokkal
is jár. A kutatási témák a geológiai mélyszerkezettől a felszín-
közeli struktúrákon és folyamatokon át a légkör és a Föld
plazmakörnyezetének tanulmányozásáig terjednek. 

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az űrgeodézia területén végzett kutatások középpontjában 
a műholdas radarinterferometria (InSAR) fejlesztése, illetve
annak tektonikai folyamatok és a földcsuszamlások meg-
figyelésére történő alkalmazása áll. Az állandó szórópontú
(PSI) pontjelek 3D-s mozgástörténetének meghatározásához
a műholdradar interferometriás mérésekkel meghatározott
le- és felszálló műholdirányú elmozdulások (LOS) GNSS 
mérésekkel egészülnek ki, amelyek a vertikális irányú elmoz-
dulásokról nyújtanak információt. A két technika együttes 
alkalmazásához egy integrált geodéziai-geodinamikai hálózatot
alakítottak ki. A kidolgozott eljárás további vizsgálatát, 
amely magába foglalja a Sentinel–1A műholdra kidolgozott
optimális reflektáló felületek meghatározását, valamint 
az eljárás implementálását, PECS pályázat keretében végzik.

Az aeronómiai kutatások az ionoszféra és a földfelszín 
közötti üregrezonátorban fellépő tranziens elektromágneses
jelenségeket vizsgálják az extrém alacsony frekvenciasávban
észlelt tranziens Schumann-rezonancia- (SR) adatok felhasz-
nálásával. Eljárást dolgoztak ki a világűrből észlelt FEOEM-ek
(felső légköri elektro-optikai emissziók) lokalizálására 
az eseményekhez kapcsolódó SR tranziensek alapján. 
A vörös lidércek forráspolaritás-paradoxonát műholdról 
észlelt SR tranziensek vizsgálatával oldották meg.

Az űrplazma kutatása keretében a földközeli térség és a Nap-
rendszer plazmájának makro- és mikrofizikai folyamatait
vizsgálják. A Cluster (ESA) és a THEMIS/ARTEMIS űrmissziók
adatai alapján vizsgálták a „hot flow” anomáliák előfordulását.
A Cluster műholdak mérései felhasználásával bizonyították

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1957

CÍM/ADDRESS: H-9400 Sopron, Csatkai E. u. 6–8.

TELEFON /PHONE: +36-99-508-351

E-MAIL: wv@ggki.hu

HONLAP /WEBSITE: www.ggki.hu

VEZETŐ /HEAD: Wesztergom Viktor

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Wesztergom Viktor
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egy olyan gyorsítási mechanizmus létezését, amely alapvető
a földi kvázi-párhuzamos fejhullámrészecske energizációs
folyamatainak létrejöttéhez.

A földi és a planetáris mágneses tér kutatásának központ-
jában a földi mágneses tér áll, annak térbeli és időbeli válto-
zásai, valamint az űridőjárással kapcsolatos vizsgálatai. 
Intenzív kutatás tárgya az ULF tartománybeli ionoszféra-
magnetoszféra áramrendszerek pontos modelljének a meg-
alkotása. Meghatározták az európai litoszféralemez indukciós
modelljét (EURhoM), amellyel kvantitatívan becsülhető a geo-
mágneses indukciós kockázat.

Kulcsszavak: Schumann-rezonancia, ionoszféra- és magneto-
szféra-fizika, geomágnesség, műholdas helymeghatározás 
és mozgásvizsgálatok.

1.

2.

MTA CSFK Geodéziai és Geofizikai 
Intézet
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6.

The activity of the institute
The Geodetic and Geophysical Institute carries out basic research in the fields of
geodesy and geophysics which have several geological and technical applications
and also concerns certain public duties and services. The research topics extend
from the deep structures of the Earth’s interior, through near surface geology,
to the Earth’s plasma environment.

Achievements in the field of space activities
Research in field of space geodesy focuses on satellite radar interferometry 
(InSAR) and its application in the observation of recent tectonic activities and
in monitoring of landslides. In order to reconstruct the 3D displacement both
the ascending and descending line of sight (LOS) observed by PSI (Permanent
Scatterer Interferometry) are taken into account, missing information related 
to vertical displacement requires the combination of InSAR with GNSS techniques.
An integrated geodynamic/geodetic network has been designed and partly de-
ployed. The validation and further development of the technique including 
the optimal purpose-built reflectors and the software will be implemented in
the frame of recent PECS project (based on the Sentinel–1A microwave data) of
the GGI.

In the field of aeronomy, the study of transient atmospheric electromagnetic
phenomena of the ionosphere-solid Earth cavity utilizes the observation of
Schumann resonance transients in the extremely low frequency band. A method
has been developed for the localization of TLEs (transient luminous event) 
observed from space by processing the associated Schumann resonance tran-
sients. The source polarity paradox of red sprites has been resolved by means of
analysis of SR transients associated to sprite halos recorded in a space mission.

In the frame of space plasma physics the micro- and macro-physical space
plasma processes of the near-Earth environment and those of the Solar System
are investigated.  Occurrence of hot flow anomalies has been examined by 
Cluster (ESA) and the THEMIS/ARTEMIS space mission data. By using Cluster
multi-spacecraft observations the existence of an acceleration mechanism that
is essential for the energization process of ions at the Earth’s quasi-parallel bow
shock was proven.

Earth and planetary magnetism research focuses on the Earth’s magnetic
field, on its relation with space weather conditions and its temporal and spatial
variation. Intensive research focuses on modelling of the ionospheric-magneto-
spheric current systems in the ULF range. Induction model of the European
lithospheric plate (EURhoM) has been elaborated for quantitative estimation of
the geomagnetic induction risk. 

Keywords: Schumann resonance, ionosphere-magnetosphere physics, geomagne-
tism, satellite positioning and deformation analysis.

MTA CSFK Geodetic and Geophysical 
Institute

1. Légköri elektromos kísérleti épület 
az MTA Széchenyi István Geofizikai 
Obszervatóriumban | Atmospheric elec-
tricity laboratory of the Széchenyi István
Geophysical Observatory
2. A csonkított sarokreflektor prototípusa
az MTA Geodéziai Kalibráló Laborató-
riumában | The first prototype of trimmed
corner reflector in the Geodetic Instrument
Calibration Laboratory of the Hungarian
Academy of Sciences
3. A Geomágneses Kutatócsoport | Earth
and planetary magnetism research group
4. Az Űrgeodéziai Kutatócsoport | Space
geodesy research group
5. Az Aeronómia Kutatócsoport | Research
group of Aeronomy
6. Az első kísérleti integrált geodéziai-
geodinamikai pontjel az MTA Széchenyi
István Geofizikai Obszervatóriumban
The first experimental integrated geodetic/
geodynamic benchmark in the Széchenyi
István Geophysical Observatory of 
the Hungarian Academy of Sciences
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1. Balra: CM2 típusú, hidratált meteoritok
színképei, jobbra: az NWA 1465 meteorit
részlete egy nagyobb (középen) és a nyilakkal
jelzett kisebb kondrumokkal, amelyek 
a Naprendszer születésének időszakában
zajlott akkréciós folyamat jellemzőiről 
árulkodnak | Example results from the lab-
oratory work. Left: infrared spectra of 
hydrated CM2 meteorites. Right: part of 
the NWA 1465 meteorite with a larger (middle)
and smaller (arrows) chondrules, which 
provide insight into the accretion process
and formation conditions of the early Solar
System

MTA CSFK Földtani és Geokémiai 
Intézet

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1950

CÍM/ADDRESS: H-1112 Budapest, Budaörsi út 45.

TELEFON /PHONE: +36-1-319-3137

MOBIL/MOBILE: +36-30-343-7876

E-MAIL: demeny.attila@csfk.mta.hu

HONLAP /WEBSITE: http://www.geochem.hu

VEZETŐ /HEAD: Demény Attila

KAPCSOLATTARTÓ A CSILLAGÁSZATI KUTATÁS

TERÜLETÉN/CONTACT PERSON FOR ASTRONOMY: Kereszturi Ákos, kereszturi.akos@csfk.mta.hu

Az intézet tevékenysége
Az intézet több mint fél évszázada az MTA támogatásával
született a geokémiai vizsgálatok fejlesztése céljából, azóta
jelentősen bővült, és 2012-ben Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont néven három további intézménnyel egyesült.
Az alapkutatások mellett alkalmazott kutatással és gyakorlati
feladatok ellátásával is foglalkozik (pl. RFF-ek geokémiája,
csillámszerkezetek és agyagásványok szerkezetkutatása kőzet-
genetikai és szerkezetfejlődési céllal, biomarkerek alkalmazása
a szénhidrogén-genetikában, környezet-geokémia, később 
izotóp-geokémia, archeometria, planetológia). 

Több évtizedes fejlesztések nyomán laboratóriumai gazdagon
felszereltek (katódlumineszcens mikroszkóp, mikrosz-
kóppal felszerelt infravörös spektroszkóp, röntgenfluoreszcens
spektrométerek, por- és mikro-röntgendiffraktométerek, 
stabilizotópmérő tömegspektrométerek, gázkromatográf 
és szerves tömegspektrométer-laboratórium, elektron-mikro-
szonda). Az intézetben Lendület csoport működik, az archeo-
metria témakörében a Szépművészeti és a Nemzeti Múzeummal
(Seuso Program), valamint külföldi partnerekkel (Svájc: ETH
Zürich, Franciaország: IPAG, Grenoble, Németország: DLR,
Svájc: International Space Science Institute) folynak együtt-
működések.

2.
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1.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az elmúlt évek kutatásai a meteoritok és a kapcsolódó bolygó-
felszíni ásványtani és morfológiai elemzések terén hoztak
eredményeket. Meteoritok műszeres vizsgálatával sikerült
olyan módszert kifejleszteni, amelynek keretében infravörös
spektroszkópi és mikroszkópi mérésekkel az olivinásványok
kezdődő vizes átalakulása abban a fázisban azonosítható,
amikor optikai megjelenésük még nem változott. Korábbi
PECS projekt keretében sikerült kimutatni, hogy a Mars déli
sarkvidéki területén ma is előfordulhat mikroszkopikus skálájú
folyékony víz. Az Europa jéghold felszínének elemzésével 
sikerült kimutatni, hogy a jégréteg annak megolvadása előtt
az aktív területeken kb. 2 km vastag lehetett. Ásványtani 
és becsapódásokkal kapcsolatos vizsgálatok alapján azonosí-
tották egy kisbolygómintát hozó küldetés ideális leszállóhelyének
típusait. Nemzetközi együttműködés keretében kifejlesztettek
egy olyan laboratóriumi eljárást, amellyel hidratált meteoritok
kötött (eredeti) víztartalma vizsgálható a minták által a földi
légkörből adszorbeált víz befolyása nélkül.

Kulcsszavak: geokémia, földtan, bolygótudomány, 
laboratórium, izotópok, anyagvizsgálat, meteoritok.
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2. Fourier-tanszformációs infravörös 
spektrométer (balra) és a hozzá kapcsolódó
Hyperion 2000 mikroszkóp (jobbra)  
Fourier-transform Infrared Spectrometer
(left) and the attached Hyperion 2000 
microscope (right)
3. Az Asztrofizikai és Geokémiai Laborató-
rium néhány állandó munkatársa | Some
persons of the permanent staff of the 
Astrophysical and Geochemical Laboratory
at MTA CSFK

The activity of the institute
The institute was established in the 1950s with the help of the Hungarian
Academy of Sciences in order to improve the geochemistry related 
research activity in Hungary. In 2012 it was fused with three related 
academic institutes to form the Research Centre for Astronomy and Earth
Sciences. The research topics and the facilities of the institute have 
expanded substantially since then (including geochemistry of REE, 
microstructural research of mica structures and clay minerals aiming
at petrogenetic and tectonic evolution purposes, application of bio-
markers in hydrocarbon genesis, study of environmental geochemistry,
isotope geochemistry, archeometry, planetary science etc.). The several
decades of continued work has resulted in a range of running laboratory
facilities and a specialized staff with deep background experience.
Their laboratories include various facilities (cathodoluminescent micro-
scope, infrared spectroscope and microscope, X-Ray fluorescent spectro-
meter, powder and micro-X-Ray diffractometers, stable isotope mass
spectrometers, gas chromatographs and GC mass spectrometer, electron
microprobe). In the institute a project called “Lendület” works, they col-

laborate with the Museum of Fine
Arts and the National Museum
(Seuso Project) in archeometry, 
and they also collaborate with in-
ternational partners (Switzerland:
ETH Zürich, International Space
Science Institute, France: IPAG,
Grenoble, Germany: DLR).

Achievements in the field of
space activities
The institute uses the laboratory
capacities in space related activities
and planetary surface analysis.
They developed a laboratory
method using infrared spectroscopy
and microscopy to identify water
related alteration of olivine at such
a low level that is not possible by
optical methods. In an already 
finished PECS project locations

were identified on Mars where microscopic scale liquid water could be
present ephemerally today. They identified that the surface ice crust
thickness on the ice-moon Europa could be around 2 km before its melt-
ing at the active locations. Fusing mineralogy and impact related
processes, they identified ideal landing site types for asteroid sampling
missions. In an international collaboration they developed a laboratory
protocol for infrared spectral method to analyse the original water 
content of meteorites without the influence of the adsorbed water from
the atmosphere.

Keywords: geochemistry, geology, planetary science, laboratory facilities,
isotopes, meteorites.
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The activity of the research centre
MTA EK is part of the research network of the Hungarian
Academy of Sciences. It comprises three research institutes:
the Institute for Atomic Energy Research, the Institute for 
Energy Security and Environmental Safety, and the Institute
for Technical Physics and Materials Science. The mission of
the research centre is to perform research and development in
the field of nuclear science and technology for facilitating 
the adoption and the safe use of nuclear technology in Hungary,
to participate in international research efforts aiming at 
the establishing a new generation of nuclear power plants 
and closing the fuel cycle, to study the interaction of radiation
with matter, and to do isotope and nuclear chemistry, chemical
analysis by nuclear methods, radiography, radiation chemistry,
radiation protection and nuclear security, surface chemistry
and renewable energy research. In the field of technical
physics and materials science: to do research on complex
functional materials and nanometer-scale structures, explo-
ration of physical, chemical, and biological principles, their
exploitation in integrated micro- and nanosystems, and in 
the development of characterization techniques. MTA EK pro-
vides technical support for the Paks Nuclear Power Plant as
well as the Hungarian authorities. The Institute operates the
10 MW Budapest Research Reactor (BRR). MTA EK is member
of the Hungarian Aerospace Technology Platform (HATP).

Keywords: nuclear technology, energetics, nuclear safeguards,
radiation protection, radiochemistry, nanotechnology, renew-
able energy research.

A kutatóközpont tevékenysége
Az MTA EK a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-
hálózatának intézménye. Három kutatóintézet alkotja:  
az Atomenergia-kutató Intézet, az Energia- és Környezetbizton-
sági Intézet és a Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet.
A kutatóközpont tevékenységének fő irányai: a nukleáris
technika meghonosítását és biztonságos alkalmazását elő-
segítő kutatás-fejlesztés a magfizika és a nukleáris technológia
területén, részvétel új generációs atomerőmű megvalósítását,
valamint a nukleáris üzemanyagciklus zárását célzó nemzetközi
kutatásokban a sugárzás és az anyag kölcsönhatásának 
vizsgálata, izotóp- és nukleáris kémiai kutatások, nukleáris
módszerekkel végzett kémiai analízis, radiográfiai vizsgálatok,
radiokémia, felületi kémiai és megújuló energiakutatások. 
A műszaki fizika és anyagtudomány területén: komplex
funkcionális anyagok és nanométeres méretű szerkezetek 
interdiszciplináris kutatása, fizikai, kémiai és biológiai elvek
feltárása és alkalmazása integrált mikro- és nanorendszerekben,
valamint vizsgálati módszerek fejlesztésében. Az MTA EK 
a Paksi Atomerőmű Zrt. fő konzulense, valamint az Országos
Atomenergia Hivatal műszaki háttérintézete. A kutatóközpont
üzemelteti a 10 MW-os kutatóreaktort. Az MTA EK a Magyar
Repülő- és Űrtechnológiai Platform (HATP) egyik alapító 
tagja.

Kulcsszavak: nukleáris technológia, energetika, nukleáris
biztosítéki rendszer, sugárvédelem, radiokémia, nano-
technológia, megújuló energiaforrások kutatása.

MTA Energiatudományi Kutatóközpont 
Centre for Energy Research, MTA

(MTA EK)
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TELEFON /PHONE: +36-1-392-2291

MOBIL/MOBILE: +36-30-858-7060

E-MAIL: hirn.attila@energia.mta.hu

A CSOPORT VEZETŐJE/HEAD OF THE GROUP: Hirn Attila

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Hirn Attila

MTA EK Űrdozimetriai 
Csoport 

2.

3.

1. A BEXUS-14 magaslégköri ballon fedélzetén
repült BEXUS TECHDOSE-kísérlet | The BEXUS 
TECHDOSE experiment hardware that flew 
on-board the BEXUS–14 stratospheric balloon
2. Az MTA EK Űrdozimetriai Kutatócsoportja
Space Dosimetry Research Group of MTA EK
3. Pille dózismérők besugárzása Cs–137 izotóppal
az MTA EK besugárzó laboratóriumában. 
A besugárzó laboratórium Cs–137 gamma-sugár-
forrásai segítségével nagyobb minták (40 cm×30 cm)
60–150 mGy/h, valamint kisebb minták 
(~5 cm× 3 cm×1 cm) 5 Gy/h dózisteljesítménnyel
történő besugárzására van lehetőség | Irradiation of
Pille dosimeters with Cs–137 isotope at MTA EK’s
gamma irradiation laboratory. With the Cs–137 
sources in the gamma irradiation laboratory larger
samples (40 cm×30 cm) can be irradiated with 
a dose rate of 60–150 mGy/h or small samples 
(around 5 cm×3 cm×1 cm) with a dose rate of 
5 Gy/h

A Pille termolumineszcens dózismérő (TLD) rendszer mind 
a mai napig az egyetlen olyan TLD rendszer, melyet az űrha-
jósok TL dózismérők fedélzeti kiolvasására használhatnak.
Különböző változataival a Szaljut–6, –7 és a Mir űrállomásokon,
a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) (utóbbi orosz szegmensében
a Pille 2003 óta a szolgálati rendszer része), valamint a Szojuz
űrhajó és az amerikai űrrepülőgép fedélzetén is végeztek 
méréseket. A TRITEL háromtengelyű szilíciumdetektoros 
teleszkóppal az ISS orosz szegmensében és a Columbus-modul-
ban is végeztek méréseket, valamint elkészült a műszer 
műholdra szánt változata is. Az űrtechnológiában szerzett 

A csoport tevékenysége
A kutatócsoportban elsősorban űrdozimetriai célú vagy a koz-
mikus sugárzás jellemzőit vizsgáló műszerek fejlesztése 
folyik. Ezen felül rendszeresen használják a csoport különféle
passzív detektorrendszereit az ISS, illetve visszatérő biológiai
műholdak fedélzetén a dózisok becslésére.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az űrdozimetria az MTA EK deklarált alaptevékenységei közé
tartozik; az ezzel kapcsolatos kutatás-fejlesztés a Sugárvédelmi
Laboratórium Űrdozimetriai kutatócsoportjában folyik. 
Az MTA EK-ban, illetve jogelődjeiben, az egyik legelső űrkutató-
műhelyben már több mint négy évtizede foglalkoznak fedél-
zeti űrberendezések fejlesztésével és gyártásával. Többek 
között a Halley-üstököst vizsgáló szovjet Vega–1, –2 (Plazmag
részecskeanalizátor), az ugyancsak szovjet Fobosz–1, –2
(HARP részecske-spektrométer, TAUS részecske-analizátor) 
és az ESA Rosetta űrszonda Philae leszállóegységének a fedél-
zetére (SPM töltöttrészecske-detektor, DIM pordetektor) 
fejlesztettek tudományos berendezéseket, illetve részegységeket.

Hungarian Academy of Sciences (MTA) SPACE SCIENCES



detektorok fontos biodozimetriai célú kísérletek kiértékelésében
jutnak fontos szerephez. Saját fejlesztésű, Geiger–Müller-szám-
lálókból, illetve háromtengelyű szilíciumdetektoros teleszkópból
(TRITEL) álló összetett sugárzás- és dózismérő rendszerekkel
űrdozimetriai és űridőjárási céllal magaslégköri kutatóballonok
(BEXUS–12, –14) és rakéták (REXUS–17) fedélzetén mértek.
Ahogy a közeljövőben a polgári repülőgépek utazómagassága
növekszik, valamint beindulnak a kereskedelmi célú szub-
orbitális űrrepülések is, úgy válnak egyre fontosabbá a dozimet-
riai célú mérések a 200 km magasságig terjedő térségben. 
Az űridőjárás vizsgálata is egyre jelentősebbé válik, mivel 
annak nem elhanyagolható a hatása a földi infrastruktúrákra,
mint például az elektromos hálózatokra és a távközlésre. 
Az űrtevékenység fókusza ezért az utóbbi időben az MTA EK-
ban is ezekbe az irányokba tolódott el.

Kulcsszavak: űrdozimetria, űridőjárás, kozmikus sugárzás,
szilícium-detektoros rendszerek, termolumineszcens detektoros
rendszerek, nyomdetektoros rendszerek.
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3.

4.

1. A Pille termolumineszcens dózismérő rendszer kiolvasójának 
három generációja | The three generations of the reader of the Pille
thermoluminescent dosimeter system
2. A TRITEL detektoregysége (balra) és központi egysége (jobbra) 
a Nemzetközi Űrállomás Columbus-moduljában | TRITEL’s Radiation
Detector (left) and Electronic Unit (right) on-board the Columbus
module of the International Space Station (Photo: NASA/ESA,
6th November 2012)

1.

tapasztalatok felhasználásával a 80-as és 90-es években többek
között a Tu–154 utasszállító repülőgép sugárhajtóművéhez ké-
szítettek digitális adatgyűjtő rendszert. A csoport energiaellá-
tást nem igénylő, passzív detektorokat is alkalmaz a kozmikus
sugárzás vizsgálatára. Ezek a dózismérők kis méretük és robosz-
tusságuk mellett olcsó, de megbízható méréseket tesznek le-
hetővé. Az ISS fedélzetén 2001 februárja óta folyamatosan jelen
vannak. Azóta számos – az ISS orosz moduljaiban zajló –
programhoz csatlakozott a csoport. Ezek egyrészt a dózister-
helés térbeli eloszlásának a feltérképezésére irányulnak 
(BRADOS, SPD), másrészt biológiai kísérleteket támogató 
sugárzásvizsgálatok (BioTrack, Főnix). A Matrjoska program-
ban az emberi testben kialakuló dóziseloszlást mérték ember-
szerű fantomban elhelyezett detektorok segítségével. Az európai
Columbus-modulban 2009 óta gyűjtenek dozimetriai adatokat
az MTA EK passzív detektorai, a DOSIS–3D-program esetén 
11 pontban. A TRITEL passzív modulja az aktív egység mellett
segédkezik a sugárzás irányfüggésének felmérésében.
A Foton–M2, –M3, –M4 és a Bion–M1 műholdakon elhelyezett
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The activity of the group
In the research group, primarily, instruments for space dosimetry purposes or
measuring characteristics of the cosmic radiation are developed. In addition,
measurements with passive detector systems, prepared by the group, are regularly
carried out on the ISS as well as on-board returnable biological satellites.

Achievements in the field of space activities
Space dosimetry is the primary activity of MTA EK declared in its deed of foun-
dation and mostly concentrated in the Space Dosimetry Research Group of the
Radiation Protection Department. MTA EK, as one of Hungary’s pioneers in
space research, can look back onto more than four decades of experience in 
developing and manufacturing on-board space equipment. Amongst others MTA
EK has developed complete payloads and parts of scientific payloads for the 
Soviet Vega–1, –2 missions to Comet Halley (Plasmag particle analyser), the 
Soviet Phobos–1 and –2 space probes (HARP particle spectrometer, TAUS particle
analyser) and Lander Philae of ESA’s Rosetta spacecraft to comet 67P/Churyu-
mov–Gerasimenko (SPM simple plasma monitor, DIM dust impact monitor).
Different generations of the Pille thermoluminescent dosimeter (TLD) system,
the first and to date the only of its kind designed specifically for use by astro-
nauts while traveling in space, have been operating on space stations Salyut–6, 
–7, Mir and ISS (as part of the service dosimetry system in the Russian segment
since 2003), as well as on the Soyuz spacecraft and the Space Shuttle.  Measure-
ments were performed by the TRITEL three-dimensional silicon detector telescope
in the Russian segment of the ISS and the Columbus module and a satellite 
version of the instrument have been also developed. The experience gained in
space technology was also utilized in the industry: in the 80-90’s, amongst 
others, a digital data acquisition system was developed for Tu–154 jet engines. 
The group employs passive detectors for the examination of cosmic radiation. 
Besides being compact and robust, these dosimeters allow inexpensive and reliable
measurements. The detectors have been continuously in use on-board the ISS
and the research group have joined several international programmes regarding
the Russian modules since February 2001. These missions cover the mapping of
the spatial distribution of cosmic radiation: (BRADOS, SPD) and radiobiological 
experiments (BioTrack, Phoenix). During the Matroshka project the dose distri-
bution in the human body was measured by locating detectors in a dummy.
There are dosimeters mounted inside the European Columbus module in 11 loca-
tions obtaining dosimetry data since 2009 in the frame of the DOSIS-3D project.
The detector systems on the Foton–M2, –M3, –M4 and Bion–M1 satellites support
important biological dosimetry experiments. Complex radiation measurement
and dosimetry systems comprising Geiger-Müller counters and/or three-dimen-
sional silicon detector systems (TRITEL) have been flown on-board stratospheric
research balloons (BEXUS–12, –14) and on a sounding rocket (REXUS–17) to
perform dosimetry and space weather studies. With the expected growth in higher
altitude air flights as well as the start of commercial suborbital space flights in
the near future, dosimetry measurements in the altitude range up to 200 km 
become increasingly important. So do space weather studies, as space weather
has significant effects on ground infrastructures, such as power grids and tele-
communications. Space research activities at MTA EK, therefore, have also shifted
into these directions in the recent years.

Keywords: space dosimetry, space weather, cosmic rays, silicon detector systems,
thermoluminescent detector systems, solid state nuclear track-etched detector
systems.

MTA EK Space Dosimetry 
Group

3. A PorTL hordozható termolumineszcens
dózismérő rendszer | The portable PorTL
thermoluminescent dosimeter system
4. A REXUS REM-RED kísérlet 
a REXUS–17 rakéta moduljában  
The REXUS REM-RED experiment in the
REXUS–17 rocket module 
5. A TRITEL-RS kísérlet a Nemzetközi
Űrállomás Zvezda moduljában
The TRITEL–RS experiment in the Zvezda
module of the International Space Station
(Photo: Energia/IMBP/Roskosmos, 5th April
2013)

5.
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The activity of the institute
The main fields of applied research and development of the Institute are
as follows:

• computer science;

• systems- and control theory;

• machine perception and human-computer interaction;

• development of unmanned aerial systems;

• vehicles and transportation systems;

• production informatics and logistics;

• security and surveillance;

• networks, networking systems and services, distributed computing.

The Institute’s research and development activity primarily aims at gen-
erating custom-designed computer-based applications, implementing the
related software and providing turn-key systems. Their scientists and 
engineers have the necessary field-specific expertise (theoretical, techno-
logical and methodological experience) by which they can complete – in
close co-operation with potential users – the functional plan of the system
to be implemented, followed by software design and system development.
The Institute takes up the teaching in and training of the users, the 
system installation and supervision in the starting phase of the operation,
as well as the follow-up of its software products.

Az intézet tevékenysége
Az intézet alap- és alkalmazott kutatási irányai:

• számítástudomány és -technika;

• rendszer és -irányításelmélet;

• gépi érzékelés és interakció;

• mérnöki és üzleti intelligencia;

• járműipar és közlekedés;

• termelésinformatika és logisztika;

• energia és fenntartható fejlődés;

• biztonság és felügyelet;

• hálózatok, hálózati rendszerek és szolgál-
tatások, elosztott számítások.

Céljuk a mérnöki, matematikai és számítástudo-
mányi területen elért eredmények integrálása
problémamegoldásokban és rendszerfejlesztésekben.
Az Intézet hagyományosan nyílt szellemi közege
tudja fenntartani azt a belső hidat, amely az elmé-
leti alapkutatástól a prototípus-fejlesztésekig, 
alkalmazásokig, illetve rendszer-integrálásokig 
létrejött.

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1973

CÍM /ADDRESS: H-1111 Budapest, Kende u. 13-17.

TELEFON /PHONE: +36-1-279-6205

E-MAIL: veronika.galamb@sztaki.mta.hu

HONLAP /WEBSITE: www.sztaki.hu

VEZETŐ /GENERAL MANAGER: Monostori László, igazgató

MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet 
Institute for Computer Science and Control, MTA

(MTA SZTAKI)

1.

1. A nádas változásainak
követése vizenyős 
területeken (Balaton, 
a Zala torkolatánál)
Monitoring reed in 
wetlands (Lake Balaton,
Southwestern tip, at the
entry of Zala river)
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A labor tevékenysége
Az Elosztott Események Elemzése Kutatólaboratórium tevé-
kenységének célja a géppel érzékelt világ adatainak felismerése,
a különböző források adatainak összerendezése, a térben 
és időben különböző mérések közötti kapcsolatok felfedése, 
a mérési és felismerési/csoportosítási adatok adatbázisba
szervezése, kezelése és megjelenítése. A fő kihívást a térben
és időben kiterjedt eseménysorok összevetése, kiértékelése,
felismerése és osztályozása jelenti. A kutatások során fel-
használják a gépi tanulás, az adatbányászat, az emberi érzé-
kelés, az optimalizálási eljárások, a variációanalízis legújabb
eredményeit. Érdeklődési területükhöz tartozik a kép- 
és video-feldolgozás, a biometrikai azonosítás, a szenzor-
hálózatok, az adatbányászát és a számítógépes grafika össze-
kapcsolása.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Légi- és űrfelvételeken a mozgás és az épített környezet 
felismerése. A DUSIREF projekt (Dinamikus városmodellezés
távérzékelt adatok fúziójával) az MTA SZTAKI Elosztott 
Események Elemzése Kutatólaboratórium és az Airbus DS
Geo Hungary Kft. (lásd a 66. oldalon) közös vállalkozása az
Európai Űrügynökség (ESA) finanszírozásával a PECS prog-
ramon belül. A projekt fő célja városi környezetek magas
szintű automatikus analízise különböző típusú távérzékelt
adatok (főleg optikai és TerraSAR műholdképek és Lidar
mérések) felhasználásával. Új környezetelemző és -rekonst-
rukciós eljárásokat fejlesztettek ki az érzékelt adatok négy-
dimenziós (3 térbeli és 1 időbeli dimenzió) reprezentációjának
a figyelembevételével. A multimodális, többskálájú és több-
idejű adatgyűjtemények kiértékelésére egységes adatbázis ké-
szült, melynek kezelőszoftvere képes megválaszolni a külön-
böző eseményekre és változásokra vonatkozó felhasználói
kérdéseket. További feladatként a lakott területek között meg-
búvó természetes vízi környezetek felderítését végzik. Detek-
tálásuk kiemelt fontosságú feladat, és az űrképek alapján tör-
ténő monitorozás hatékony megoldás lehet.

Kulcsszavak: földmegfigyelés, távadatérzékelés, hiper-
spektrális képalkotás, légi Lidar érzékelés, radar, képelemzés, 
változásdetektálás.

TELEFON /PHONE: +36-1-279-6106; +36-1-279-6132

E-MAIL: aniko.vagvolgyi@sztaki.mta.hu

HONLAP / WEBSITE: http://web.eee.sztaki.hu

VEZETŐ /GENERAL MANAGER: Szirányi Tamás, laborvezető

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Vágvölgyi Anikó

MTA SZTAKI Elosztott Események Elemzése Kutatólaboratórium
MTA SZTAKI Distributed Events Analysis Research Laboratory

The activity of the laboratory
The DEVA Laboratory of MTA SZTAKI has been working on
machine vision, remote sensing, video surveillance, event 
detection for about ten years, at the highest international 
reputation in publishing, patenting and security based appli-
cations. The laboratory has a continuous and fruitful 
cooperation with European universities, research institutes 
and companies in the topics of remote sensing, video surveil-
lance, machine perception and 3D scene analysis. It has had
several international (EDA, ESA, FP7) and national projects 
in surveillance and remote sensing. It has published important
results in the highest ranked international journals (IEEE
TPAMI, IEEE TIP, IEEE TGRS, ISPRS J etc.) and conferences,
and it has patented several solutions in the past years.

Achievements in the field of space activities
DUSIREF (Dynamic Urban Scene Interpretation and REcon-
struction through remotely sensed data Fusion) is a joint
project of the Distributed Events Analysis Research Laboratory
(DEVA) of MTA SZTAKI and Airbus DS Geo Hungary Ltd.,
(see p. 66) funded through the European Space Agency (ESA)
under the PECS framework. The main objective of the project
is to achieve high level urban scene recognition and change
interpretation based on heterogeneous Remote Sensing (RS)
data sources (mainly optical and TerraSAR satellite images
and LIDAR data). They aim to develop novel recognition and
visualization methodologies relying on 4 dimensional (3 spatial
and 1 temporal) data representation. They  focus on highly
multimodal, multi-scaled and multi-temporal data collections,
and building a unified database which is appropriate for 
answering user queries about events or changes in the RS data,
including change detection and recognition tasks of small
wetlands areas in urban environment.

Keywords: Earth monitoring, remote sensing, hyperspectral
imaging, airborne laser scanning (ALS), radar, image analysis,
change detection.
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1. 3D virtuális városrekonstrukció | 3D virtual city
reconstruction

1.
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TELEFON /PHONE: +36-1-279-6220

E-MAIL: virag.bodor@sztaki.mta.hu

HONLAP / WEBSITE: https://www.sztaki.hu/reszleg/SCL/

VEZETŐ /GENERAL MANAGER: Bokor József, laborvezető

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Bodor Virág

A laboratórium tevékenysége
A Rendszer- és Irányításelméleti Kutató Laboratórium (SCL) 
a matematikai rendszerelmélet és irányítástechnikai kutatások
hazai vezető kutatóhelye. A kutatási területek felölelik a mate-
matikai rendszermodellezés szinte összes elemét, a hagyományos
és feltörekvő új technológiák által létrehozott dinamikus 
rendszerek analízisének és irányításának problémáit, szélesebb 
körben ideértve a természettudományok által kezelt (pl. bioló-
giai) rendszereket is általában. A kutatások kiterjednek
a matematikai rendszerelmélet legkorszerűbb megközelítéseire,
a rendszerek identifikációjára, szűrési és irányítási feladatok
megoldására, jelfeldolgozásra és képfeldolgozási eljárásokra,
különös tekintettel a módszerek robusztus működésére 
és a biztonságkritikus alkalmazások speciális igényeire. 
Kiemelkedő applikációk születtek az atomerőművek, közúti
járművek, valamint légi járművek irányítási és navigációs
rendszerei területén.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik

• Tíz év tapasztalat az autonóm légi járművek területén. 

• Egyedi járművek avionikai rendszerének fejlesztése, ami
magába foglalja az irányítási és navigációs hardver meg-
oldásokat és azok beágyazott szoftver alkalmazásait. 

• Navigációs eszközök (inerciális, képfeldolgozás alapú, 
valamint GNSS alapú megoldások) fejlesztése, a hozzájuk
kapcsolódó kalibrációval és szenzorfúzióval együtt. 

• Modell alapú hibadiagnosztikai módszerek sikeres 
alkalmazása ipari környezetben (Airbus). 

• Különböző űrtechnológiai alkalmazások sikeres model-
lezése a newtoni analitikai modelltől a hardware-in-the-
loop szimulációs környezetig. 

• Az űrtechnológia kulcsfontosságú szereplőivel sikeres
együttműködés közös projektekben: LPVMAD (ESA), 
Actuation 2015, ADDSAFE, RECONFIGURE (mindhárom
FP7), FLEXOP (H2020 – koordinátor).

• Létrejövő együttműködés a Japán Űrügynökséggel 
(JAXA) a VISION H2020 projekt keretében.

Kulcsszavak: járműdinamika, rendszerelmélet, beágyazott
rendszerek, irányítási módszerek, autonóm rendszerek, pilóta
nélküli légi járművek, megbízhatóság-elmélet, szenzorfúziós
módszerek elmélete, modell alapú hibadiagnosztikai algorit-
musok, képfeldolgozás alapú szabályozás.

MTA SZTAKI Rendszer- és Irányításelméleti 
Kutató Laboratórium 

1.

1. Nagy megbízhatóságú pilóta nélküli légijármű-
platform | Safety Critical Avionics Platform
(designed, built and operated by SZTAKI)
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The activity of the Laboratory
The Systems and Control Laboratory is an autonomous re-
search entity within the Institute for Computer Science and
Control, Hungarian Academy of Sciences. Within the generic
field of systems and control theory, SCL is committed to con-
ducting research at an internationally competitive level while
taking part in educational programmes of various forms by 
continuing joint activities with the Hungarian National Uni-
versity Network. Knowledge transfer and the development of
new technologies with commercial partners from the industry
are of primary interest of the laboratory. The outstanding 
applications include control and estimation system implemen-
tations in the fields of nuclear energy industry, road vehicles
and aeronautics.

Achievements in the field of space activities

• Ten years of experience in the field of autonomous 
vehicles.

• Development of a custom vehicle avionics architecture,
including hardware solutions for control and navigation
and its embedded software implementation.

MTA SZTAKI Systems and Control 
Laboratory

2.
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• Development of navigation devices (inertial, vision and
GNSS based solutions) including their associated  
calibration and sensor fusion.

• Successful implementation of model based fault detection
methods in industrial environment (Airbus).

• Mathematical modelling of various aerospace applications
from first-principle analytical models till hardware-in-
the-loop simulation environment.

• Successful collaboration with key stakeholders in 
the field of aerospace in various projects including: 
LPVMAD (ESA), Actuation 2015 (FP7), ADDSAFE (FP7),
RECONFIGURE (FP7), FLEXOP (H2020-coordinator).

• Collaboration with the Japanese Space Agency (JAXA)
within the VISION H2020 project.

Keywords: vehicle dynamics, system theory, embedded 
systems, control methods, autonomous systems, unmanned 
vehicles, reliability theory, sensor fusion methods, fault 
detection and isolation, vision based control and estimation.

2. A SZTAKI Rendszer- és Irányítás-
elméleti Kutatólaboratóriumán 
belül működik a Repülésirányítási 
és Navigációs Kutatócsoport
The Aerospace Guidance, Navigation
and Control Group is a part of the
Systems and Control Laboratory
3. A vizuális alapú ütközéselkerülő
rendszer hordozó platformja
Vision Based Collision Avoidance
Test Bed
4. Numerikus áramlásmodellezésen
alapuló repülésdinamikai modell
CFD Based Dynamical Model of the
Aircraft

4.

3.
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ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 2012

CÍM /ADDRESS: H-1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.

TELEFON /PHONE: +36-1-382-6200

E-MAIL: ttk@ttk.mta.hu

HONLAP / WEBSITE: www.ttk.mta.hu

VEZETŐ /HEAD: Pokol György főigazgató/General Director

KAPCSOLAT/CONTACT: Balázs László

(balazs.laszlo@ttk.mta.hu, +36-1-382-6811)
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1.

2.

MTA Természettudományi Kutatóközpont 
(MTA TTK)

A kutatóközpont tevékenysége
Az Anyag- és Környezetkémiai Intézetben funkcionális és szer-
kezeti anyagokat, mikro- és nanoszerkezetű felületi rétegeket 
és szilárd/folyadék határfelületeket tanulmányoznak.

Az Enzimológiai Intézetben számos tudományterületet át-
fogó interdiszciplináris kutatások folynak a biológia, a fizika,
a kémia, valamint az informatika módszereinek ötvözésével.

A Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet fő funk-
ciója a pszichológiai és a hozzá kapcsolódó idegtudományi alap-
kutatás.

A Szerves Kémiai Intézet kutatási tevékenysége a szerves
molekulák szintézisét, szerkezetkutatását és elméleti vizsgálatát
egyaránt magába foglalja.

Az Agyi Képalkotó Központ célja a magasabb szintű, ép 
és kóros agyi funkciók neurális alapjainak feltárása, az agyi
szerkezet és funkció megismerését segítő új módszerek fej-
lesztése.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az MTA TTK Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intéze-
tének (az MTA Pszichológiai Kutatóintézet jogutódja) Környe-
zeti és Űrkutatási kutatócsoportja a szélsőséges feltételek 
közötti agyi és viselkedéses tevékenységet vizsgálja. Egyik fő
kutatási területe a szélsőséges körülmények neurokognitív 
következményeinek feltárása űrrepülés során és űranalóg 

környezetekben. A SURE kezdeményezésére benyújtott kutatási
pályázatuk alkotta a NeuroSpat ESA kísérlet alapját. Javasolták
és végrehajtották a Concordia Antarktiszi Kutatóállomáson
folytatott Cognipole ESA kísérlet egyik szegmensét. Laborató-
riumi kísérleteik során a kognitív fáradtság, az alvásmegvonás
és a hipoxia hatásait vizsgálják. Kutatási módszereik felölelik
a kísérleti pszichológiát, az agyi elektromos tevékenység 
vizsgálatát (EEG) és az agyi képalkotó eljárásokat (fMRI).

A kutatás másik kulcsterülete az izolált kiscsoportok egyéni
és csoportos pszichodinamikája a verbális viselkedés számító-
gépes tartalomelemzése révén, elsősorban űranalóg környeze-
tekben. Írott és hangos naplókat, valamint az irányítószemély-
zettel folytatott kommunikáció dokumentumait elemezték. 
E kutatás távolabbi célja teljesen automatizált objektív mód-
szerek kifejlesztése az izolált kiscsoportok pszichológiai
egészségének és jóllétének monitorozására. E tevékenység 
keretében, orosz partnereikkel együttműködve vettek részt 
a moszkvai Mars–500 kísérletben. Két sikeres pályázatot kezde-
ményeztek, amelyek eredményeként jelenleg is folynak 
a COALA és CAPA kísérletek a Concordia Állomáson. 
Az e kísérleteket végző nemzetközi kutatócsoport operatív
koordinátoraiként működnek.

Kulcsszavak: kémia, biológia, idegtudomány, pszichológia,
anyagtudomány, szerves kémia, farmakológia, enzimológia,
sejtbiológia, fiziológia.
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1. Az MTA TTK épülete | The building of the Research Centre
2. Az MTA TTK Környezeti Adaptáció és Űrkutatási kutató-
csoportja | Members of the Environmental Adaptation and
Space Research Group
3. EEG-kísérlet előkészítése a Nemzetközi Űrállomás fedélzetén
Preparation for EEG experiment on-board the ISS
4. EEG laboratórium kontroll munkahelye | Control station of
the EEG lab

3.

4.

The activity of the research centre
The Institute of Materials and Environmental Chemistry studies
functional and structural materials, micro- and nanosized
surface layers and solid/liquid interfaces.

The Institute of Enzymology pursues research goals stretch-
ing across multiple fields of science, resulting in interdiscip-
linary research using the methods of biology, chemistry physics
and informatics at the same time.

The activity of the Institute of Cognitive Neuroscience and
Psychology concentrates on psychology and related topics of
cognitive neuroscience.

The activity of the Institute of Organic Chemistry involves
synthesis of organic molecules, structure elucidation and 
theoretical investigation.

The main goals of Brain Imaging Centre are to explore the
neural basis of higher-level brain functions in health and 
disease, to develop novel methods to investigate brain structures
and functions.

Achievements in the field of space activities
The Environmental Adaptation and Space Research Group of
the Institute of Cognitive Neuroscience and Psychology (for-
merly Institute for Psychology) investigates brain and behaviour
in extreme conditions. One area of research is directed to-
wards the neuro-cognitive consequences of extreme conditions
such as spaceflight or space analogue environments. Their 
research proposal submitted to the SURE initiative constituted
the basis of the Neurospat ESA experiment. They proposed
and accomplished a segment of the Cognipole ESA experiment
at the Concordia Antarctic Station. In-house laboratory exper-
iments investigate the effects of cognitive fatigue, sleep 
deprivation and hypoxia. Research methods involve experi-
mental psychology, analysis of brain electrical activity (EEG)
and brain imaging (fMRI).

The other key area of research is the study of individual
and group psychodynamics of isolated groups mostly in space
analogue environments via computerized content analysis of
verbal behaviour. Written and voice diaries and communication
with the command centres are collected and analysed. 
The distant goal of this research is the development of fully
automated objective methods for the monitoring of psycholog-
ical health and well-being of isolated groups. At this end they
participated in the Mars500 experiment in collaboration with
Russian partners. They have initiated two successful research
proposals that resulted in the COALA and CAPA experiments
currently taking place at the Concordia Station. They are 
acting as the operative coordinators of the international team
participating in these experiments.

Keywords: chemistry, biology, neuroscience, psychology, mate-
rials science, organic chemistry, pharmacology, enzymology, cell
biology, psychophysiology.

Hungarian Academy of Sciences (MTA) SPACE SCIENCES



A kutatóközpont tevékenysége
A Wigner Fizikai Kutatóközpont kísérleti és elméleti
alapkutatást végez a fizikai tudományok széles 
körében. Elődje, az MTA Központi Fizikai Kutató-
intézete (KFKI) 1950-ben kezdte meg működését,
majd 1992-ben szétvált tudományos intézetekre. 
Kutatóközpontunk ezek közül a Részecske- és Mag-
fizikai Kutatóintézet és a Szilárdtestfizikai és Opti-
kai Kutatóintézet összevonásával jött létre 2012-ben. 
A Kutatóközpont 40 kutatócsoportjában több mint
350 alkalmazott dolgozik. Az itt végzett kutatások
felölelik a fizika igen sok ágát, köztük a részecske-
fizikát, a magfizikát, a plazmafizikát, a hűtött 
atomok fizikáját, az űrfizikát, a szilárdtestfizikát, 
a nukleáris anyagtudományt és a fizika biológiai 
alkalmazásait. Fejlesztési tevékenységének területei:
lézerfizika, nukleáris analitika, fúziós plazmadiag-
nosztika, űrtechnika, nagy sebességű adatfeldolgozás,
egyes spektroszkópiák, speciális igényeket kiszol-
gáló elektronikai, mechanikai és információtechno-
lógiai eszközök, valamint szoftverek létrehozása 
és fejlesztése. Tevékenységünket világszerte nagy-
számú tudományos intézménnyel együttműködésben
végezzük. Az elméleti és kísérleti munkát műszaki
csoport és számítógép hálózati központ segíti.

Kulcsszavak: alapkutatás, magfizika, részecskefizika,
űrfizika, űrtechnológia, plazmafizika, biofizika,
nukleáris anyagtudomány, szilárdtestfizika.

The activity of the research centre
The mission of the Wigner Research Centre for Physics is experimental
and theoretical basic research in a wide range of physical sciences. 
Its predecessor, the Central Research Institute for Physics of the Hungarian
Academy of Sciences (KFKI) was established in 1950, and was split into
scientific institutes in 1992. The Research Centre was formed by the
fusion of the Research Institute of Particle and Nuclear Physics, 
and the Research Institute for Solid State Physics and Optics in 2012.
The Research Centre has more than 350 employees working in 40 re-
search groups. The scientific activities of the institute encompass a wide
range of disciplines including particle physics, nuclear physics, plasma
physics, the physics of cold atoms, space physics, solid state physics, 
nuclear material science as well as biological applications of physics.
The main fields of developments are: laser physics, nuclear analytics,
fusion plasma diagnostics, space technology, fast data processing, spec-
troscopy, special instruments for electronics, mechanics and information
technology including software for various operating systems. Their 
activities are carried out in collaboration with a large number of 
scientific institutions worldwide. The theoretical and experimental 
work is helped by a technical department and a computer networking
centre.

Keywords: basic research, nuclear physics, particle physics, space physics,
space technology, plasma physics, biophysics, solid state physics.

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1950/1992/2012

CÍM/ADDRESS: H-1121 Budapest, Konkoly-Thege M. út 29–33.

TELEFON /PHONE: +36-1-392-2512

MOBIL/MOBILE: +36-30-773-8972

E-MAIL: titkarsag@wigner.mta.hu

HONLAP / WEBSITE: http://wigner.mta.hu

VEZETŐ /HEAD: Lévai Péter
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1. Elliptikus részecskék áramlásának szimulációja felhajtóerő
által indukált áramlásban (bal oldal). A részecskék trajektó-
riájának képe a szimuláció teljes ideje alatt (jobb oldal)
Simulation of the motion of elliptic particles in buoyancy driven
flow (left). The trajectories of all the particles during the whole
simulation time (right)
2. Megszilárdulás nanorészecskék jelenlétében. A szilárd fázis
(bal oldali ábra, piros szín) növekedése a nagyobb méretű nano-
részecskéken (fehér körök) indul meg, és a megszilárdulási
front maga előtt tolja a kisebb méretű nanorészecskéket
(fehér pöttyök), amelyek a legkésőbb megszilárduló folyadék-
tartományokban (bal oldali ábra, kék szín) torlódnak fel. 
A jobb oldali ábra a kétfázisú ötvözet összetételét mutatja
Solidification in the presence of nanoparticles. The growth of
the solid phase (left panel, red) starts on the larger nanoparticles
(white circles) and the smaller nanoparticles (white dots) 
are pushed into the remaining liquid regions (left panel, blue).
The right panel shows the composition map of the binary alloy
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Achievements in the field of space activities
Materials science experiments conducted in microgravity 
provide a unique opportunity to study certain solidification
phenomena. The easy realisation of containerless (levitation)
melting and the lack of buoyancy driven convective currents
provide opportunities for experiments that are unattainable in
ground conditions. Such research is supported by ESA through
the Microgravity Application Promotion Programme (MAPP),
and by EU in certain FP7 projects. The Computational Mate-
rials Science Group in the Wigner Research Centre for Physics
has been participated in these programmes for more than 
a decade, where they support the evaluation of the microgravity
experiments by mathematical/physical modelling. The re-
searchers ofthe group contributed to the development of Al-Ti
based turbine blades that are lighter and operate at higher
temperatures than the conventional steel based ones, soft and
hard magnetic alloys with improved properties, lead-free self-
lubricating bearings, in-situ nano-composites and so-called
eutectic meta-materials with self-organised sub-micron 
patterns that have special optical properties.

Keywords: computational materials science, microgravity, 
solidification processes, numerical modelling.
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Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A súlytalanságban végzett anyagtudományi kísérletek unikális
lehetőséget biztosítanak egyes megszilárdulási jelenségek 
tanulmányozására. A konténermentes (lebegtetéses) olvasztás
könnyű megvalósíthatósága és a fajsúlykülönbségen alapuló
konvektív áramlások elmaradása olyan kísérleteket tesz 
lehetővé, amelyek földi körülmények között elképzelhetetlenek.
Az ESA ilyen jellegű kutatásokat a Microgravity Application
Promotion Programme (MAPP), az EU FP7 projektek 
keretében támogat. Az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpontban
működő Számítógépes Anyagtudományi Kutatócsoport már
több mint egy évtizede vesz részt ilyen kutatásokban, ame-
lyekben a mikroszerkezet kialakulásának matematikai/fizikai
modellezésével támogatja a súlytalanságban végzett kísérletek
értelmezését. A csoport kutatói így hozzájárultak a hagyomá-
nyos acél alapúaknál könnyebb és magasabb üzemi hőmér-
sékleten működő Al-Ti gázturbinalapátok létrehozásához,
javított tulajdonságú lágy- és keménymágneses anyagok,
ólommentes önkenő csapágyanyagok, in-situ nanokompozitok,
és speciális optikai tulajdonságú, önszerveződő szubmikronos
mintázatú, ún. eutektikus metaanyagok kifejlesztéséhez.

Kulcsszavak: számítógépes anyagtudomány, súlytalanság,
megszilárdulási folyamatok, numerikus modellezés.
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1. A Wigner FK Űrfizikai és Űrtechnikai Osztály munkatársai | The team of the Department of Space Physics and Space Technology of
Wigner RCP
2. A Rosetta űrszonda integrálása (nyíl mutatja a leszállóegységet, amely fedélzeti számítógépének fejlesztésében vettek részt) | Integ-
ration of the Rosetta spacecraft (they took part in the development of the Lander indicated by an arrow)
3. A Rosetta Philae leszállóegysége fedélzeti számítógépének tesztelése az alrendszerek és a szenzorok szimulálásával öt számítógép-
pel és tíz beágyazott processzorral | Test of on-board computer for Philae lander of Rosetta, simulating subsystems and sensors by 
5 computers and 10 embeded processors

1.

3.
4.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A Wigner FK (ill. elődje, a KFKI Részecske- és Magfizikai Kutatóintézet)
Űrfizikai és Űrtechnikai Osztálya sok űrkutatási küldetésben vett részt 
az 1970-es évek eleje óta. Tudományos eredményeik elsősorban a Nappal,
a napszéllel és a szoláris nagyenergiájú részecskékkel kapcsolatosak. 
Űrszondás mérések segítségével tanulmányozzák a napszél és annak 
mágneses bolygókkal (Föld, Jupiter, Szaturnusz), illetve a Naprendszer nem
mágneses égitestjeivel (üstökösök, Vénusz, Mars) történő kölcsönhatását.
Kutatják a nagy energiájú töltött részecskék és terek eloszlását a bolygó-
közi térben, valamint a bolygók, holdjaik és az üstökösök környezetében.
Ezek a kutatások nagyszámú fontos új tudományos eredmény publikálását
tették lehetővé nemzetközi folyóiratokban és tudományos konferenciákon.
Az Interkozmosz együttműködés, az Európai Űrügynökség, a NASA 
és az Orosz Űrügynökség számos űrkísérletében vettek részt, köztük a Vega,
a Fobosz, a Ulysses, a SOHO, a STEREO, a Cluster, a Cassini, a Venus 
Express és a Rosetta küldetésekben. A plazmát, a nagy energiájú részecs-
kéket és a mágneses teret mérő műszerek mérési adatainak kiértékelésével
és értelmezésével foglalkoznak. Részvételüket az űrkísérletekhez készülő
fedélzeti műszerek elektronikai eszközeinek kifejlesztésében, gyártásában
és tesztelésében, valamint a fedélzeti számítógépek létrehozásában végzett
munkájuk alapozta meg, amelyet az SGF Kft.-vel szoros együttműködésben
végeznek. Ezek az eszközök széleskörű technikai feladatok ellátására képesek
a nagy megbízhatóságú, sugárzásnak ellenálló és hibatoleráns űrelektro-
nikától kezdve a nagy precizitású mechanikáig. Ez lehetővé teszi részvéte-
lünket az olyan új generációs űrprogramokban, mint a BepiColombo 
küldetés a Merkúrhoz, a Solar Orbiter napmegfigyelő szonda és a JUICE
űrszonda a Jupiter és holdjai vizsgálatára.

Kulcsszavak: űrplazmafizika, helioszféra, magnetoszféra, űrszonda 
fedélzeti rendszerek, földi ellenőrző rendszerek.

MTA Wigner Űrfizikai és Űrtechnikai 
Osztály
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Phobos, Ulysses, SOHO, STEREO, Cluster, Cassini, Venus Express,
and Rosetta missions evaluating and interpreting the data
obtained by plasma, energetic particle and magnetic field
instruments. Their involvement in space missions was greatly
supported by the development, fabrication, and testing of
electronic devices for on-board instruments for space missions
as well as producing on-board computers performed in close
co-operation with SGF Ltd. These are capable of covering 
a wide range of technical tasks from the production of high-
reliability, radiation resistant and failure tolerant space 
electronics to high precision mechanics. This allows their 
involvement in new generation space missions including 
BepiColombo mission to planet Mercury, the Solar Orbiter for
the observation of the Sun and the JUICE space probe to 
explore Jupiter and its icy moons.

Keywords: space plasma physics, heliosphere, magnetosphere,
space flight systems, ground support systems.

6.

4. A PICAM fedélzeti tápegysége 
a BepiColombo szondán | The on-board
power supply unit developed for
the PICAM experiment aboard Bepi-
Colombo to explore planet Mercury
5. A Venus Express Aspera–4 kísérlet
számítógépe | The on-board computer
for the calibration of the Aspera–4
experiment for the Venus Express
mission
6. Az Obsztanovka kísérlet (Nemzet-
közi Űrállomás orosz szegmens)
egyik interfész kártyájának ellen-
őrzése | Test of an interface card de-
veloped for Obstanovka experiment 
(Russian Segment of the International
Space Station)
7. Az Aspera–4 kalibráló laboratóriuma
Calibration laboratory for the Aspera-4
experiment

SPACE SCIENCES

Achievements in the field of space activities
The Department of Space Physics and Space technology of
the Wigner RCP (predecessor’s name KFKI Research Institute
for Particle and Nuclear Physics) has been involved in numerous
space research missions from the early 1970’s. Their achieve-
ments have been mostly related to the investigation of the Sun,
the solar wind, and Solar energetic particles. They are study-
ing the interaction of the solar wind with magnetic planets
(Earth, Jupiter, and Saturn) as well as with non-magnetic
bodies in the Solar System (comets, Venus and Mars). They are
investigating the distribution of energetic charged particles
and fields in the interplanetary space and in the environment
of planets, their moons and comets as well. These investiga-
tions have resulted in a large number of important new scien-
tific results published in international journals and at scien-
tific conferences. They have been involved in numerous space
missions of the Intercosmos co-operation, the European Space
Agency, NASA and the Russian Space Agency including the Vega,

MTA Wigner Department of Space Physics and 
Space Technology

7.

5.
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A kísérletek értékelése, a földi referenciákkal történő össze-
hasonlítása, valamint a frontszerkezetet stabilizáló áramlási
mező meghatározása folyamatban van. Kísérleteiket az össze-
nyomhatatlan folyadékokra érvényes modellel, a tapasztalati
sebességi egyenletet felhasználva szimulálták.

Kulcsszavak: általános és/vagy fizikai kémia oktatása, 
kemohidrodinamika instabilitások vizsgálata, reakciómodellezés,
áramlásvezérelt önszerveződés, új funkcionális anyagok 
előállítása.

A csoport tevékenysége
A kutatócsoport a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Intézetén
belül működik. Egyetemi oktató tagjai a Fizikai Kémiai 
és Anyagtudományi Tanszék oktatómunkájában vesznek részt
alapszakos és mesterszakos hallgatóknak általános kémia, 
illetve fizikai kémia előadások, szemináriumok és laboratóriumi
gyakorlatok vezetésével, szak- és diplomadolgozatok irányítá-
sával. A doktori képzésben doktoranduszhallgatók témavezetése
mellett speciális kurzusokat tartanak. A kutatás fő irányvonala
a kémiai reakciók tér- és időbeli lejátszódásának kísérleti
elemzése és modellezése. Autokatalitikus vagy enzimkatalizált
reakciókban és csapadék-, illetve kristályképződéssel járó 
folyamatokban vizsgálják a folyamatok hajtóerejét és azoknak
a termékösszetételre, a reakciómechanizmusra és az önszervező-
désre gyakorolt hatását. A transzportfolyamatok és a reakciók
kölcsönhatásának megfelelő módosításával lehetővé válik 
a fellépő határfelületeken történő anyagátadás szabályozása,
új funkcionális anyagok előállítása, detektálása.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
2012-ben sikerrel vettek részt az 56. ESA parabolarepülésen
Bordeaux-ban. Kísérleteikkel bemutatták az autokatalitikus
frontok terjedését befolyásoló sűrűségkülönbségen alapuló
közegmozgás és a felületi feszültség változásából eredő 
Marangoni-instabilitás hatását periodikusan modulált gravitációs
erőtérben. Továbbá kiderítették, hogy a két hatás egymástól
függetlenül additíven kezelhető, amely révén az extrém körül-
mények közti viselkedés extrapolálható. Az időtől független
szerkezetek kialakulásához szükséges hosszabb időtartamú
súlytalansági környezet biztosításához igazolták a tervezett
konstrukciót és a periodikusan változó, a földfelszíninél 
nagyobb, illetve kisebb g-terhelés mellett tesztelték a feltöltési,
reakcióindítási, valamint a monitorozási protokollokat.

Részt vettek a 2015. december 1-jén sikeresen indított 
MASER–13 szuborbitális rakétarepülési kampányban. A csoport
a CDIC–3 kísérleti modulért (CHYPI-MARCHE kísérlet) volt
felelős. Két reaktorban tanulmányozták az állandó sűrűség-
különbséggel jellemezhető frontokra a kémiai összetétel válto-
zása miatti Marangoni-instabilitás hatását a súlytalanságban.

1.
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3.

University of Szeged, Department of Physical Chemistry 
and Materials Science, 

Nonlinear Dynamics and Kinetics Group

The activity of the group
The group is working within the Institute of Chemistry at the University of Szeged. Its faculty members
give General Chemistry and Physical Chemistry lectures, seminars and laboratory practices for bachelor
and master students at the Department of Physical Chemistry and Materials Science. Besides guiding
undergraduate and graduate students, they are also involved in teaching specialized subjects in Chem-
istry. The focus of the research is on the experimental analyses and simulations of spatiotemporal pattern
formation and self-assembly. The effects of driving forces on chemical compositions, reaction mechanism
and self-organization are investigated in autocatalytic, enzyme-catalyzed reactions along with precipi-
tation and crystallization processes. The appropriate design of the interaction between various transport

processes and chemical reactions can lead to the control of matter
transfer at interfaces, synthesis and detection of new functional
materials.

Achievements in the field of space activities
They successfully participated in the 56 th Parabolic Flight Campaign
in Bordeaux, in 2012. With their experiments they showed the effect
of buoyancy arising from density difference and surface tension 
induced Marangoni instability on the evolution of autocatalytic
fronts in periodically modulated gravity field. Furthermore, they
have found that the two effects are additive and hence, the behaviour
can be extrapolated to extreme conditions. The evolution of the 
stationary structure requires longer microgravity to which the 
construction was validated. During the flights the filling procedures,

the front initiation and the monitoring protocols were tested.
They participated in the MASER–13 sounding rocket campaign with a successful launch on the 1 st of 

December, 2015. The group was responsible for the CDIC–3 module (CHYPI-MARCHE experiment). 
The effect of Marangoni instability on reaction fronts exhibiting self-sustained density difference between
the two sides of the interface was investigated in microgravity. The evaluation of the experimental data,
the comparison to the ground reference tests, and the determination of the velocity field are currently in
progress. The experimental results are compared with the ones obtained by using a model of incompress-
ible fluids and the empirical rate law of the reaction.

Keywords: teaching of General and Physical Chemistry, investigation of chemo-hydrodynamic 
instabilities, reaction modelling, flow-driven self-organization, synthesis of new functional materials.

1. A MASER–13 szuborbitális rakétarepülési
kampányban a CDIC–3 kísérleti modulért 
felelős csoport | The team of the CDIC–3 
module for the MASER 13 sounding rocket
2. Az ESA 56. parabolarepülési kampányában
résztvevő kutatók | The team participated in
the 56th Parabolic Flight Campaign by ESA
3. A Nemlineáris Dinamika és Kinetika 
Csoport laboratóriuma | The laboratory of
the nonlinear dynamics and kinetics research
group

2.
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dolgozó, áttelelő legénységen végzett vizsgálatsorozatban
(ESA AO–10–Isostress, AO–11–12–Cardiopost, az egyensúly-
szabályozás, a keringési paraméterek, az orthosztatikus reflex
állapotának vizsgálata).

Kifejlesztették a látással összekapcsolt mozgáskoordináció
földi alapműködését, valamint a súlytalansági és readaptációs
változását vizsgáló kereszt-célramutató (Cross Pointing) tesztet
és ehhez a komplex kísérleti berendezést.

Simon László kutató-tanácsadóként közreműködik az ESA
AO–13 Bed-Rest Cardiopost programjában.

Kulcsszavak: labirintus-plombálás, mozgásszabályozás, 
motoros adaptáció, orientációs érzék, laboratóriumi kisállatok
mozgásaktivitása, poszturográf, mozgászavarok diagnosztikája,
napi ritmus, fáradás, stressz, hosszú űrutazások modellezése,
keresztcélra mutató teszt.

Semmelweis Egyetem, Anatómiai, 
Szövet- és Fejlődéstani Intézet 

2.

1. Az 1894-ben épült Intézet | Main building of Institute of
Anatomy, built in 1894
2. A négyablakos poszturográfiás teszt sokparaméteres 
kiértékelése | Multiparametric analysis of the fourfold post-
urography test
3. A munkacsoport | The working group
4. Az ESA AO–11 antarktiszi mérőállomásunk
Their posturography test station used in AO–11 project

A Szenzomotoros Adaptáció Laboratórium 
tevékenysége
Az 1964-ben alakult laboratórium munkatársai részt vesznek
a Semmelweis Egyetem hallgatóinak, valamint a Budapesti
Műszaki Egyetem orvos-biológus mérnök és orvos-fizikus
hallgatóinak oktatásában.

Tevékenységük másik területe a kutatás és műszerfejlesztés:

• Az adaptív mozgásszervezés elemi jelenségeinek vizsgálata
(kisagykérgi egysejtes elekrofiziológia).

• Laboratóriumi kisállatok mozgásaktivitását objektíven
elemző műszercsoport fejlesztése és gyógyszerfejlesztési
alkalmazása.

• A klinikai diagnosztikát segítő, az egyensúlyszabályozást
vizsgáló készülék, illetve az erre alapozott, a szenzomo-
toros szabályozás összefüggéseire is rámutató négyablakos
teszt. Ugyanez a készülék (poszturográf) alkalmas a napi
ritmus, fáradás, alvásmegvonás, stresszhelyzet stb. kísér-
letes vizsgálatára is.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A súlytalanságban fellépő mozgásszabályozási és orientációs
zavarok földi állatkísérletes modellezését széles körben lehetővé
tevő labirintusplombálás kidolgozása. A sztereotaxiás, nagy-
pontosságú műtét eszközrendszerének fejlesztése.

Az adaptációs folyamat állatkísérletes objektív bemérését
végző viselkedési (noninvazív) tesztek kidolgozása (ejtőpróba,
szemmozgásanalízis forgóasztalon, az egyensúlyszabályozás
vizsgálata) – mind saját fejlesztésű műszereken.

Az orientációs érzék idegi alapmechanizmusának igazolása
a vesztibulo-okuláris reflex optimális kumulációs elemzésével
(saját építésű forgatóasztal és szemmozgáskövetés).

Simon László, mint választott elnök, 2001-ben Budapesten
megrendezte a Nemzetközi Űrélettani Társaság XXII. Kong-
resszusát.

Saját fejlesztésű komplex mérőállomásukkal vettek részt  
az antarktiszi Concordia kutatóbázison három, teljes izolációban

1.
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The activity of the Laboratory of Sensorimotor Adaptation
The laboratory was founded in 1964. They educate Functional Anatomy
for medical students at the Semmelweis University, and for those of 
the Biomedical Engineering and Medical Physicist Master Programme of
Budapest University of Technology.

The main fields of their related activity are as follows:

• Study of elementary phenomena of adaptive motor control (neuronal-
level electrophysiology on cerebellar cortex).

• Development of complex equipment for objective analysis on motor
activity of small laboratory animals. Application in drug research.

• Development of a novel posturograph and fourfold diagnostic test
revealing sensorimotor context of motor control functions. The test
station proved to be useful in experimental studies on daily rhythm,

fatigue, sleep deprivation, stress syndrome etc.

Achievements in the field of space activities
Elaboration of labyrinth-plugging, as a widely suitable
model of microgravity in ground-based animal experiments.
Elaboration of experimental tools for high-precision stereo-
tactic surgery.

Development of behavioural (non-invasive) tests for 
objective follow-up the adaptive processes (free-fall, eye
movements on rotating table, study on posture performance)
– all on own made instrumentation.

Identification of the neural substrate of sense of spa-
tiotemporal orientation based on optimal accumulation
analysis. Self-made rotational table and eye movement
recording tools.

László Simon, as elected president, organized the XXIInd

Annual Meeting of the International Society for Gravita-
tional Physiology in Budapest, in 2001.

The team took part in the project, aiming at the partial modelling of
the future long-term space travels on three completely isolated overwinter-
crew of the Concordia Station (ESA–10–Isostress, AO–11–12–Cardiopost), 
8–10-month-long studying posture control, circulatory parameters, actual
performance in orthostatic reflex – on self-made complex test station.

Development of Cross-Pointing Test detecting ground-based function,
also adaptive alterations in microgravity and readaptation of visuomotor
control, and the development of the experimental machinery (based on
five synchronized tablets).

László Simon is co-investigator and advisor in ESA AO–13 Bed-Rest
Cardiopost project.

Keywords: labyrinth-plugging, motor control processes, motor adaptation,
sense of spatiotemporal orientation, motor activity of small laboratory
animals, posturograph, diagnostics of motor disorders, daily rhythm, 
fatigue, stress, models for long-term space travels, cross-pointing test.
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SPACE SCIENCES

Semmelweis University, Department of Anatomy, 
Histology and Embryology



The activity of the company
ThalesNano is the world leader in bench-top flow chemistry
reactors. The company has the widest portfolio of bench-top
continuous process instruments for the pharmaceutical, bio-
tech, fine chemical, petroleum/biofuel, and education markets.
Its R&D 100 award winning H-Cube® and scale-up system 
H-Cube Midi™ are used in hundreds of laboratories globally
and have become the new industry standard for hydrogenation.
Within three years from the original introduction of its flag-
ship H-Cube® product, 20 out of the top 20 pharmaceutical
companies have adopted the technology. ThalesNano is now
focusing on expanding its technology to solving the problems
associated with longterm spaceflight.

Achievements in the field of space activities
ThalesNano is part of the SpaceFlow project where, a total of
13 universities and 4 industrial units are involved in US, UK,
Hungary, Germany, and others. The group focuses on solving
the following challenges by utilizing flow chemistry:

• to create a standardized and flexible flow chemistry labo-
ratory, which will operate in the space with a capability
for a wide range of chemistry discovery coupled with plug
and play “drug on demand” chemistry system to overcome
the problem of stored drug decomposition on long-term
space-flight;

• to utilize the extreme conditions of space during different
chemical processes for discovering new routes to novel
molecules or more efficient chemical applications;

• to convert human biological waste materials into reusable
chemicals in order to sustain human life.

Keywords: space chemistry, flow chemistry, drug on demand,
quantum tunnelling, space pharmacology.
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ThalesNano Zrt. 
ThalesNano Nanotechnology Inc.

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 2003

CÍM /ADDRESS: H-1031 Budapest, Záhony u. 7. (Graphisoft Park)

TELEFON /PHONE: +36-1-880-8500

E-MAIL: richard.jones@thalesnano.com

HONLAP / WEBSITE: http://thalesnano.com/

VEZETŐ /GENERAL MANAGER: Richard Jones CEO

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Richard Jones

A cég tevékenysége
A ThalesNano Zrt. 2003-ban alakult magyar magántulajdonú,
csúcstechnológiával foglalkozó innovatív technológiai kutató-
fejlesztő cég. A vállalkozás fő tevékenysége alapkutatás, alkal-
mazott kutatás, termékfejlesztés a szerves kémia és a mikro-,
illetve nanotechnológia határterültén.

A ThalesNano Zrt. a világon vezető pozíciót tölt be a környe-
zetbarát és hatékony folyamatos üzemű laboratóriumi méretű
kémiai reaktorok gyorsan fejlődő piacán. Saját innovációja
révén világelsőként hozott létre ún. átfolyásos nagynyomású
kémiai reaktorcsaládot, mellyel azóta is piacvezető szerepet
tölt be a világpiacon.

A cég nyújtja ezen a területen a legszélesebb technológiai
és műszerkínálatot. Az Innovációs Oscar Díjat elnyert H-Cube®
reaktort több száz laboratóriumban használják Európában, 
az Egyesült Államokban, Ázsiában, Ausztráliában és Afrikában.

A ThalesNano Zrt. által kifejlesztett technológia egyes kémiai
területeken új ipari standard lett, így a társaság a világ több
pontján rendelkezik kiterjedt disztribútori hálózattal, saját
fejlesztésű készülékeit a világ 20 vezető gyógyszergyára is 
alkalmazza mindennapos laboratóriumi munkái során.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A cég az űrrepülések során jelenlévő vákuumban, illetve súly-
talanságban kíván a Földön is hasznosítható megoldást találni 
az alábbi kihívásokra:

• űrbeli kémiai kísérletek elvégzésére és gyógyszerek helyi
előállítására (drug-on-demand) alkalmas, űrhajóra vagy
műholdra szerelhető, szabványosított, áramlásos kémiai
berendezések gyártása;

• új molekulák előállítása és a kémiai folyamatok alkalma-
zásának hatékonyabbá tétele a súlytalanság különleges
körülményei között;

• új módszerek kidolgozása az emberi anyagcseretermékek
újrahasznosítására.

Kulcsszavak: kémia a világűrben, átfolyásos kémia, személyre
szabott gyógyszerek, kvantumfizikai alagúteffektus, gyógy-
szergyártás az űrben.
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Földmérési és Távérzékelési Intézet 
(FÖMI)

1.

2.

Az intézet tevékenysége
A Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI) az államigaz-
gatás földmérési, térinformatikai és távérzékelési szervezete.
Feladata az országos ingatlan-, földügyi igazgatási és távérzéke-
léssel nyert adatok kezelése, szakmai információs rendszerek,
adattárak fejlesztése és szolgáltatása, földmérési és távérzé-
kelési K+F feladatok végzése. A FÖMI Kozmikus Geodéziai
Obszervatóriuma (KGO) a műholdas geodézia nemzetközileg
elismert centruma, ahol a műholdas helymeghatározáshoz
(GNSS) kapcsolódó alapkutatások (mozgásvizsgálatok, meteo-
rológia), alkalmazásfejlesztések, szolgáltatások, valamint  
a földmegfigyelés témájához kapcsolódó műholdradar-inter-
ferometria alapkutatások és fejlesztések folynak. A FÖMI
más részlegei közül a távérzékeléssel foglalkozó osztályok
(Környezetvédelmi Távérzékelési Osztály, KTO, Mezőgazdasági
Távérzékelési Kutatási és Fejlesztési Osztály, MTKFO) hazai
és nemzetközi szinten is elismert tevékenységet folytatnak 
a földmegfigyelés területén. 

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Műholdas helymeghatározás (KGO). A KGO kiemelt alapkuta-
tási feladata és eredménye az 1991-ben létrehozott és azóta is
fenntartott Magyar GPS Geodinamikai Alapponthálózat,
amellyel sikeresen feltérképezték és monitorozzák a jelenkori
kéregmozgásokat az országban. Ez a program az irányításuk
alatt Közép-Európára is kiterjedt, napjainkban pedig egy
egész Európát lefedő, aktív GNSS-állomásokra alapozott prog-
ramot vezetnek.

A KGO hozta létre és üzemelteti a GNSSnet.hu aktív 
permanens állomáshálózatot, amelyen az egész hazai föld-
mérő közösséget támogató szolgáltatás alapul. 
Ezen hálózat adataira alapozva nagy időfelbontásban 
kimutatták a 2011. évi Nagy Kelet-Japán (Tohuku) földrengés 
keltette szeizmikus hullámok áthaladását, demonstrálva 
a dinamikus kéreg deformáció globális feltérképezésének 
lehetőségét.



1. A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriuma épületének tetején
létesített kalibrációs hálózat | The GNSS calibration network 
established on the roof of the Satellite Geodetic Observatory, Penc
2. A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumának munkatársai 
a KGO alapításának 40. évfordulóján | The staff of the FÖMI Satellite
Geodetic Observatory celebrating the 40 years anniversary of the 
establishment of the SGO
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Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing
(FÖMI)

• As a member of land cover related Topic Centre of the
European Environment Agency (EEA) since 2001, FÖMI
has been participating in coordinating the preparation
and the quality control (verification) of the pan-European
land cover databases (CLC2000, CLC2006, CLC2012, GIO
High Resolution Layers), as well as in training the experts
of the participating 39 countries.

• FÖMI experts actively participate in long-term strategic
development and planning of land monitoring in Europe.
The aim of the FP7 HELM project (2011–2013) was the
improvement of the European land monitoring concept.
In the EAGLE (Eionet Action Group on Land Monitoring
in Europe) working group they play a key role in the 
elaboration of a common European land cover data model.

• They participate actively in constructing the national
Complex Agricultural Mitigation System (MKR). Their
activity has contributed to developing a broad range of
applications in order to monitor and assess various crop
damages in Hungary. For instance, they applied remotely
sensed data to map drought, crop-hail and game damages,
western corn rootworm damages, inland inundation 
and flood extent, ragweed affected fields or forest defoli-
ation caused by gypsy moth outbreaks and so forth.

• They also develop methods, tools and techniques for
tracking and modelling crop growth and crop masks from
space. Using this data their department provides precise
and timely forecasts and estimates about crop yields for
the Ministry of Agriculture and the Hungarian Chamber
of Agriculture.

• They progress in fusing polarimetric radar and optical
satellite imagery to map specific land cover characteristics
in terms of the Copernicus Land Monitoring Services.
This research helps to ingest and exploit the potential in
microwave satellite imagery in defining the High Resolu-
tion Layers. 

• As a public service FÖMI also provides ragweed risk maps
derived from radar and optical satellite data to help the
Hungarian authorities in fieldwork, scouting ragweed 
affected fields and weed eradication.

Keywords: surveying, remote sensing, GNSS, Earth observa-
tion, Copernicus, land monitoring, land cover, InSAR, PolSAR,
monitoring of damages in agriculture, radar polarimetry, 
fusion of SAR and optical satellite images, crop monitoring,
ragweed risk map based on remote sensing.

The activity of the institute
The Institute of Geodesy, Cartography and Remote Sensing
(FÖMI) is the central surveying and mapping organozation in
Hungary. The activities of the Institute include the mainte-
nance of national data bases, professional information systems,
data processing, research and development in the fields of
surveying, mapping and remote sensing. The FÖMI Satellite
Geodetic Observatory (SGO) is an internationally recognised
centre of satellite geodesy. It is active in basic research (geody-
namics, meteorology), applications, development and services
related to global navigation satellite systems (GNSS), as well
as interferometric synthetic aperture radar (InSAR) research
and its applications. FÖMI’s departments (KTO and MTKFO)
devoted to remote sensing have acknowledged expertise in the
field of Earth Observation at both national and international
levels.

Achievements in the field of space activities
Satellite navigation (Satellite Geodetic Observatory). One of
the main research achievements of the SGO is the establishment
of the Hungarian GPS Geodynamic Network in 1991, and its
maintenance and regular re-measurement. They could success-
fully map and monitor the present-day crustal deformations
in the country. They led the extension of this programme 
to Central Europe. Currently they are leading a programme
based on active GNSS stations covering the entire continent. 

The SGO established and maintains the GNSSnet.hu active
permanent reference station network which is a GNSS aug-
mentation system serving the Hungarian survey community.
Based on the data of this network, they could detect the 
deformations caused by seismic waves of the 2011 Great East
Japan earthquake, demonstrating the capability of mapping
dynamic deformations globally.

A perspective area of research is the application of InSAR
for geodynamic studies. The retrospective analysis of SAR data
of the burst red mud reservoir near Ajka in 2010 revealed 
the deformation history that led to the catastrophic embankment
failure. A combined national multi-technique (SAR, GNSS,
levelling) geodetic network was established with the support
of the European Space Agency in 2015. They have been studying
various scientific and practical applications of SAR data from
the Sentinel–1 satellites of the EU–ESA Copernicus program.

Earth observation: satellite remote sensing. FÖMI is playing 
a key role in national and European land monitoring activities:

• As a National Reference Centre (NRC) of land cover, FÖMI
is responsible for the national activities of the European
Copernicus land monitoring program, like the creation
and update of CORINE land cover (CLC) data for Hungary
or participation in the production, quality control 
and distribution of other European land cover related
datasets.
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Jövőbemutató új kutatási témájuk a műholdradar interfero-
metria mozgásvizsgálati alkalmazása. A 2010-ben történt aj-
kai vörösiszap-katasztrófa kapcsán végzett analízisükkel fel-
tárták a tározó gátjainak szakadásához vezető deformációs
történetet. Az Európai Űrügynökség (ESA) támogatásával
többtechnikás integrált mozgásvizsgálati alappont-hálózatot
hoztak létre a GNSS, műholdradar és szintezési technológiák
egyesítésére. Vizsgálják a Copernicus program keretében ren-
delkezésre álló Sentinel–1 műholdradaros adatok számos tu-
dományos és gyakorlati alkalmazásának lehetőségeit.

Földmegfigyelés: műholdas távérzékelés. A FÖMI kulcsszere-
pet vállal a hazai és az európai földfelszín monitorozásban:

• Nemzeti Felszínborítás Referencia Központként elvégzi
a Copernicus program európai földfelszín-monitorozási
tevékenységének tagországi feladatait, így elkészíti, illetve
felújítja a CORINE felszínborítás adatbázis Magyarország
területére eső részét, részt vesz egyéb európai felszínbo-
rítási adatok elkészítésében, ellenőrzésében és terjesz-
tésében.

• Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) felszín-
borítás témaközpontjainak tagjaként 2001 óta részt vesz
az európai felszínborítási adatok (CLC2000, CLC2006,
CLC2012, GIO Nagyfelbontású rétegek) előállításának szak-
mai koordinációjában, az adatok minőségellenőrzésében
és a 39 résztvevő ország szakembereinek oktatásában.

• Részt vesznek a hosszabb távú európai stratégiai fejlesz-
tésekben is, aktív szerepet vállalva az európai földfelszín
monitorozás koncepciójának fejlesztésében (FP7 HELM
projekt), és a közös európai felszínborítás adatmodell ki-
dolgozásában is az EAGLE (Eionet Action Group on Land
Monitoring in Europe) munkacsoport keretében.

• Részt vesznek a Komplex Mezőgazdasági Kárenyhítési
Rendszer (MKR) kialakításában, melynek keretében 
a FÖMI távérzékeléses mezőgazdasági alkalmazásokat
fejleszt a különböző típusú mezőgazdasági károk felmé-
résére (belvíz, árvíz, aszály, jégkár, vadkár, parlagfű, 
kukoricabogár lárvakártétel, gyapjaslepke lombrágása stb.).

• Módszertani fejlesztést végeznek a növények távérzékelé-
sen alapuló fejlődésvizsgálatára, termésbecslésre (vetés-
szerkezet+hozam), az Agrárkamara, illetve a Földművelés-
ügyi Minisztérium számára.

• Módszertani vizsgálatokat végeznek polarimetrikus radar
és optikai űrfelvételek együttes felhasználásával felszín-
borítási térkép készítésére, mellyel segítik a radarfelvételek
bevonását a Copernicus nagyfelbontású rétegek előállítá-
sába.

• Részt vesznek a parlagfű elleni közérdekű védekezési
programban, melynek keretében távérzékeléses veszélyez-
tetettségi térképeket állítanak elő, amellyel segítik 
a hatóságok felderítési munkáját.

Kulcsszavak: földmérés, távérzékelés, GNSS, földmegfigyelés, felszín-
borítás monitorozás, Copernicus, InSAR, távérzékeléses 
hozambecslés, vetésszerkezeti térkép, mezőgazdasági károk
felmérése, növényfejlődés monitorozása, PolSAR, optikai 
és radarfelvételek fúziója, távérzékeléses parlagfű-veszélyezte-
tettségi térkép.
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1. A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumának épülete madártávlatból
The main building of the FÖMI Satellite Geodetic Observatory from a bird’s-eye view
2. A FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatóriumának kertjében felállított Sentinel–1 
radarreflektor | Sentinel–1 corner reflector installed in the garden of the FÖMI Satellite 
Geodetic Observatory
3. A Sentinel–1 felvételeiből készített felszínborítási térkép | Land cover map derived from Sentinel–1 images
4. A Sentinel–1 radarműhold felvételeiből számított színkompozit | Color composite derived from Sentinel–1 images
5. Nagyon nagy felbontású (VHR) felszínborítás térkép előállítása infravörös légi felvétel alapján | Very-high-resolution land
cover map derived from IR aerial ortho-imagery
6. Nagyfelbontású (HR) felszínborítás-térkép előállítása radar és optikai űrfelvételek együttes használatával | High-resolution
land cover map derived by synergetic use of SAR (Sentinel–1) and optical satellite imagery
7. A hosszú távú GNSS mérések analíziséből meghatározott jelenkori közép-európai mozgástérkép | Contemporary Central
European tectonic movement map as determined by analysis of long-term GNSS measurements

4. 7.
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Az intézmény tevékenysége
Az Országos Meteorológiai Szolgálat az ország legnagyobb meteorológiai, 
levegőkörnyezeti és éghajlati információszolgáltató szervezete, valamint 
a Magyarország területén bekövetkező szélsőséges időjárási helyzetekre szóló
riasztások egyetlen hiteles forrása. Az OMSZ éghajlati elemzéseket és hatás-
tanulmányokat készít. Rendszeresen közzéteszi a levegőszennyezettség-előre-
jelzési értékeket, működteti a Levegőtisztaság-védelmi Referencia Központot,
és vezeti az üvegházhatású gázok kibocsátásának leltárát.

E szolgáltatások alapja a felszíni automata mérőállomásokból, meteorológiai
radarokból, rádiószondákból, villámdetektálási eszközökből és meteorológiai
műholdakból álló mérő és megfigyelő rendszer. Az OMSZ folyamatos nemzet-
közi adatcserét folytat a Meteorológiai Világszervezet (WMO) hálózatán keresztül.
Főbb nemzetközi kutató-fejlesztői és operatív együttműködő partnerei 
az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF), a Meteorológiai
Műholdak Hasznosításának Európai Szervezete (EUMETSAT), és a Közép-
Európai Országok Regionális Együttműködése Korlátos Tartományú Modellek
fejlesztésére (RC LACE).

Az űrtevékenység területén elért fontosabb eredményeik
Műholdas adatokat az OMSZ elsősorban időjáráselőrejelzési céllal használ; 
főként a geostacionárius Meteosat Második Generációs meteorológiai műhold
(MSG) képeit, és az adataiból származtatott produktumokat. A korlátos tarto-
mányú időjárás-előrejelző modelljeink alkalmazzák a poláris NOAA és MetOp
műholdak adatait is. Magyarország 2008 óta az EUMETSAT tagja, az ország
képviseletét az OMSZ látja el.

A különböző sugárzási tartományokban készült felvételek együttes meg-
jelenítésével előállított kompozit képeknek és egyéb műholdadatoknak, számított
légköri és felszíni paramétereknek elsődlegesen a néhány órás előrejelzések
(nowcasting) készítésében, a repülésmeteorológiai kiszolgáló tevékenység 
ellátásában és a veszélyjelzések kialakításában van nélkülözhetetlen szerepük.
Emellett az OMSZ-nél alkalmazott kisebb, korlátos tartományú numerikus
időjárás-előrejelző modellek is felhasználják a műholdak adatait. A saját, 
valamint az EUMETSAT-os műholdas adatbázisok felhasználása az éghajlati
vizsgálatokban is nélkülözhetetlen.

Kulcsszavak: meteorológia, időjárás-előrejelzés, riasztások, numerikus 
modellezés, meteorológiai megfigyelések, időjárási radar, légszennyezettség,
éghajlati adatsorok, éghajlatváltozás.

Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ)



Achievements in the field of space activities
The main application of satellite data at OMSZ is related to
weather forecasting; especially imagery and products from
geostationary Second Generation Meteosat (MSG) satellites
are used. Their limited area numerical weather prediction
models use assimilated data from MSG and also from polar
orbiting NOAA and MetOp satellites.

Hungary has been a full member state of EUMETSAT
since 2008, OMSZ is responsible for the official delegation of
the country in the organisation.

The composite images and other satellite data are essential
especially in nowcasting, aviation meteorology and severe
weather warning. The satellite database of OMSZ and that of
EUMETSAT are both essential in climate investigations.

Keywords: meteorology, weather forecasting, warnings, 
numerical modelling, meteorological observations, weather
radar, air quality, climate database, climate change.
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5.

1. Az Országos Meteorológiai Szolgálat műholdas csoportja
Satellite experts at the Hungarian Meteorological Service
2. Az OMSZ Marczell György Főobszervatóriumában 
(Pestszentlőrinc) a műholdvevő antennák a radar tornyán
kaptak helyet | Satellite receivers on the radar base at 
Marczell György Observatory of OMSZ (Pestszentlőrinc, 
Budapest)
3. A Meteosat meteorológiai műhold infravörös és nagy-
felbontású látható csatornáiból készített kompozit kép,
mely a felhőtípusok elkülönítését segíti | Composite RGB
image made from infrared and high resolution visible
images of Meteosat satellite in order to help the separation
of cloud types
4. A műholdvevők és az észlelőkert részlete az OMSZ
Marczell György Főobszervatóriumában (Pestszentlőrinc)
Satellite receivers and part of the surface observation site
at Marczell György Observatory of OMSZ (Pestszentlőrinc,
Budapest)
5. Az Országos Meteorológiai Szolgálat központi épülete
Central building of the Hungarian Meteorological Service,
Budapest

The activity of the institution
The Hungarian Meteorological Service (OMSZ) is the national
meteorological service of Hungary. It is responsible for supply-
ing short range and long range weather predictions, atmos-

pheric environmental and 
climate information, and for 
provision of warnings about 
severe weather in Hungary. 
The archived climate data and
climate models of the Service
are used to provide processed
meteorological data for the
users, to perform climate analy-
ses and to produce impact stud-
ies for different branches of the
economy. OMSZ carries out 
activities on atmospheric trans-
port modelling and operates 
the National Air Quality Reference
Centre, and greenhouse gas 
inventory activities.
Their observational network 

includes automatic weather stations, radio-sounding and
radar measurements, lightning localization measurements and
meteorological satellite data. OMSZ runs a telecommunication
and informatics system and obtains all the meteorological 
data from the Global Telecommunication System of the World
Meteorological Organization. It maintains intensive coopera-
tions with various international organizations (European
Centre for Medium-range Weather Forecasts (ECMWF), 
the European Organization for Exploitation of Meteorological
Satellites (EUMETSAT), and the Regional Cooperation for
Limited Area Modelling in Central Europe (RC LACE).

4.

Hungarian Meteorological Service 
(OMSZ)
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1.

alkalmaz tanácsadási tevékenysége során elsősorban 
az agrárium és a környezetgazdálkodás számára. A COSIMA
ezeken túl új módszereket és versenyképes technológiákat 
fejleszt ki és alkalmaz az űrfelvételek felhasználásának valós
mezőgazdasági alkalmazásaihoz. Megoldásai a komplex termés-
és növényfelmérésben, a monitoringrendszerek kiépítésén 
keresztül (gazdaságok, gabonafelvásárlók, vetőmagtermesztők,
biztosító társaságok, integrátorok és adminisztráció) nyereséget
hoznak az alkalmazóknak. A COSIMA egyedi szakértői 
elemzéseket is szolgáltatnak a mezőgazdaság és a környezet-
gazdálkodás teljes felhasználói palettája számára. Ezen mű-
holdas technológiák alkalmazása növeli a gazdaságosságot 
a precíziós gazdálkodás részleteitől a tábla, a gazdaság szintjén
át a regionális kiterjesztésig.

Kulcsszavak: földmegfigyelő műhold, mezőgazdaság, 
környezetgazdálkodás, vízgazdálkodás, űrfelvételek, szántóföldi
növénymonitoring, termésbecslés, hozammérés, precíziós 
növénytermesztés, operatív alkalmazások, K+F, tábla 
és regionális szint, gazdaság, biztosítási kártételek, árvíz-bel-
víz, EU-támogatás ellenőrzése, katasztrófamonitoring.

A cég tevékenysége
A COSIMA Kft.-t – kisvállalkozásként – a FÖMI Távérzékelési
Központ (FÖMI TK) vezető szakértője alapította három év- 
tizednyi tapasztalattal a távérzékelés mezőgazdasági, környezet-
gazdálkodási és vízgazdálkodási alkalmazásainak területein. 
A jelenlegi COSIMA szakértői korábban újszerű és egyedi
módszereket fejlesztettek ki a FÖMI TK-nál a mezőgazdasági
monitoringban, a szántóföldi növények megyei, országos 
termésének becslésében és a termés előrejelzésében, a parlag-
fű kimutatásában, a belvizes vagy árvízzel elöntött területek
felmérésében és az EU-támogatások ellenőrzésében. Ezeknek,
az itthon és nemzetközileg (USA, EU) elismert operatív orszá-
gos projekteknek szakmai tudását, tapasztalatait, képességeit
a COSIMA alkalmazni tudja. A COSIMA speciális képesség-
ként új és megbízható módszertant fejlesztett ki és alkalmaz
a gazdaságok, a mezőgazdasági táblák termésének mérésére
és a termés előrejelzésére az egyedi parcelláktól a regionális
szintig. A szakértői tanácsadáson keresztül hozzáadott értéket
szolgáltatnak valós összetett problémákban, helyzetekben, 
feladatokban is (pl. biztosítás, egyedi gazdaságok, agrorend-
szerek, gabonatermelés és precíziós gazdálkodás).

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A COSIMA Kft. a földmegfigyelő műholdak felvételsorozatai-
nak kvantitatív kiértékelésén alapuló, innovatív megoldásokat
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1. Kvantitatív növényfejlődés-
vizsgálat országos kiterjedésben,
műholdfelvételek alapján. 
A gazdaságok egy része igényli
a földi megfigyeléseiket kiegé-
szítő és meghaladó információt
a termesztett növényeik 
fejlődéséről, várható eredmé-
nyéről, vagy a termesztés 
akadályairól, azok okait is 
bemutatva | Quantitative crop
development assessment in
Hungary, utilizing satellite 
data. Some farms demand the
results of the objective mea-
surements on their crops’ devel-
opment. This information they
provide through the consultation
and services, augment and go
beyond the farmers’ observations
on the prediction of the crops
production and the impact of
different problems related to
the development
2. A COSIMA Kft. egyik specia-
litása a növényfejlődés szám-
szerű jellemzése, a termés 
és a -hozam meghatározásával
a távérzékeléssel nyert adatokból
a gazdaságok ezekre támaszkodó
művelési, gazdálkodási haté-
konyságának növelése. 
A precíziós részletességtől 
a táblagazdaság szintjén túl 
országos, regionális méretekig
tudnak megbízható információt
előállítani | A fairly unique 
capability of Cosima Ltd. is the
quantitative characterization
of crop development of farms’
fields and the provision of yield
values derived from Earth 
observation data. 
This vital information provision
is available from the precision
farming scale and farms,
through national to regional
scale

SPACE APPLICATIONS

COSIMA Ltd., 
Consulting and Services in Spatial Information Utilization

The activity of the company
COSIMA Ltd. – as an SME – was established by the leading expert, the former director of FÖMI
Remote Sensing Centre (FÖMI RSC) having had three decades of R&D, experience in remote
sensing based applications in agriculture, environment and water management. Novel and
unique methodologies were developed by those core specialists of FÖMI RSC for the agricultural
crop monitoring and crop production assessment, forecast to Hungary through the counties, who
founded and joined COSIMA Ltd. in 2011. It was the same in ragweed control, in flood, waterlog
monitoring and in the expertise in EU agricultural subsidy systems and practices in Hungary.
These widely recognised solutions, practices and capabilities of the operational, countrywide
projects (Hungary, EU, US) can be applied by COSIMA operationally today. As a novel value,
COSIMA developed and applies a reliable methodology for the measurement of the parcels’ crop
production and its prediction from parcel to regional level utilizing EO satellite data series 
including the capabilities of complex systems analysis, improvement and design. COSIMA provides
valuable addition through consultancy in even real and conflicting situations (e.g. insurance, 
individual farms, agro-systems, grain production and precision agriculture).

Achievements in the field of space activities
COSIMA applies innovative solutions using quantitative evaluation techniques of Earth observa-
tion (EO) satellite data mainly in agriculture and environment management during his activities
of consultancy. Beyond this, COSIMA develops and applies new methods and competitive tech-
nologies for satellite based real applications in the agriculture. The company’s solutions and 
results gain profit for the users through the application capability of complex crop and quanti-
tative vegetation assessment, monitoring systems (farms, grain buyers, seed producers, insurance
companies, integrators and administration). COSIMA can also provide unique expert analysis
for the users of agriculture and production, as well as the environment management. The appli-
cations of these uniquely developed EO based information extraction technologies improve the
efficiency from field/farm to national, regional extent.

Keywords: EO, agriculture and environment management, satellite based crop monitoring, crop
development and production, yield assessment, precision farming, operational applications, field
and regional level, farm, insurance-damages, flood and waterlog impact, EU subsidy control, 
disaster monitoring, emergency response.

2.



A cég tevékenysége
Az Envirosense Hungary Kft. a távérzékelés, elsősorban a légi
szenzorokkal készített felvételek készítésének, feldolgozásának
specialistája. Olyan végtermékek fejlesztésével foglalkoznak,
amelyek a hagyományos földi technológiákkal nem vagy csak
nagy erőforrásokkal érhetők el.

A távérzékelési eszközök közül elsősorban a légi hiper-
spektrális és a LIDAR technológiákat alkalmazzák, de foglal-
koznak űrfelvételek feldolgozásával is. A termékek előállítása
során számos hazai és nemzetközi céggel, kutatóintézettel 
és felsőoktatási intézettel dolgoznak együtt, hogy a rendel-
kezésre álló technológiák közül a legkorszerűbbeket és a leg-
hatékonyabbakat tudják alkalmazni a gyakorlatban.

Az Envirosense Hungary Kft. képes a teljes távérzékelési
folyamatot ellátni, a légi felvételek készítésétől kezdve 
az adatfeldolgozáson keresztül a végtermék előállításáig. 
Számos hazai és nemzetközi távérzékelési kampányt folytattak,
amelyek eredményeként környezetvédelmi, mezőgazdasági,
erdészeti, önkormányzati stb. feladathoz szolgáltattak vég-
terméket. A cég arra törekszik, hogy a probléma megoldásához
a vevők igényeit leginkább kielégítő leghatékonyabb és a leg-
kisebb költségekkel járó módszert alkalmazza.

U”RALKALMAZÁSOK

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A légi távérzékelési rendszer adatfeldolgozásának fejlesztése:

• Módszertani fejlesztés, különböző GNSS-adatok alkalma-
zása légi távérzékelő rendszerek külső tájékozódásához.

• SRTM domborzatmodell alkalmazása légi hiperspektrális
felvételek geometriai korrekciójához és a légi LIDAR fel-
vételezés tervezéséhez.

• Nagyméretű távérzékelt adatbázisok gyors vetületi
transzformációjának kidolgozása.

Tematikus térképezés:

• Tematikus térképek előállítása multispektrális műhold-
adatok (Sentinel, MODIS, Landsat stb.) alkalmazásával.

• Szántóföldi növényekre alkalmazott biomasszabecslési
módszer kidolgozása multispektrális műholdadatok 
alkalmazásával.

Kulcsszavak: távérzékelés, technológiafejlesztés, mező-
gazdasági-erdészeti térképezés, térinformatikai feladatok,
környezet- és természetvédelmi felmérések, katasztrófavédelmi
térképezés, multiszenzor, lézertechnológia.
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1–2. Az Envirosense Hungary Kft.
csapata | Team of Envirosense
Hungary Ltd.
3. Az Envirosense Hungary Kft. 
termékei | Products of Envirosense
Hungary Ltd.

Envirosense Hungary Kft.

1.

2.



SPACE APPLICATIONS

Achievements in the field of space activities
Development of the data processing of the aerial remote 
sensing system:

• Methodology development, application of different GNSS
data for the external orientation of aerial remote sensing
systems.

• Application of SRTM elevation model for geometric cor-
rection of aerial hyperspectral images and planning of
aerial LIDAR survey.

• Development of rapid transformation of projection in large
remotely sensed databases.

Thematic Mapping:

• Production of thematic maps using multispectral satellite
data (Sentinel, MODIS, Landsat, etc.).

• Development of a biomass estimation method used for
arable crops applying multispectral satellite data.

Keywords: remote sensing, technology development, agricul-
tural-forestry mapping, GIS tasks supply, environmental 
protection and nature conservation assessments, disaster
mapping, multi-sensor, laser technology.

3.

The activity of the company
Envirosense Hungary Ltd. is a specialist of remote sensing,
primarily the production and processing of images recorded
by aerial sensors. They develop such final products whose 
production is not possible by the traditional terrestrial tech-
nologies or only with great resources.

They focus on remote sensing devices, primarily airborne
hyper-spectral and LIDAR technologies are used, but they also
deal with the processing of satellite images. During the 
production, they work together with numerous domestic and
international companies, research institutes and higher edu-
cation institutions in order to apply the most modern the most
efficient technologies available in practice.

The Envirosense Hungary Ltd. is able to supply the complete
process of remote sensing, beginning from the aerial photo-
graphy through the data processing to the production of 
the final product. A number of domestic and international
remote sensing campaign was conducted, which resulted in
final products for environmental protection, agricultural,
forestry, municipal, etc. tasks. The company strives to meet
customer needs by applying the method that solves the problem
most efficiently and at the lowest costs.

Envirosense Hungary Ltd.
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A cég tevékenysége
A GeoAdat Kft. magas műszaki minőségű szolgáltatásokat
nyújt hazai és külföldi partnerei számára speciális térinfor-
matikai adatbázisaikhoz a közművek, a mezőgazdaság, 
a területi igazgatás, valamint egyéb szakterületeken. A cég 
kiemelt tevékenysége a földmegfigyelési technológiák alkalma-
zása, céljuk, hogy az általunk kifejlesztett és alkalmazott 
térinformatikai megoldásokkal a vevőik gyorsan, költség-
hatékonyan és magas műszaki színvonalon jussanak a számukra
szükséges információkhoz. Több éve megbízhatóan működő
szolgáltatásaikat az MSZ ISO/IEC 27001:2013-nak megfelelő
hw/sw IT struktúrának megfelelően nyújtják. A GeoAdat Kft.
a Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE), a Magyar Térinfor-
matikai Társaság (HUNAGI) és az Industrie- und Handels-
kammer für Rheinhessen (IHK) szakmai szervezetek tagja.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az űrtevékenység területén a GeoAdat Kft. földmegfigyelési
(EO) technológián alapuló versenypiaci szolgáltatásokat nyújt
a magyar és az európai piaci és államigazgatási szférában.
Ennek része a földmegfigyelési szolgáltatások költséghatékony
megvalósítása, kutatás-fejlesztés, információs és technológiai
ismeretek terjesztése, alkalmazások készítése, valamint föld-
megfigyelési adat- és technológiadisztribúció. A földmeg-
figyelési technológia eredményei így számos szakterületen
hasznosíthatókká válnak, kiemelten a mezőgazdaságban, 
a környezetvédelemben, az erdészetben, illetve a különböző
monitoring (a természeti környezet és az ipari létesítmények
váratlan eseményeinek azonosítása) helyzetekben.

A GeoAdat Kft. legfontosabb tevékenységei közé tartozik 
az Európai Unió területalapú mezőgazdasági támogatások
földmegfigyelési technológiával történő ellenőrzése (CwRS 
– Control with Remote Sensing). A cég 1997 óta résztvevőként,
2008 óta önálló tevékenységként hajt végre CwRS projekteket
több németországi tartományban, illetve Ausztriában.

A cég kiemelten foglalkozik a földmegfigyelés lehetőségeinek
széleskörű megismertetésével: elkészítette Magyarország 
Űratlaszát (2009), ismeretterjesztő tevékenységet végzett
(„Földmegfigyelési tudás- és információdisszemináció Magyar-
országon” projekt 2010–2012), szerzője az ESA földmegfigyelési
technológia magyarországi alkalmazását elemző megvalósítha-
tósági tanulmánynak.

A GeoAdat Kft. a PCI Geomatics partnereként a legkor-
szerűbb földmegfigyelési technológiákat teszi elérhetővé 
partnerei számára. A European Space Imaging (EUSI) 
és az SI Imaging Services (SIIS) viszonteladójaként gyakor-
latilag az összes fontos kereskedelmi célú műholdfelvételt 
forgalmazzák Magyarországon.

Kulcsszavak: földmegfigyelési szolgáltatások, CwRS, 
kutatás-fejlesztés, műholdfelvételek forgalmazása.
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The activity of the company
GeoData Services offers high quality solutions
for customers in Hungary and abroad with
geoinformation database requirements in the
following areas: utilities, agriculture, territorial
planning and other professions. One of the
main activities of the company is to apply
Earth observation (EO) technologies, their
purpose is to develop advanced technologies
and solutions for the clients enabling them 
to use their data quickly, cost-effectively and
at a higher technological level. For several
years they have performed their services meet-
ing the MSZ ISO/IEC 27001:2013 and IT-secu-
rity standards. GeoData Services is a member
of several professional organizations: Hungar-

ian Space Cluster, Hungarian Association of Geoinformation (HUNAGI), Industrie-
und Handelskammer für Rheinhessen (IHK).

Achievements in the field of space activities
The company provides Earth observation services in the Hungarian and also in 
the European competitive market and public administration sector. The purpose is
to develop the services and applications of EO, as well as the distribution of data
and technologies of EO and the dissemination of information and technology. 
The products of EO are useful in many areas of expertise, especially in agriculture,
in environmental protection, in forestry and in environmental monitoring of natural
and industrial facilities.

One of the main activities of GeoData Services is the control of the area based
subsidies in the European Union using EO technologies (CwRS – Control with Remote
Sensing). The company since 1997 as participant, and since 2008 as main contractor
has delivered CwRS services for several German federal states and for Austria.

Special aim of GeoData Services is to disseminate Earth observation technologies
in Hungary: the company produced the Hungarian Space Atlas (2009), and carried
out the dissemination project titled “Dissemination of knowledge and information
about Earth Observation in Hungary”. The company is the author of the feasibility
study about the possible use of ESA Earth Observation technology in Hungary.

GeoData Services is in partnership with PCI Geomatics, as a result they can provide
the latest Earth observation technology for their partners. As a distributor of the
European Space Imaging (EUSI) and the SI Imaging Services (SIIS) GeoData Services
can offer all of the most important commercial satellite images in Hungary.

Keywords: Earth observation services, CwRS, research and development, distribution
of satellite images.

3.

1–2. A cég forgalmazott műholdképei – Zalaegerszegről
és környékéről készült mintaképek (QuickBird)
Satellite images offered by GeoData Ltd. – Zalaegerszeg
and its surroundings (QuickBird)
3–4. Munkakörnyezet a GeoAdatKft.-nél
Working environment at GeoData Ltd.

GeoData Services Ltd.

4.
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1. Optikai és radar űrfelvétel a Duna áradásáról (2013), valamint igen
nagy felbontású űrfelvétel Sopron belvárosáról és a Pannonhalmi
Főapátságról | Optical and radar satellite imagery on the Danube
flood (2013), as well as very high resolution satellite image on down-
town of Sopron and on Pannonhalma Abbey
2. Az Airbus DS Geo Hungary Kft. irodáinak épülete | The office
building of Airbus DS Geo Hungary Ltd.

1.

2.

A cég tevékenysége
Termelőegységük fő tevékenységi köre a nagy tömegű távér-
zékelési adatok (optikai, radar és lidar légi- és űrfelvételek)
feldolgozása és kiértékelése, 2D-s és 3D-s értéknövelt térinfor-
matikai termékek előállítása. Adatszolgáltató tevékenységük
keretében multispektrális, nagy és igen nagy felbontású opti-
kai és radar űrfelvételek készítése, forgalmazása bármely te-
rületről, tetszőleges kiterjedésben.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik

• SpotMap 2.5 ortofotó világtérkép (2,5 m-es felbontás, 
m = 1 : 50 000) készítése mintegy 50 millió km2-re.

• SpotMap 1 .5 ortofotó térkép (1,5 m-es felbontás, 
m = 1 :25 000) készítése (idáig kb. 2 millió km2-re).

• MGCP (Multinational Geospatial Co-Production Program)
digitális topográfiai térkép (1 :100 000 és 1 :50 000) síkrajzi
tartalom kiértékelése mintegy 120 cella (1°×1°) területére.

• Nagy felbontású (1 m és 3 m) felületmodell készítése
mintegy 10 300 km2-re (Románia, Irak, Omán).

• 3D-s repülőtéri térképi adatrendszerek létrehozása 
(Albatros projekt) űrfelvételek alapján.

• Űrfelvétel-készítés programoztatása és szállítása
több mint 800 000 km2-re (Magyarországról).

• Sikeres ESA PECS pályázati részvétel (DUSIREF) az MTA
SZTAKI-val (lásd 38. oldal). 

Kulcsszavak: távérzékelés, űrfelvétel, programoztatás, kép-
feldolgozás, kiértékelés, ortofotó, térképkészítés, felszínmodell,
domborzatmodell.

The activity of the company
The main activities of the production unit are to process, assess
and analyse remote sensed raw data (aerial and satellite 
imagery, optical, radar and lidar) in large volume, as well as
to create new 2D/3D value-added and GIS products. The data
sales service offers acquisition and distribution of multi-
spectral high and very high resolution optical (even in stereo
or three-stereo coverage) and radar satellite imagery on any
interested area in any extent.

Achievements in the field of space activities

• Spot Map 2.5 orthophoto map of the world (2.5 m resolu-
tion, in scale 1 : 50,000) production of about 50 million
square km.

• 1 .5 SpotMap orthophoto (approximately 2 million square
km so far) production (in scale 1 : 25,000 with 1 .5 m 
resolution).

• MGCP (Multinational Geospatial Co-Production Program)
digital topographic (scale 1 : 50,000 and 1 :100,000) 
mapping, feature extraction on area of about 120 cells
(1°×1°).

• Creation of a high resolution (1 m and 3 m) surface
model on approximately 10,300 square km (Romania,
Iraq, Oman).

• Creation of a 3D airport geo-data systems (Albatros 
project) based on satellite images.

• Various imagery tasking and distribution on more than
800,000 square km (Hungary).

• Successful participation in ESA PECS tender (DUSIREF)
with the MTA SZTAKI (see page 38).

Keywords: remote sensing, satellite image, imagery, tasking,
image processing, analyzes, orthophoto, mapping, digital 
surface models, terrain models.

Airbus DS Geo Hungary Kft.
Airbus DS Geo Hungary Ltd.
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A cég tevékenysége
A cég alapítója 1988 óta fog-
lalkozik térinformatikai 
és képfeldolgozó szoftverek
hazai forgalmazásával. Az EU
Space Imaging partnereként
DigitalGlobe űrfelvételeket is
forgalmaznak több más 
űrfelvételtípus mellett.

A GeoIQ Kft. az Exelis
Inc.-nek, az ENVI szoftver-
család előállítójának a ma-
gyarországi disztribútora. 
A fotogrammetriai szoftverek
területén a Trimble INPHO
szoftvercsomag egyetlen 
hazai forgalmazója a GeoIQ
Kft. Ugyancsak egyedüliként

forgalmazzák itthon a szintén a Trimble céghez tartozó képszegmentáló
szoftvercsomagot, az eCognition-t.

Az űrtevékenység területén elért fontosabb eredményeik
A cég és jogelődje 1990 óta foglalkoznak űrfelvételek képfeldolgozó
szoftvereinek magyarországi disztribúciójával. Szinte az összes hazai
egyetem és kutatóintézet vásárolt tőlük ilyen szoftvereket. 15 éve foglal-
koznak űrfelvételek itthoni forgalmazásával. Az általuk szervezett éven-
kénti Fény-Tér-Kép képfeldolgozási, térinformatikai konferencia 13 éves
múltra tekint vissza. Két évtizedes jó kapcsolatuk alakult ki a nagyobb
hazai űrfelvételek feldolgozásával foglalkozó szervezetekkel.

Kulcsszavak: űrfelvétel, képfeldolgozás, fotogrammetria, képszegmen-
tálás, térinformatika, INPHO, ENVI, eCognition, DigitalGlobe, Rapid-Eye,
IRS-P6.

GeoIQ Térinformatikai Kft. 
GeoIQ Ltd.

The activity of the company
The philosophy of GeoIQ Ltd. is as follows: the 
better information (aerial imagery or satellite 
imagery) one has the better decisions they can
make – GeoIQ Ltd. has been created for this purpose.
Because Geographic Information Systems (GIS)
technology is much more than hardware and soft-
ware acquisition, GeoIQ Ltd. fully supports their
clients throughout the process acquiring a GIS.
They provide assistance from an initial needs 
assessment through system design and strategic
planning, data standardisation, data automation,
system acquisition and integration, applications
programming, education and training, and user
support.

Achievements in the field of space activities
They became a local distributor of a well-known
image processing software package back in 1990.
Nearly all Hungarian universities and research 
institutes have bought such software from them. 
In the last 15 years they have been reselling satellite
imagery also. They have their own annual image
processing conference called “Fény-Tér-Kép” 
(Photo-Carto-Graph) which has a 13 year old history.
They have had a good, longstanding relationship
over two decades with most of the Hungarian 
image processing communities.

Keywords: satellite imagery, image processing,
photogrammetry, image segmentation, OBIA, Geo-
graphic Information Systems (GIS), INPHO, ENVI,
eCognition, DigitalGlobe, RapidEye, IRS-P6.

1. A GeoIQ Kft. által forgalmazott szoftvertermékek: 
ENVI, eCognition, INPHO | Software packages distributed
by GeoIQ Ltd., ENVI, eCognition, INPHO
2. A GeoIQKft. épülete | The building of the GeoIQ Ltd.
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A cég tevékenysége
Az Interspect Kft. távérzékelési feladatokra tart fenn repülő-
gépeket, szolgáltatása során RGB, multispektrális és hiper-
spektrális ortofotó-mozaikokat állít elő nagykiterjedésű terü-
letekről 0,5–25 cm terepi felbontással. A cég 2010 óta repülő-
gépfedélzeti mérőműszerek, mérőkamerák és mikroszkópok
gyártását végzi, valamint 2014 óta pilóta nélküli távérzékelési
platformokat állít elő és forgalmaz. 2015-től térinformatikai,
fotogrammetriai és képelemző szoftvereket fejleszt és forgalmaz.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik

• A CORONA kémműhold-felvételek Magyarországot lefedő
1960-as évekbeli sztereofelvételeinek fotogrammetriai fel-
dolgozása, és egyéb felvételeinek georeferálása. 

• Németországi tartományok egyes területeit ábrázoló 2011.
évi űrfelvételek georeferálása. 

• Légi felmérések és geodéziai felmérések űrfelvételek validá-
lásához.

Kulcsszavak: távérzékelés, fotogrammetria, ortofotó, multi-
spektrális, hiperspektrális, mérőkamera, légi felmérés, UAV,
repülőgép, GIS.

The activity of the company
The Interspect Ltd. maintains aircrafts for remote sensing,
and mainly engaged in production of RGB, multispectral and
hyperspectral orthophoto mosaics of large areas with 0.5 to 
25 cm spatial resolution. The company has been manufacturing
on-board instruments, calibrated aerial cameras and micro-
scopes since 2010 and unmanned remote sensing platforms
since 2014. In 2015 the company started to deal with software
development and distribution for GIS, photogrammetry and
image analysis.

Achievements in the field of space activities

• Georeferencing the CORONA spy satellite images covering
Hungary of the 1960s.

• Georeferencing satellite images made in 2011 in which
parts of the German States (Länder) are shown.

• Aerial surveys and geodetic surveys to validate satellite
images.

Keywords: remote sensing, photogrammetry, orthophoto, 
multispectral, hyperspectral, calibrated instruments, aerial
survey, aerial camera, UAV, aircraft, GIS.
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ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 2009
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TELEFON /PHONE: +36-24-453-623
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E-MAIL: info@interspect.hu

HONLAP /WEBSITE: www.interspect.eu

VEZETŐ /GENERAL MANAGER: Bakó Gábor, Molnár Zsolt

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Bakó Gábor

2.

3.

1.

1. Az Interspect központi irodájának munkatársai | The Interspect
central office staff
2. Néhány, az Interspect Kft. által tervezett és gyártott mérőkamera
és pilóta nélküli repülőeszköz | Some calibrated aerial cameras 
and UAV designed and manufactured by the Interspect Ltd.
3. Budapesti háromdimenziós légi felmérés részlete | Three-dimen-
sional aerial survey of Budapest
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Interspect Ltd.
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ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1782

CÍM/ADDRESS: H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

TELEFON /PHONE: +36-1-463-0000

HONLAP / WEBSITE: www.bme.hu

VEZETŐ /HEAD: Józsa János rektor/Rector

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Kovács Kálmán, a BME EIT igazgatója
Director of EIT BME

E-MAIL: kovacsk@mail.bme.hu

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest University of Technology and Economics

(BME)

1. A BME űrtevékenységgel foglalkozó munkatársainak
tanácskozása (2015) | A meeting of the space related
staff of the BME (2015)
2. Hét ország űrhajósai a BME EIT és az NFM MŰI
által szervezett Űrlépték konferencián a BME Dísz-
termében (2015) | Astronauts and cosmonauts at the
“Űrlépték” (Space Scale) conference, organized by
BME EIT and the Hungarian Space Office (2015)

1.

2.
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About the university
BME is the leader in Hungarian technical higher education.
Presently 73 departments of 8 faculties encompass the 
research and education activities of the more than 230 years
old university.

Achievements in the field of space activities
The history of the University covering more than two centuries
has seen several researchers and development engineers who
achieved outstanding results in the field of modern space 
exploration at worldwide levels having completed their studies
here: Theodore von Kármán (known as a father of rocket
technology), Ferenc Pavlics (Lunar roving vehicle), Antal 
Bejczy (remote control of Mars Pathfinder) and Bertalan
Farkas (the first Hungarian cosmonaut) etc.

There are several fields which are integral to space activities
at the university, e.g., remote sensing, scientific research, on-
board computers, satellite development and application etc. 

The most outstanding current achievements are Masat–1,
the construction and operation of the first exclusively Hun-
garian-built satellite, and the successful participation of BME
VIK in ESA’s Rosetta programme. A highlight of this participat-
ion was the work done at the Department of Broadband 
Infocommunications and Electromagnetic Theory.

Keywords: technical higher education, education of engineers
and managers, research in engineering and science, doctoral
schools, multidisciplinary cooperation.

Az egyetem tevékenysége
A BME Magyarország vezető műszaki felsőoktatási intézménye,
amelyen egyúttal természettudományi és gazdaságtudományi
karok is működnek. A több mint 230 éve működő intézmény-
ben 8 kar 73 tanszékén, 15 tudásközpontjában, 14 doktori 
iskolájában folyik az oktatási és kutatási tevékenység.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A BME-en számos, a modern űrkutatás területén világviszony-
latban is kiemelkedő eredményt elért kutató- és fejlesztő- 
mérnök végezte tanulmányait, vagy dolgozott, tanított. 
Többek között Kármán Tódor, akit a világ a rakétatechnológia
egyik atyjaként ismer, Bay Zoltán, a holdradarkísérlet vezetője,
Pavlics Ferenc, az első Földön kívüli jármű, a holdjáró, illetve
Bejczy Antal, a marsjáró fejlesztő mérnökei.

Kulcsszavak: műszaki felsőoktatás, mérnök- és menedzser-
képzés, műszaki és természettudományi kutatások, doktori
képzés, multidiszciplináris együttműködések.
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BME Egyesült Innovációs és Tudásközpont 
Federated Innovation and Knowledge Centre of BME

(BME EIT)
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The activity of the centre
BME EIT was created at the Faculty of Electrical Engineering
and Informatics of BME in 2009 to stimulate and coordinate
different research and development activities at faculty and
university level and to contribute to the utilization of results.

Since 2012 BME EIT has been coordinating the space acti-
vities at BME, mainly in the following fields. Space segment
(building and testing small satellites, on-board power distri-
bution and data collecting systems, optical equipment for 
remote sensing, methods and hardware for orbital stability),
ground segment (control and receiving stations for small
satellites, antenna systems), as well as communication and 
remote sensing, payloads.

Education and new generations of 
professionals on space
Education of technical and scientific fundamentals of space
activity has been performed at BME for decades now. Currently,
there are 14 courses at 4 faculties in this area. NASA student
exchange programme as well as ESA experiments for university
students programmes are available for BME undergraduates. 

During the past 5 years Earth observation (climate), model-
driven developments, satellite positioning systems and other
satellite topics, path modelling and space communication have
been chosen by PhD students. Annually 1–2 PhD thesis works
are defended successfully in the above topics.

Keywords: management of projects, spin-off, research tenders,
industrial contracts, multidisciplinary cooperations, experi-
mental laboratories, technical assistance and evaluation.

1.

2.

1. H-SPACE 2016 nemzetközi
konferencia meghívott előadói
és szervezői | The invited 
speakers and the organizers
of the H-SPACE 2016 inter-
national conference at BME
2. Az EIT munkatársai
The EIT staff

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
2012 óta a BME EIT az Űrfórum keretében koordinálja a Mű-
egyetemen folyó űrtevékenységet, amelyben jelenleg 4 kar 
12 tanszéke vesz részt. Legismertebb eredményeik az első 
magyar műhold (Masat–1), több mint 20 hibátlanul működő
repült fedélzeti űreszköz, valamint jelentős részvétel az ESA
Rosetta űrprogramjában.
A BME EIT fontosabb koordinált űrkutatási területei:

• űrszegmens (kisműholdak építése és tesztelése, fedélzeti
energiaellátó és adatgyűjtő alapegységek fejlesztése, táv-
érzékeléshez egyedi optikai eszközök készítése, pálya-
stabilitási eljárások és eszközök),

• földi szegmens (kisműhold vezérlő állomás és antenna-
rendszerek, műhold vevőállomások üzemeltetése, autonóm
rendszerek vezérlése),

• kommunikációs és távérzékelési szegmens (Föld megfi-
gyelése, műholdas navigációs rendszerek, kvantumkom-
munikáció),

• hasznos terhek szegmens (multispektrális kamerarendszer,
Lab-On-a-Chip technológiák).

Kulcsszavak: projektmenedzsment tevékenység, eredmény-
hasznosítás (spin-off), kutatási pályázati projektek, ipari
megbízások, multidiszciplináris együttműködések, vizsgálati
laborok, szakértői tevékenység. 



Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A tanszék űrtevékenységében kiemelkedő a műholdas hely-
meghatározó rendszerek elmélete és alkalmazásainak kutatása.
2000 óta folyamatosan üzemel a több műholdrendszert is 
észlelő GPS, illetve GNSS rendszer. További jelentős témák 
a Föld alakjának és gravitációs erőterének modellezése űrgra-
vimetriai és űrradiometriai eljárásokkal, valamint a jelen 
kéregmozgások vizsgálata műholdas navigációs rendszerekkel.

Részt vesznek a GALILEA, a TROPSY és az INTRO űrkuta-
tási vonatkozású nemzetközi projektekben. Tervezik, hogy fej-
lesztéseket végeznek a QDaedalus zenitkamera-rendszerhez,
amellyel a Föld nehézségi erőterének függővonal-elhajlását
határoznák meg (együttműködő partner: ETH Zürich), valamint
részt vesznek az UAV robotrepülőgépek műholdas helymeg-
határozásának kidolgozásában (partnerek: SZTAKI, ELTE).

Kulcsszavak: kutatás-oktatás, geodézia, űrgravimetria, űr-
radiometria, GNSS rendszerek és földi technikák, zenitkamera-
rendszer. 

Achievements in the field of space activities
Space activity of the Department is marked by satellite position-
ing systems theory and the research of applications for these.
The multi-satellite system GPS and GNSS systems have been
operating since 2000. Further key topics include modelling of
the gravitational form and field of Earth with space gravimetry
and space radiometry methods.

They have been participating in the space related GALILEA,
TROPSY and INTRO international projects. They currently
further develop the QDaedalus zenith camera system to deter-
mine vertical deflections (with ETH Zürich) and develop
Satellite Positioning of UAVs (with SZTAKI, ELTE).

Keywords: research and education, space gravimetry, space
radiometry, satellite positioning, zenith camera system.
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ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Rózsa Szabolcs tanszékvezető, docens
Head of Department, associate professor

E-MAIL: rozsa.szabolcs@epito.bme.hu

BME Építőmérnöki Kar – BME Faculty of Civil Engineering
Általános és Felsőgeodézia Tanszék 

Department of Geodesy and Surveying

1.

2.

3.

1. Nagypontosságú abszolút helymeghatározás végrehajtása régészeti
célú felmérésekhez Egyiptomban | Precise point positioning for archeo-
logical surveys in Egypt
2. Drónok nagypontosságú helymeghatározása GNSS technikával | Precise positioning of flying platforms using GNSS technique
3. Történelmi pillanat: a Napra és a Holdra végzett első azimutmeghatározás a QDqaedalus rendszerrel | Historical moment:
The first asimuth measuring for Sun and Moon by the QDqaedalus system 
4. A légköri vízgőztartalom térbeli eloszlása földi GNSS észlelések alapján háttérben a felhőborítottsággal | The spatial
distribution of atmospheric water vapour derived from ground based GNSS observations with the background of the cloud
coverage

4.

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)



A tanszék tevékenysége
A tanszék már az 1970-es évektől aktívan használja a távér-
zékeléssel nyert felvételeket, és kutatja azok térképezési és más
műszaki alkalmazásait. A térinformatikai rendszerek szem-
pontjából ez alapvető információforrásnak tekinthető mind 
a földfelszín magassági viszonyainak tekintetében, mind 
a felszínborítottság vizsgálata szempontjából.

Következésképpen az űrtávérzékelés, a műholdképek fel-
dolgozása szerves része a tanszék oktató-kutató munkájának.
Kiemelt kutatási területek a digitális képfeldolgozási és auto-
matikus kiértékelési eljárások fejlesztése, valamint a társkuta-
tókkal együttműködve végzett mezőgazdasági, városfejlesztési
és klimatológiai vizsgálatok. Az oktatásban BSc-MSc-PhD-szin-
ten folyik a távérzékelés módszertanának és alkalmazásainak
elméleti és gyakorlati bemutatása.

Legfontosabb termékeik és szolgáltatásaik a digitális felszín-
modellek előállítása és az elmozdulás-vizsgálatok, a webalapú
GIS adatbázisok és szolgáltatások, valamint a képfeldolgozási
eljárások.
Kiemelt projektjeik és partnereik:

• SafeTRIP – kétirányú műholdas kommunikáció az intelli-
gens közlekedési rendszerek kiszolgálására (EU FP7)

• GDACS – katasztrófavédelmi rendszerek (DG JRC Ispra)

Kulcsszavak: oktatás és kutatás, űrtávérzékelés, műholdas
képfeldolgozás, GNSS rendszerek és földi technikák, klíma-
változás, katasztrófavédelem.

The activity of the Department
The Department has been actively using and researching the
cartographic and other engineering application of remotely
sensed images since the 1970’s. For GIS system applications,
these images can be regarded as essential sources of informa-
tion both for altitude conditions of the Earth surface and
land cover analysis.

Accordingly, space remote sensing, processing of satellite
images are an integral part of the Department’s teaching and
research work. Their key research areas are the development of
digital image processing and automatic evaluation processes,
and – in cooperation with partner researchers – agricultural,
urban development and climatology analyses. In education,
they perform the theoretical and practical presentation of 
remote sensing methodologies and applications on BSc-MSc-PhD
levels.

Their main products & services are geodatabase products,
Digital Surface/Elevation Model processing, Web based GIS
service development, laser scanning processing and image time-
series analysis.

They are participating in several space related internation-
al projects, including GDACS disaster management service,
Safe-TRIP (FP7), bi-directional satellite communication to
support ITS and airborne imagery based traffic monitoring.

Keywords: research and education, space-born remote sensing,
GNSS systems and ground-related technologies, processing of
space images, climate change, disaster management.
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Head of Department, professor

E-MAIL: barsi.arpad@epito.bme.hu

Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék
Department of Photogrammetry and Geoinformatics

1.

2.

1. Műholdas észleléseket végző GNSS antenna a BME K épület
tetején | Antenna of the multi-satellite GNSS on the roof of the
Central Building of BME
2. A Föld nehézségi erőterének monitorozása a GOCE űrgradio-
metriai műholddal | Monitoring the time variability of the
Earth’s gravity field using space gradiometry mission GOCE
(Credit: ESA)

Budapest University of Technology and Economics (BME)



Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A Mechatronika Tanszék korábban részt vett az Interkozmosz
Vega (1986), a közelmúltban pedig az ESA Rosetta és a NASA
Dawn programjában. Az űrtevékenység területén az utóbbi
években jelentősen megnőtt a tanszék aktivitása, leginkább 
– a német Max Planck Intézettel közösen – űrminőségű optikai
képalkotó eszközök fejlesztése és készítése területén, valamint
a NIR spektroszkopikus eszközök és az elektromechanikai
műszerek fejlesztése területén.

A Műszaki Mechanika Tanszék az alábbi területeken végez 
űrkutatási tevékenységet: űreszközök giroszkópos szabályozása,
speciális robotrendszerek, bolygófelszíni járművek (roverek)
tervezése.

Kulcsszavak: oktatás és kutatás, optikai rendszerek tervezése
és gyártása, robotika, bolygójáró eszközök tervezése. 

Achievements in the field of space activities
The Department of Mechatronics earlier participated in the
Intercosmos Vega (1986), and recently in the ESA Rosetta, and
NASA Dawn missions. In the field of optical testing, calibra-
tion, image processing and stray light reduction they co-oper-
ate with the Max Planck Institute for Solar System Research
(Germany).

The Department of Applied Mechanics performs space re-
search activities in the following areas: gyroscopic control, 
special robotic systems, planetary surface vehicles (rovers).

Keywords: research and education, optical systems and
equipment, automation and robotics systems, planetary vehicles
design, Rosetta mission.
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HONLAP / WEBSITE: www.mogi.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ /SPACE CONTACT: Samu Krisztián tanszékvezető-helyettes, docens
Deputy Head of Department, associate professor

E-MAIL: samuk@mogi.bme.hu

HONLAP / WEBSITE: www.mm.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Stépán Gábor tanszékvezető, egyetemi tanár
Head of Department, professor

E-MAIL: stepan@mm.bme.hu

Műszaki Mechanika Tanszék
Department of Applied Mechanics

BME Gépészmérnöki Kar – BME Faculty of Mechanical Engineering
Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Department of Mechatronics, Optics and Engineering Informatics

1. A térbeli pozíció és orientáció stabilizálására alkalmas 
feszített kábelekkel és ventilátorfúvókákkal irányított 
robotikai egység prototípusa | Prototype of a tethered, fan
driven robotic unit developed for stabilization of 3D position
and orientation
2. A MOGI Űrkutatási Csoport tagjai | Members of the MOGI
Space Research Group
3. Optikai átviteli függvénymérő berendezés | Equipment for
measurement of Optical Transfer Function

1.

1.
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Az űrtevékenység területén elért fontosabb eredményeik
A Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék űrtevékenységgel kapcsolatos kompe-
tenciái jelenleg a GNSS rendszerek, de tapasztalataik visszanyúlnak az alkalmazott
rakéta-irányításelméleti megvalósításhoz.

A Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszéken oktatott űrkutatási vonat-
kozású tantárgyak az Űrdinamika, a Speciális hajtóművek, rakéták, valamint 
az aerodinamika és hiperszonikus repülések dinamikája. Kiemelt projektjük 
a Numerikus módszerek az űrdinamikában, amelyben együttműködő partnereik
a Delfti Műszaki Egyetem, a Cranfield Egyetem, a Müncheni Műszaki Egyetem,
a DLR és az NRL.

Kulcsszavak: oktatás és kutatás, űrdinamika, rakétahajtóművek, repülésdinamika
és GNSS.
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HONLAP / WEBSITE: www.kjit.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Gáspár Péter tanszékvezető, egyetemi tanár
Head of Department, professor

E-MAIL: gaspar.peter@mail.bme.hu

HONLAP / WEBSITE: www.vrht.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Rohács Dániel tanszékvezető, egyetemi docens
Head of Department, associate professor

E-MAIL: drohacs@vrht.bme.hu

Vasúti Járművek, Repülőgépek és Hajók Tanszék
Department of Aeronautics, Naval Architecture and Railway Vehicles

BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar – BME Faculty of 
Transportation Engineering and Vehicle Engineering

Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 
Department of Control for Transportation and Vehicle Systems

Achievements in the field of 
space activities
Competences at the Department of Control
for Transportation and Vehicle Systems
currently include GNSS systems appearing
in the areas of education and research,
but their experiences cover applied missile
control theory implementation, as well.

The field of specialization of the Depart-
ment of Aeronautics, Naval Architecture
and Railway Vehicles includes flight 
dynamics. One of their main product is
Computational Fluid Dynamics and Finite
Element Method (ANSYS) optimization.
Their space related project is Numeric
methods in space dynamics with TU Delft,
Cranfield University, TU München, DLR
and NRL.

Keywords: research and education, space
dynamics, rocket engine, flight dynamics
and GNSS.

1.

3.

2.

1. Elektromos hajtású és kormányzású gokart | Gocart with electric-drive and 
steering
2. A VRHT űrbeli tevékenységekkel foglalkozó oktatói | Colleagues involved in
teaching space related subject at DANAR
3. Blokkolásgátló (ABS) és mágneses levitációs kísérleti berendezés irányítás- 
elméleti oktatáshoz | Anti-lock Braking System (ABS) and magnetic levitation 
experimental equipment
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HONLAP / WEBSITE: www.vrht.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Hurtony Tamás docens/Assistant Professor

E-MAIL: hurtony@ett.bme.hu

Elektronikai Technológia Tanszék
Department of Electronics Technology

HONLAP / WEBSITE: www.hit.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Kovács Kálmán docens/Associate Professor

E-MAIL: kovacsk@mail.bme.hu

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
Department of Networked Systems and Services

HONLAP / WEBSITE: www.mit.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Horváth Ákos tudományos munkatárs /Research Fellow

E-MAIL: ahorvath@mit.bme.hu

HONLAP / WEBSITE: www.tmit.bme.hu
ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Vicsi Klára tudományos tanácsadó/Scientific Advisor
E-MAIL: vicsi@tmit.bme.hu

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék
Department of Telecommunications and Media Informatics

A Villamosmérnöki Kar űrtevékenység területén legaktívabb
tanszékei a Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék
és az Elektronikus Eszközök Tanszéke. Tevékenységüket kiad-
ványunk 78., illetve 80. oldalán részletesen bemutatjuk. A Kar
tanszékei közül további négyben végeznek az űrtevékenység-
hez kapcsolódó munkát.

The most active Departments of the Faculty in the space field
are the Department of Broadband Info-communications and
Electromagnetic Theory and the Department of Electron De-
vices. Their activities are introduced separately (see pages 78
and 80, respectively). Four more Departments have certain
space related activities.

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék
Department of Measurement and Information Systems

BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar – BME Faculty of 
Electrical Engineering and Informatics

CÍM /ADDRESS: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. 

HONLAP / WEBSITE: www.vik.bme.hu

TELEFON /PHONE: +36-1-463-3581

VEZETŐ/HEAD: Vajta László dékán/Dean

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Kovács Kálmán a BME EIT igazgatója
Director of BME EIT 

E-MAIL: kovacsk@mail.bme.hu
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A Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszéken készült, a világűrbe jutott eszközök 
On-board equipment, produced at the Department of Broadband Infocommunications and Electromagnetic Theory

Év/Year Szervezet /Organization Név/Name Eszköz/Equipment

1976 Intercosmos IK–15 Telemetry System PS (TS-PS), A/D Converter
1977 Intercosmos IK–17 TS-PS, Power Subsystem (PSS)
1978 Intercosmos IK–18 PSS
1979 Intercosmos IK–19 Onboard Data Collection System (ODCS), PSS
1979 Intercosmos IK–20 ODCS, PSS
1980 AMSAT Phase III/A PSS
1981 Intercosmos IK–21 ODCS, PSS
1983 AMSAT Phase III/B AO-10 PSS
1984 Intercosmos Vega–1 & 2 ODCS, TV-PS, Plazmag-PS, Tünde-PS
1988 AMSAT Phase III/C AO-13 PSS
1989 Intercosmos IK–24 Active ODCS, SAS Experiment, SAS–TX
1991 Intercosmos IK–25 Apex ODCS
1995 Intercosmos Interball–1 Tail ODCS
1996 Intercosmos Mir-Priroda MOS-Obzor spectrometer – PS
1998 NASA STS–91 Alpha Magnetic Spectrometer – PS
2000 AMSAT Phase III/D AO-40 PSS, RF-MONITOR
2004 ESA ROSETTA Roland-PSS
2012 BME (Hungary) Masat–1 RF, PSS
2012 ESA BEXUS „BioDos” Experiment + ODCS
2013 ESA BEXUS „Daemon” Experiment + ODCS
2013 ESA REXUS „Gekko” Experiment + ODCS
2013 ESA Alphasat TDP5 Beacon receiver

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Elektronikai Technológia Tanszék. Űrtevékenységi terü-
letük elsősorban a mikro- és nanoelektronikai techno-
lógiák és a termikus vizsgálatok témaköre. Sikerek az
ESA oktatási célú kísérleti programjaiban. A tanszéki
tudás hasznosítása és az ipari kapcsolatok erősítése
céljából létrehozott spin-off cégük az EFI Services Kft.

Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék.
Űrkutatáshoz kapcsolódik a távoli égitest felszínén,
extrém környezetben, szűkös energiaforrás és karban-
tartás hiánya mellett autonóm módon mozgó, nagy
megbízhatóságú mérőszenzorok, valamint a biztonságos
kvantum alapú műholdas kommunikáció kutatása.

Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék.
A tanszék az űrtevékenységekbe elsősorban a szoftvertechno-
lógiák és a rendszerek biztonságos működése területén kapcso-
lódik.

Távközlési és Médiainformatikai Tanszék. Az űrkutatás 
területén a legjelentősebb kutatást a tanszék Beszédakusztikai
Csoportja végzi a COALA program keretében. A kísérlet tárgya
az izoláció pszichológiai és idegélettani hatásainak folyamatos
követésére alkalmas módszerek kidolgozása és tesztelése 
az antarktiszi Concordia kutatóállomáson.

Kulcsszavak: oktatás és kutatás, MEMS technológiák, 
termikus vizsgálati eszközök, kvantumkommunikáció, EFI
Services spin-off, rendszerek megbízhatósága, beszédelemzés
vizsgálatok.

Achievements in the field of space activities
The space activities of the  Department of Electronics Technology
primarily covers micro- and nanoelectronic technologies 
and thermal analysis areas (Masat–2 and Stratos–2 international
university project). They achieved successes in ESA educational
experimental programmes (ESEO, BEXUS –14, –15, REXUS). 

The space related research of the Department of Networked
Systems and Services includes the research of high reliability
measurement sensors autonomously moving on the surface of 
a distant celestial body under extreme conditions, with scarce
energy supply and lack of maintenance, and secure quantum
based satellite communication.

Department of Measurement and Information Systems joined
space activities primarily in the area of software technologies
and dependable operation of systems.

In the area of space research, the Speech Acoustic Group of
the Department of Telecommunications and Media Informatics
performs the most significant research under the COALA programme.
The object of the experiment is the development and testing of
methods suitable to continuously monitor the psychological and
physiological effects of isolation. The experiment is performed at
the Concordia South Pole research station operated in French and
Italian cooperation, in the organisation of ESA. The Department
performs the psychological status monitoring by the computerized
analysis of linguistic manifestations.

Keywords: MEMS technologies, thermal analysis tools, quantum
communications, EFI services spin-off, system dependability and
safety, speech technology – content recognition.

Budapest University of Technology and Economics (BME)



U”RTECHNOLÓGIA

Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan 
Tanszék

HONLAP / WEBSITE: www.mht.bme.hu

ŰR-KAPCSOLATTARTÓ/SPACE CONTACT: Nagy Lajos tanszékvezető, docens
Head of Department, Associate Professor

TOVÁBBI KAPCSOLAT/FURTHER CONTACT: Csurgai-Horváth László docens/Associate Professor

E-MAIL: csurgai@hvt.bme.hu

1.

A tanszék tevékenysége
A tanszéken folyó űrkutatási tevékenység 40 éves múltra tekinthet vissza, amely idő
alatt több mint 20 alkalommal kerültek a világűrbe az itt kifejlesztett berendezések
(lásd a táblázatot kiadványunk 77. oldalán). Főbb partnereik az ESA, a NASA, 
az AMSAT és további hazai és külföldi űrtechnológiai vállalatok. Legfontosabb 
kutatás-fejlesztési irányok: űreszközök energiaellátó/szétosztó rendszerei, fedélzeti
telemetria adó- és vevőberendezések, mérés-adatgyűjtés, földi kiszolgáló berendezések,
vevő- és vezérlőállomások, űrtechnológiai konstrukciós és termikus problémák, 
valamint milliméteres hullámhosszúságú rádióhullámok terjedésének és kommuni-
kációs célú alkalmazásainak vizsgálata.

Az űrtevékenység területén elért fontosabb eredményeik
A közelmúltban sikerrel zárult Rosetta üstököskutató program után jelenleg az ESA
Alphasat programjában egy hullámterjedési és egy kommunikációs kísérlettel vesz
részt a tanszék, továbbá az ESEO kisműhold energiaszétosztó egységének és egy
plazmadiagnosztikai műszerének fejlesztése zajlik szintén az ESA, illetve az ALMA-
Space koordinálásával. A Masat–1 projekt koordinációja, továbbá a műhold fedélzeti
kommunikációs rendszerének fejlesztése, a földi vezérlőállomásának létrehozása 
és üzemeltetése is a tanszék eredménye. Együttműködés keretében az ESA–EU 
Sentinel–1A műholdjainak radarkép-feldolgozásában is részt vesz a tanszék.

Az ESA oktatási programjaiba bekapcsolódva hallgatóik részt vehetnek számos
űrkutatási programban, ami magaslégköri rakétás, illetve ballonos kísérletek, továbbá
oktatási célú műholdak fedélzeti rendszereinek és kísérleti műszereinek kifejlesztését
jelenti.

Három űrtechnológiai tantárgyat oktatnak: Űrtechnológia-elmélet (BSc), illetve
Űrtechnológia-gyakorlat (MSc) és Laboratórium (MSc).
Kiemelt projektjeik és partnereik:

• REXUS/BEXUS program – ESA (folyamatosan);

• ESEO program – energiaelosztó rendszer, plazmadiagnosztikai műszer fejlesz-
tése – ESA, ALMASpace;

• Alphasat – kísérleti kommunikáció Ka és Q csatornákon – ESA;

• Sentinel–1A – radarképek feldolgozása – ESA.

További célkitűzések:

• részvétel az ESA oktatási programjaiban – ESA;

• hibamentes digitális rendszerek fejlesztése – BHE Bonn Hungary.

Kulcsszavak: oktatás és kutatás, egyedi eszközök gyártása, földi kisműhold irányító-
állomás, műhold energiaellátó alrendszerek (PSS), fedélzeti adatgyűjtő alrendszerek
(ODCS), Masat–1 alrendszerek, Masat–1 irányítás, Rosetta küldetés, Smog–1.

2.

1. Mikrohullámú Távérzékelés 
Laboratórium – a Smog–1 elektronikai
fejlesztése | Microwave Remote Sensing
Laboratory – Development of Smog–1
Electronics
2. Árnyékolt mérőszoba | Anechoic
chamber
3. A készülő Smog–1 műhold automa-
tizált és távvezérelt elsődleges földi
vezérlő állomása | Automated and
Remote Controlled Primary Satellite
Control Ground Station of Smog–1 
satellite
4. Alphasat beacon vevőállomás
(19,7/39,4 GHz) | Alphasat beacon 
receiver (19.7/39.4 GHz)
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4.

The activity of the department
Space research activity at the Department has a 40-year-old
history, during this time devices developed at the Department
have been sent to space in more than 20 missions (see Table
on page 77). Their major partners are ESA, NASA, AMSAT
and other domestic and international space technology 
businesses. Key research and development directions: energy
supply and distribution systems of space vehicles, on-board
telemetry transmitter and receiver devices, measurement-data
collection, ground support equipment, receiver and control
stations, space technology construction and thermal problems,
and the analysis of the propagation and communication 
purpose application of millimetre wavelength radio waves.

Achievements in the field of space activities
Following the recently successfully completed Rosetta cometary
research programme, the Department currently participates the
ESA Alphasat programme with a propagation and a communi-
cations experiment, and develops – again with ESA and ALMA
Space coordination – the power subsystem and Langmuir-probe
experiment for the ESEO satellite. The coordination of the
Masat–1 project, furthermore the development of the satellite’s
on-board communications system and the establishment 
and operation of the ground control station were also 
the achievement of the department. The Department also
participates the radar image processing of the Sentinel–1A
satellite in another co-operation. Their main partners are
ESA, AMSAT, NASA, ALMASpace and BHE Bonn Hungary
Electronics Ltd.

Joining ESA’s education programmes, their students can 
participate in a number of space research programmes which 
include stratospheric rocket and balloon experiments, and 
the development of on-board systems and experimental 
instruments of educational satellites. 

Their special space related fields are satellite power sub-
systems, on-board data collection systems, RF transmitters
and receivers up to Ka band (on-board and ground stations),
ground receiver and control stations. The main products and
services include: receiver stations (beacon and communications
receiver, picosatellite ground station), satellite power systems
and scientific experiment payloads.

Space related educational activities:

• Space Technology (BSc);

• Space Technology Practice/Laboratory (MSc).
On-going space projects with the participation of the 
Department:

• ESA: Rexus/Bexus programme (on-going);

• ESA/ALMASpace: ESEO programme (Power Distribution
Unit, Langmuir Probe Experiment);

• ESA: Alphasat experiment (Propagation and communica-
tions experiment at Ka and Q band);

• ESA: Sentinel–1A radar image processing.
Their plans for the future include:

• participation in ESA educational programmes,

• propagation experiments and channel modelling,

• thermal design for space related equipment,

• fail-safe digital systems,

• on-board data collection systems.

Keywords: research and education, satellite
power subsystems, on-board data collection
systems, RF transmitters and receivers up 
to Ka band (on-board and ground stations),
ground receiver and control stations, Masat–1
mission, Masat–1 controlling, Rosetta mission,
Smog–1.

3.
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1.

2.

Elektronikus Eszközök Tanszéke
Department of Electron Devices

The activity of the Department
The education and research activity of the Department covers 
– uniquely in Hungary – topics from semiconductors through 
nanotechnology devices to the theory and practice of encapsulated
systems, all supported by computer aided design systems.
Their main fields of activity are as follows:

• Education – CPS design, IC and MEMS design, HW-SW 
co-design;

• R&D – thermal analysis, simulation and transient testing,
LED characterization, space technologies (HW and SW 
design), microfluidic system design, solar cell manufacturing and
characterization.

Achievements in the field of space activities
In the area of space activities, an exceptional achievement of the
Department is the outstanding rate of participation in Masat–1,
the first Hungarian developed and produced satellite, including
the operative management of implementation, testing and delivery.
Following the success of Masat–1, the Department works on 
the continuation of the Masat programme, and on the construction
and testing (e.g. heat load) of satellite subsystems.
Their future ambitions include:

• Masat–2: Smart on-board Sun sensor, Si based detector for
complex dosimeter;

• Electro-thermal analysis of small satellites (system level and
component level);

• System in Package technology development for space related
applications;

• Design and characterization of microfluidic systems (Lab on
a Chip etc.) for space related applications.

Keywords: research and education, Thermal Analysis Tools,
space technology, Control electronics technologies, MEMS techno-
logies, picosatellite integration (Masat–1), „Lab on a Chip” for
small satellites, Masat programme.

A tanszék tevékenysége
A tanszék oktatási-kutatási tevékenysége – hazánkban
egyedülálló módon – felöleli a félvezetőktől a nanotech-
nológiai eszközökön át az egy tokba zárt rendszerek elmé-
letéig és gyakorlatáig terjedő témákat, mindezeket szá-
mítógéppel segített tervezőrendszerekkel támogatva.

Oktatási és K+F tevékenységük fő területei: CPS tervezés,
IC és mikro-elektromechanikus rendszerek (MEMS), 
termikus vizsgálatok, szimulációs és tranziens tesztek,
napelemek gyártása, LED és OLED karakterizáció, űr-
technológiák.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az űrtevékenység területén a tanszék kiemelkedő ered-
ménye az első magyar fejlesztésű és gyártású műhold, 
a Masat–1 elkészítésében való kiemelkedő arányú részvétel,
ide értve a megvalósítás, tesztelés és átadás operatív 
menedzselését. A Masat–1 sikerét követően a tanszék 
a Masat-program folytatásán, valamint műhold alrendszerek
építésén és tesztelésén (pl. hőterhelés) dolgozik.
Jövőbeli terveik:

• Masat–2 – okos fedélzeti szenzorok, Si alapú 
detektorok,

• kisműholdak elektrotermikus vizsgálata (alkatrészekre
is),

• űrcélú mikrofluid rendszerek tervezése és karakteri-
zációja,

• „Lab on a Chip” szolgáltatások kisműholdak részére.

Kulcsszavak: oktatás és kutatás, termikus vizsgálati 
eszközök, űrtechnológia, MEMS technológiák, kisműholdak
integrációja, „Lab on a Chip” technológia kisműholdakon,
Masat–1 integráció, Masat-program.

1. Mérés az ETT-n lévő pásztázó elektron-
mikroszkóppal a hibaanalitika-laborban
Scanning Electron Microscope in the Failure
analysis laboratory of the ETT department
2. Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós
és a Masat–1 csapata | Bertalan Farkas 
the first Hungarian cosmonaut and the 
Masat–1 team

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
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1. Az Aedus Space Kft. vezetősége
Aedus Space Ltd. management
2. Székesfehérvári gyártási telep-
hely | Manufacturing site Székes-
fehérvár 
3. Kompakt ipari lézeres jelölő egy-
ség | Compact industrial laser
marking system

A cég tevékenysége
Az Aedus Space Kft. űrkutatási, anyagtudományi, energetikai
alap- és alkalmazott kutatásokkal, illetve termékfejlesztéssel
foglalkozik. A leányvállalat fő tevékenysége több mint 7 éve
ipari lézerek és lézeralkalmazások tervezése és kivitelezése.
Jelenlegi kutatási témáik: lézeres plazmahajtómű fejlesztése
cubesat műholdakhoz; alumínium-kompozitok kutatása; 
hősugárzás, hűtés és mikrohővezetés vizsgálata vákuumtérben.
Bérmunkarészlegük lézeres 3D anyagmegmunkálással, hő-
kezeléssel, precíziós műanyag- és kompozithegesztéssel 
és lézeres jelöléssel is foglalkozik.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A cég űrkutatási részlege újonnan alakult, eredményeik 
az ipar más szegmenseiben (autóipar, autóalkatrész-gyártás,
elektronikai ipar) jelentősek.

Kulcsszavak: lézer, plazma, energetika, vákuum, kompozit,
3D, vágás, hegesztés, jelölés, tervezés, kutatás.

The activity of the company
Aedus Space Ltd. is active in the area of aerospace, material
science, energetics, basic and applied research and product 
development. Their subsidiary has been designing and manu-
facturing industrial lasers and applications for more than 
7 years. Present research areas are as follows: development of
laser plasma thruster for cubesats, Al composite material 
research, radiation, cooling and micro heat conduction inves-
tigation in vacuum. Their job shop branch has several activities
like 3D laser material processing, heat treatment, precision
plastic and composite laser welding and laser marking.

Achievements in the field of space activities
The space division of the company is newly found. However,
they have significant achievements in other areas of the 
industry, like car industry (vehicle construction), car parts
manufacturing and electronic industry.

Keywords: laser, plasma, energetics, vacuum, composite, 
3D, cutting, welding, marking, design, research.

Aedus Space Kft.
Aedus Space Ltd.



U”RTECHNOLÓGIA

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 2000

SZÉKHELY/ADDRESS: H–3535 Miskolc, Partos u. 16.

TELEPHELY/SITE: H–3534 Miskolc, Kandó K. u. 5.

TELEFON /PHONE: +36-46-898-154

MOBIL / MOBILE: +36-70-218-3068

E-MAIL: tamas.barczy@admatis.com

HONLAP / WEBSITE: www.admatis.com

VEZETŐ/GENERAL MANAGER: Bárczy Tamás

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Bárczy Tamás

2.

3.

1.

A cég tevékenysége
Az Admatis Kft. mérnöki tevékenységet végző cég, amely leg-
inkább fővállalkozóként vesz részt űripari projektekben, koor-
dinálja és menedzseli azokat a szerkezeti/termikus tervezéstől
a megmunkáláson át a tesztelésig. A cég minden dokumentációs
és konfigurációs követelménynek megfelel. Az Admatis Kft.
csapata CAD tervezéssel, VEM modellezéssel, alkatrész-optima-
lizálással, tisztaszobai tevékenységgel, összeszereléssel, 
precíziós 3D méréssel és hőképek készítésével is foglalkozik.
A cég profiljába tartozik az anyagtudomány, kiemelten 
a felületkezelés és a fémhabok alkalmazása. A cég 2009 óta
tervez, fejleszt és szállít űrkvalifikált (TRL9) berendezéseket.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
FOCUS projekt (2006–2010): A program célja a vizes habok 
keletkezésének és stabilitásának vizsgálata volt a Nemzetközi
Űrállomás fedélzetén. Az Admatis Kft. mind a tudományos
programért, mind a kísérleti eszköz fejlesztéséért felelős volt.
Az önálló működésre képes eszközben 2010-ben sikeres kísérle-
teket hajtottak végre.

Sentinel–2 alkatrészek gyártása (2009–2013): Az EU Coper-
nicus programja keretében készült Sentinel–2 ikerműhold 
tömege 1225 kg és méretei 3390×1630×2350 mm. Az Admatis
Kft. volt a magyar fővállalkozója annak a 2700 alkatrészből
álló 140 eszköz tervezésének és előállításának, amelyek nélkü-
lözhetetlenek a hőháztartás biztosításában, kalibrációs eljárások

biztosításában és kábelkötegek pozícionálásában. A projektben
10 országból 60 beszállító segítette a cég munkáját.

MAF projekt (2012–2014): Az első űripari projekt az Új 
Széchenyi Terv GOP programjában. Célja képességek és kapa-
citások kifejlesztése volt műholdak új generációs radiátorai,
speciális korrózióálló bevonatok és földi kiszolgáló egységek
készítéséhez.

CHEOPS radiátorok (2013–2016): A CHEOPS program 
az ESA első kis méretosztályú tudományos küldetése. A mű-
holdat építő ipari csapatot a Berni Egyetem vezeti, az Admatis
Kft. az érzékelőt (FPA) és a feldolgozó elektronikát (FEE) 
hűtő radiátorokért felelős.

Többfunkciós műholdradiátor (2015): A Horizon2020 SME
Instrument Phase I. projektjében megvalósíthatósági tanulmány
készül egy innovatív, többfunkciós műholdradiátorról, amely
hőtani radiátorként, sugárzásvédő panelként, kisméretű, 
de nagy sebességű, becsapódó részecskék elleni védelemként
és szerkezeti elemként is használható.

Sentinel–2 alkatrészek utángyártása (2016–2018): Az Airbus
a D&S ipari partnereként újabb 140 eszközt szállít le a cég 
a Sentinel–2C és –2D műholdakhoz.

Kulcsszavak: mérnöki és fővállalkozói tevékenység, projekt
menedzsment, CAD, VEM, szerkezeti és termikus tervezés,
anyagtudomány, műhold, szendvicsszerkezet.

Admatis Kft.
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1. A Sentinel–2 műhold néhány 
alkatrésze | Sentinel–2 satellite
hardware components
2. Az Admatis csapata
The Admatis Team
3. A Sentinel–2 műhold MSI 
része. Az Admatis Kft. által 
készített eszközök narancssárga
színnel vannak kiemelve
Sentinel–2 satellite MSI equipped
with parts produced by Admatis
(highlighted in orange)
4. Könnyűszerkezetű szendvics-
panel | Lightweight sandwich
panel
5. 3D mérés tisztaszobában
Clean room verification processes
6. CAD tervezés és VEM analízis
CAD design and VEM analysis
7. Műhold radiátorának kromá-
tozása | Chromating of satellite
radiators

6.

7.

The activity of the company
Admatis Ltd. is a Hungarian engineering company, contractor, coordinating and managing
space industry related projects from the mechanical/thermal design to the manufacturing
and test phase, meeting all documentation and configuration requirements. The team at
Admatis Ltd. is able to provide CAD design, FEA modelling with components optimization,
clean room activities, assembly, precision 3D measurement and thermal imaging. The company
is also active in material science and focuses on surface treatments and several potential
lightweight sandwich panel (metal matrix composite foam) applications. Admatis Ltd. has
been designing, developing and delivering space qualified (TRL9) equipment for the space
industry since 2006.

Achievements in the field of space activities
FOCUS project (2006–2010): The aim of the project was to study the foaming process and
foam stability in aqueous systems on-board ISS. Admatis Ltd. was responsible both for 

the scientific project as Principal Investigator [PI] and for the engineering as Hardware 
Developer [HD]. A standalone experimental hardware has been developed and launched
successfully.

Sentinel–2 hardware (2009–2013): Sentinel–2 twin satellites (1225 kg and 3390×1630×2350
mm) are parts of the EU–ESA Copernicus programme. Admatis Ltd. was the main Hungarian
contractor and in charge of design, manufacturing and testing of more than 2700 parts 
integrated into 140 devices (appliance). The thermal radiators, shields, baffles, screens 
and harness supports have been provided with the support of 60 suppliers from 10 countries.

MAF project (2012–2014): This is the first Hungarian space industrial project supported
by the EU through the Hungarian government. The goal of the project was to create capacity
and capability to produce new generation satellite thermal radiators, mechanical ground
segment equipment (MGSE) and conversion coating of aluminium alloys.

CHEOPS radiators (2013–2016): CHEOPS is the first S class science mission of ESA. 
The industrial consortium is led by the University of Bern, and Admatis’ responsibility is the
design and manufacturing of radiators for FPA and FEE payloads.

Multifunctional Satellite Radiator (2015): The aim of this Horizon 2020 SME Instrument
Phase I. project is to establish the feasibility study of a new type of hardware that can be
used as thermal radiator, as radiation shield, as energy absorbers against space debris
and as structural element.

Sentinel–2 hardware recurring (2016–2018): As part of the core team of Airbus D&S,
Admatis Ltd. is to produce 140 units for the Sentinel–2C and –2D satellites.

Keywords: engineering, Sub-Prime (main or principal contractor), project management,
CAD, FEA, structure, thermal, material science, satellite, sandwich panel.
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A cég tevékenysége
Az Aluinvent Zrt. innovációvezérelt vállalkozásként nagyszilárdságú és ultrakönnyű 
alumíniumtermékek, anyagtechnológiai és anyagvizsgálati berendezések fejlesztésével,
speciális alumínium mátrixú kompozitok és alumíniumhab gyártásával, valamint mérnöki
szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. A start-up vállalkozás 2012-ben alakult a munka-
társai által kifejlesztett alumíniumhab gyártási technológia üzemesítése céljából. 
Az Aluinvent teljesen új, több országban is szabadalommal védett technológiával állít elő
alumíniumhabot. A cég együttműködött az Európai Űrügynökséggel (ESA) a mikrocellás
alumíniumhab gyártási technológia kifejlesztésében. Jelenleg a kísérleti üzemi technológia
méretnagyítása, és az üzemi gyártás előkészítése folyik. 2016-ban elkészül egy az építő-
ipari panelek gyártására alkalmas 1000 t/év kapacitású üzem. Kísérleti termékeik iránt
világszerte jelentős érdeklődés mutatkozik. Legfontosabb referenciáik: alumíniumhab
alapú prototípusok fejlesztése az ESA részére, robbanásbiztos anyagok előállítása a védelmi
ipar számára, alumínium alapú kompozit és alumíniumhab alapú öntvény fejlesztése 
autóipari felhasználásokra, valamint design panel termékek előállítása építészeti alkal-
mazások céljára.

Az űrtevékenység területén elért fontosabb eredményeik
A cég technológiai igazgatójának sokéves, az űrtevékenységekhez kötődő szakmai 
tapasztalata van. Jelentős szerepe volt a NASA-nak értékesített magyar űrkemence
(UMC) fejlesztésében és amerikai tesztjeiben. A „Metal Minipore” című ESA PECS pro-
jekt vezetője volt, melynek keretében alumíniumolvadék habosítására alkalmas gáz-
injektálási eljárást fejlesztettek ki.

Az Aluinvent Zrt. ESA PECS projektje (Aluhab – Metal Minipore 2.) keretében
2014 óta különféle összetételű és szerkezetű alumíniumhabok tulajdonságait
vizsgálták (szerkezeti tulajdonságok, mechanikai szilárdság és más fizikai tulaj-
donságok, hővezető képesség). A sorozattermék-típusok jellemző értékei alapján
elkészítették az előállított Aluhabok anyagtulajdonsági adatlapjait. Emellett 
kidolgoztak egyes, az Aluhabok esetében alkalmazható másodlagos technológiá-
kat, különös tekintettel a megmunkálás- (forgácsolási eljárások) és kötéstechno-
lógiákra (hegesztés, ragasztás). Három Aluhab alapú prototípusterméket TRL4-es
szintig fejlesztettek, ezek a következők: mikrometeorit védőpajzs, alumínium-
hab–alumíniumlemez szendvicspanel súlycsökkentett tükrökhöz, és elnyújtott
cellájú, irányított hővezetésű panel. 2015-ben számos űripari cég érdeklődött 
az Aluhab termékei iránt, amelyeket az űriparban is értékesítettek.

Kulcsszavak: alumínium, alumíniumhab, fémmátrixú kompozit, 2D és 3D
röntgen radioszkópia, mikro-CT, fejlesztés, gyártás, innováció, kutatás -fejlesztés.



The activity of the company
Aluinvent Plc. focuses on the development of high strength
and ultralight aluminium products, materials technology and
testing equipment, and also on the manufacturing of special
aluminium matrix composites and aluminium foam materials,
furthermore it provides special engineering services. The start-
up company was established in 2012 for the commercializa-
tion of the aluminium foam production technology formerly
developed by its own researchers. Aluinvent applies a brand
new technology for the production of aluminium foams which
is patented in several countries. The company cooperated with
the European Space Agency (ESA) in the development of 
microcellular aluminium foam production technology. 
Recently Aluinvent is scaling up its pilot plant technology 
to 1000 t/year and preparing for the serial production in 2016.
Their main references include aluminium foam prototypes 
developed for ESA, blast mitigation materials for the defence
industry, aluminium foam and composite casting for the 
automotive industry, design panels for exterior and interior
architectures.

Achievements in the field of space activities
The CTO of Aluinvent Plc. has several years of space related
professional experience. He participated in the development
and installation of the Hungarian UMC space furnace at
NASA. He was the project manager of the “Metal Minipore”
ESA PECS project in which a unique gas injection method has
been developed for metal melt foaming.

In a current ESA PECS project (Aluhab – Metal Minipore 2)
Aluinvent investigates the properties of aluminium foams of
different composition and structure. Furthermore, secondary
technologies, such as machining (cutting) and joining tech-
nologies (adhesive bonding and welding) have been partly
worked out for Al foams. Three aluminium foam based TRL 4
level prototypes have also been developed in the project:
MMOD protection panel, aluminium foam – aluminium sheet
sandwich panel for mirror applications and a directional 
thermal conductivity panel having elongated pores. In 2015
different space industry companies were interested in the 
aluminium foam products of Aluinvent and the company has
already sold aluminium foams to some of them.

Keywords: aluminium, aluminium foam, metal matrix 
composite, 2D and 3D X-ray radioscopy, micro-CT, development,
production, innovation, research and development.
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1. Az Aluinvent Zrt. röntgen-radioszkópiai 
laboratóriuma | X-ray radioscopy laboratory at
Aluinvent Plc.
2. Alumíniumhab öntött alkatrész | Aluminium
foam casting
3. Alumíniumhab prototípusok – Aluhab 
alumíniumhab alapú mikrometeorit védő-
pajzsok és szendvics szerkezetű panelek 
alumíniumhab maggal | Aluminium foam 
prototypes – aluminium foam based micro-
meteorite protection panels and aluminium
foam core sandwich panels
4. Az Aluinvent Zrt. csapata | The Aluinvent
Plc. team
5. Aluhab alumíniumhab maggal gyártott
szendvicspanel prototípusok | Aluhab alu-
minium foam core sandwich panel prototypes

Aluinvent Plc.
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A cég tevékenysége
A BHE Magyarország legnagyobb űripari cége. Fő tevékenysége
a fejlett technológiát képviselő RF és mikrohullámú alkat-
részek, részegységek, berendezések és műszerek fejlesztése 
és gyártása a mobil távközlési, a védelmi, a repülő- és az űr-
ipar részére. A cég termékei közel 30 országba jutnak el. 
Alkalmazottainak több mint a fele magasan képzett mérnök.
A BHE mérnökei által tervezett berendezések megtalálhatók 
a Nemzetközi Űrállomáson, repülőgépek fedélzetén, műhold-
követő földi állomásokon és modern távközlési berendezések-
ben. A cég 2010-ben költözött be a 11 000 m2 alapterületű
technológiai központjába, ami egyben inkubátorként is 
szolgál kisebb start-up cégek számára.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A BHE űrtevékenysége elsősorban az űrtávközlés köré össz-
pontosul, mind a földi, mind az űrszegmensben jelentős ered-
ményeket ért el. A földi szegmens legjelentősebb eredményei
a műholdkövető és vezérlő földi állomásokra kifejlesztett fel-

és lekeverő berendezések, frekvenciaszintézerek és mikrohul-
lámú erősítők. Ezek közül is kiemelkednek az S- és Ku-sávú
háromcsatornás fáziskoherens vevőkészülékek. Ezek a beren-
dezések az Indiai Űrkutatási Szervezet (ISRO) mélyűri követő-
állomásán és hajóin működnek. Ezen berendezések segítségével
veszik az indiai MOM Mars-szonda jeleit 400 millió kilométer
távolságból. Az űrszegmensben elért jelentősebb eredményük
az amerikai AIS műholdkonstelláció két műholdján üzemelő
digitális modulátor, amelyekkel a műhold a földi vezérlőállo-
mással kommunikál. Ezek a műholdak már nyolc éve üzemelnek
a világűrben. Másik nagyon fontos eredményük egy S-sávú 
fedélzeti telemetria-adó, ami az ESA jövendőbeli távérzékelő
és tudományos kisholdjain fog szolgálatot teljesíteni. Az űr-
szegmens legmarkánsabb eredménye a Nemzetközi Űrállomás
(ISS) fedélzetén működő S-sávú fázisvezérelt kommunikációs
berendezésük. Ennek a berendezésnek a segítségével geo-
stacionárius pályájú reléholdakon keresztül állandó kommuni-
kációs kapcsolatot lehet tartani a földi irányítóközponttal.

Kulcsszavak: űrtechnológia, műholdak, Nemzetközi 
Űrállomás, űrtávközlés, UAV, robotrepülőgép, mobil távközlés,
TETRA.

BHE Bonn Hungary Kft.
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SPACE TECHNOLOGY

BHE Bonn Hungary Electronics 
Ltd.

The activity of the company
BHE is Hungary’s most significant space industry player. Their main activities include
design, development and manufacturing of advanced RF and microwave instruments,
devices and modules for mobile telecom, defence and aerospace sectors. Today BHE is
present in close to 30 countries worldwide, and its export is growing rapidly. More than
half of their employees are highly qualified engineers. The equipment they designed
and developed is working on-board the International Space Station, different high 
performance aircrafts, on Satellite Telemetry, Tracking and Control Stations and in 
other, modern communication systems. BHE moved to a new, 11,000 square metre tech-
nology centre in 2010, which facility also serves as an incubator for small, start-up 
companies.

Achievements in the field of space activities
The main focus of BHE’s space activity is the satellite communication, both its space
and ground segment. In the ground segment, their most important achievements are
the development of different up- and down-converters, frequency synthesizers and 
microwave amplifiers for satellite tracking and control stations. They are especially
proud of their S-, and Ku-band, triple-channel, phase coherent receivers. These devices
are used by the Indian Space Research Organisation (ISRO) in their deep space network
station and tracking ships. These appliances receiving the signals of India’s first Mars
Orbiter (MOM) from up to 400 million km. In the space segment one of their main
achievement was the supply of digital modulators for two American AIS satellites, used
for communication between the satellite and the ground control station. These two 
satellites have already worked smoothly for eight years in total so far. Another remarkable
achievement is an ESA contract to develop S-band telemetry transmitter which will
work on-board the forthcoming European small remote sensing and scientific satellites. 
Their most important spaceborne product works on-board the International Space 
Station. This is an S-band, phase controlled communication system. With the help of
this equipment a permanent communication link can be kept with the ground control
centre via geostationary relay satellites.

Keywords: space technology, satellites, International Space Station, satcom, UAV,
drones, mobile telecommunication, TETRA.

1. Az El-Tech Center, a BHE 
technológiai központja | BHE faci-
lities and offices in the El-Tech
Center in Budapest
2. A BUMT14 fedélzeti digitális
modulátorok, az amerikai AIS
műhold-konstelláció holdjain 
működnek | The BUMT14 digital
modulators, used on-board of US
ship tracking (AIS) satellites
3. A BHE űrcsoportjának néhány
szakembere | Part of BHE Space
Team
4. A BPBS11 S-sávú redundáns
műholdvezérlő adó | The BPBS11
S-Band, outdoor, 1:1 redundant 
solid state satellite uplink power
amplifier
5. A BPBS28 típusszámú, S-sávú
mikrohullámú erősítő, ami a Nem-
zetközi Űrállomás fedélzetén 2014
nyara óta működő, kommuniká-
ciós berendezés „lelke” | Since the
summer of 2014 the BPBS28 S-Band
SSPA smoothly works on-board the
International Space Station. 
The device is the „heart” of an
antenna system designed for ISS
(LEO) to Lutch (GEO) satellite to
satellite communication
6. A cég EMC tesztlaboratóriuma
The company’s EMC test facility

4.

5.
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ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1996

SZÉKHELY/ADDRESS: H-2167 Vácduka, Pálya u. 1.

TELEPHELY/SITE: H-1044 Budapest, Ipari park u. 10. B216

TELEFON /PHONE: +36-1-950-5476

MOBIL / MOBILE: +36-30-919-3171

E-MAIL: szelterez@bl-electronics.hu

HONLAP / WEBSITE: www.bl-electronics.hu

VEZETŐ/GENERAL MANAGER: Szél Terézia

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Szél Terézia

BL-Electronics Kft.

vert és fedélzeti szoftvert fejlesztettek az MTA Energiatu-
dományi Kutatóközpont megbízásából (2013–).

• A DPU–SEAM ELF-VLF hullámmérő műszert a SEAM
(EU-FP7) projekt keretében a SEAM svéd műholdhoz (há-
rom egységes CubeSat) a stockholmi Királyi Műegyetem-
mel (KTH, Kungliga Tekniska högskolan) együttműködve
fejlesztik és gyártják (2016–)

• BepiColombo MMO űrszonda PWI műszercsomag ISDM
(intelligens jelfelismerő) moduljához fedélzeti szoftvert
készítenek az ELTE Űrkutató Csoporttal és a Kanazawa
Egyetemmel (Japán) együttműködve (várható start: 2017).

• Földi berendezés: telemetriavevőt készítettek az ELTE 
Űrkutató Csoport vevőállomására a Csibisz–M orosz 
műhold jeleinek vételéhez (2012 óta működik).

Kulcsszavak: ELF-VLF EM hullámmérés.

A cég tevékenysége
A BL-Electronics Kft. technológiai és fejlesztési háttértámoga-
tást nyújt tudományos intézeteknek és laboratóriumoknak a
kutatásaikhoz kapcsolódó műszerek és berendezések kifejlesz-
tésével és kivitelezésével. Elsősorban az űrtevékenységhez
kapcsolódik a munkájuk, de más területhez tartozó projek-
tekben is részt vesznek.

A cég fontosabb tevékenységi körei a műhold fedélzeti mű-
szerek és telemetriarendszerek, a nagy megbízhatóságú elekt-
ronika, az űrtechnológia és a szoftverfejlesztés.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik

• A Pille-MKS termolumineszcens dózismérőhöz adatfel-
dolgozó hardvert és fedélzeti szoftvert fejlesztettek 
a KFKI AEKI (jelenleg MTA EK, lásd 34. oldal) meg-
bízásából (fedélzeti működés 2003–).

• A SAS2–K2 VLF hullámmérő műszert a Kompasz–2
orosz műholdra az ELTE Űrkutató Csoporttal (lásd 24.
oldal) és az IZMIRAN (Oroszország) intézettel együttmű-
ködve fejlesztették és gyártották (2006–2007).

• A SAS3–O VLF-MF hullámmérő műszert a Nemzetközi
Űrállomás orosz szegmensén elhelyezett Obsztanovka 
kísérlethez az ELTE Űrkutató Csoporttal és az oroszor-
szági Kozmikus Kutatások Intézetével (IKI) együttműködve
fejlesztették és gyártották (2013).

• A SAS3–Ch ELF-VLF hullámmérő műszert a Csibisz–M
orosz műholdra szintén az ELTE Űrkutató Csoporttal 
és az IKI-vel együttműködve fejlesztették ki (2012–2014).

• A SAS3–R ELF-VLF hullámmérő műszert a Relek/Vernov
orosz műholdra az ELTE Űrkutató Csoporttal és az IKI-
vel együttműködve fejlesztették és gyártották (2014).

• A Nemzetközi Űrállomás Columbus moduljában elhelye-
zett TriTel–SURE szilíciumdetektorokkal működő három-
tengelyű doziméterhez adatgyűjtő és -feldolgozó hardvert
és fedélzeti szoftvert fejlesztettek az MTA Energiatudo-
mányi Kutatóközpont megbízásából (2012–2013).

• A Nemzetközi Űrállomás orosz szegmensében működő
TriTel-RS doziméterhez adatgyűjtő és -feldolgozó hard-

1.

1. A SAS3–R ELF-VLF hullámmérő műszert 
az orosz Relek műholdra készítették | The SAS3-R
ELF-VLF wave measurement instrument for the
Russian Relec satellite
2. A Csibisz–M orosz műhold 
The flight model of the Russian Chibis-M satellite
3. A Nemzetközi Űrállomás orosz szegmensén 
elhelyezett Obsztanovka kísérlethez készített
SAS3–O VLF-MF hullámmérő műszer | The SAS3–O
VLF-MF wave measurement instrument in 
Obstanovka experiment package on-board
the Russian segment of ISS
4. A SEAM svéd műholdhoz készített DPU–SEAM
ELF-VLF hullámmérő műszer | The breadboard
model of the DPU-SEAM ELF-VLF wave measure-
ment instrument for SEAM satellite
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2.

3.

4.

• TriTel–SURE three axis dosimeter with silicon detectors
on-board ISS Columbus module: data acquisition and
processing hardware and on-board software development
as a subcontractor of MTA EK (Centre for Energy 
Research of the Hungarian Academy of Sciences) (2012–
2013)

• TriTel–RS on-board the Russian segment of ISS: data 
acquisition and processing hardware and on-board soft-
ware, developed as a subcontractor of MTA EK (2013–)

• BepiColombo MMO PWI: on-board software development
for ISDM (intelligent signal detection module) in cooper-
ation with ELTE SRG and Kanazawa University (Japan)
(expected launch 2017)

• DPU-SEAM, ELF-VLF wave measurement instrument for
SEAM satellite: developed and manufactured for a 3U
CubeSat in cooperation with the Royal Institute of Tech-
nology, Stockholm (KTH) in the frame of SEAM FP7
project (operational from about 2016)

• On ground: telemetry receiver for ELTE SRG ground sta-
tion to receive Chibis-M data (in operation since 2012)

Keywords: ELF-VLF EM waveform measurement.

The activity of the company
The company provides support for scientific institutes and
laboratories in the development of instruments they need for
their research. Their main area is space research but they 
participate in projects on other areas as well.

The main areas of their operation are as follows: on-board
instruments and telemetry systems for satellites; high reliability
electronics; space technologies and software development.

Achievements in the field of space activities

• Pille-MKS thermoluminescent dosimeter: data processing
hardware and on-board software development as a sub-
contractor of KFKI AEKI (Atomic Energy Research Insti-
tute, now Centre for Energy Research of the Hungarian
Academy of Sciences, MTA EK, see p. 34) (in space opera-
tion since 2003)

• SAS2–K2, VLF wave measurement instrument on Compass–2
Russian satellite: developed and manufactured in co-
operation with ELTE Space Research Group (see p. 24)
and IZMIRAN (Russia) (2006–2007)

• SAS3–O, VLF-MF wave measurement instrument in 
Obstanovka experiment package on-board the Russian
segment of ISS: developed and manufactured in cooperation
with ELTE SRG and IKI (Russia) (2013)

• SAS3–Ch, ELF-VLF wave measurement instrument on
Chibis–M Russian satellite: developed and manufactured in
cooperation with ELTE SRG and IKI (Russia) (2012–2014)

• SAS3-R, ELF-VLF wave measurement instrument experi-
ment on the Russian satellite Relec: developed and man-
ufactured in cooperation with ELTE SRG and IKI (Russia)
(2014)

BL-Electronics Ltd.
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C3S Elektronikai Fejlesztő Kft.

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 2012

CÍM /ADDRESS: H-1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12–14. III. em.

TELEFON /PHONE: +36-212-005-160

E-MAIL: info@c3s.hu

HONLAP / WEBSITE: www.c3s.hu

VEZETŐ/GENERAL MANAGER: Horváth Gyula

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Marosy Gábor Elemér

1. 3U méretű CubeSat szerkezet
nyitható napelemtáblákkal | 3U sized
CubeSat structure with deployable
solar arrays
2. A Masat–1 átadása az ESA kép-
viselőinek (ESTEC) | Masat–1 delivery
to the representatives of ESA (ESTEC)
3. Az integrált Masat–1 műhold 
a P-POD-ban | Integrated Masat–1
satellite in the P-POD

1.

3.

A cég tevékenysége
A C3S Elektronikai Fejlesztő Kft.-t a korábbi hazai és Európai Uniós
kutatási és fejlesztési projektekben és a Masat–1, Magyarország első
műholdja projektben megszerzett mérnöki és projektviteli tapasz-
talataikra alapozva hozták létre. A cég portfóliójába hazánkban 
először került be a komplett szoftveres és hardveres beágyazott 
és más elektronikai rendszermegoldások mellett a kisműholdas 
alkatrészek, alkalmazások és komplett küldetések tervezése is. 
Eddigi tapasztalataik alapján komplett kisműholdas küldetések,
műholdfedélzeti rendszerek (nagy műholdakban is), protokollok, 
és a földi szegmens számos részegységének fejlesztését és kivitelezését
is vállalják a tervezéstől az előállításon keresztül a tesztelés teljes
folyamatán át. Egyéb iparágakban is a beágyazott technológiák 
területén tevékenykednek, különösen fontosak az ipari gyártó-
egységekbe kidolgozott energiaellátó, vezérlő és monitorozó 
rendszermegoldásaik.

Az űrtevékenység területén elért fontosabb eredményeik
Az űrtevékenységek területén a cég első önálló eredménye az Európai Űrügynökséggel
(ESA) közreműködve létrehozott három különböző kisműholdas technológia: 
3/6U CubeSat műholdszerkezet, azonos méretű műholdba fedélzeti számítógép 
és TeleCommand &TeleMetry (TCTM) kommunikációs rendszer. A C3S Kft. által fej-
lesztett eszközök a jelen piaci forgalomban kapható eszközökhöz képest nagyobb 
megbízhatóságot és energiahatékonyságuk mellett jobb termikus tulajdonságokat 
biztosítanak. Rendkívüli előnyük a gyors és hatékony integrálhatóság, és a redundanciá-
nak köszönhetően hosszabb élettartam érhető el a műholdpályán. Folytatásképp a teljes
műholdplatformhoz szükséges egyéb alrendszerek fejlesztését is megkezdik, így hama-
rosan komplett platform is elérhetővé válik egy kézből.

Második ESA projektjük célja egy Intelligent Payload Controller (IPC) megvalósítható-
ságának vizsgálata volt, ezt is sikeresen zárták. A későbbiekben termékfejlesztésként is
folytatható a megkezdett munka.

2015 júliusában csatlakoztak a PLATO 2.0 küldetéshez a német OHB-n és a DLR-en
keresztül. Az ESA által finanszírozott projektben a C3S Kft. feladata a hasznos teher 
34 kamerájához az energiaellátás és a szinkronizációs jelek biztosítása. 

Kulcsszavak: komplex rendszer, műholdas alrendszer fejlesztése, integráció, 
kisműholdas küldetés, küldetéstervezés, CPS, SMART.

2.
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C3S Electronics Development Ltd.

4.

5.

4. Könnyen integrálható 3U méretű CubeSat 
szerkezet | 3U sized CubeSat structure featuring
easy integration
5. Saját fejlesztésű műholdplatform-technológiák
kvalifikációs tesztjei | Qualification test campaign
of the developed Satellite platform technologies

The activity of the company
The C3S Electronics Development LLC has been created
on the basis of the staff’s engineering and project
management experience gained in previous European
Union sponsored research and development projects
and in the Masat–1, the first Hungarian satellite project.
As the first in Hungary the company’s portfolio includes,
in addition to complete software and hardware em-
bedded solutions and other electronic system-solutions,
small satellite components, applications, and planning
of complete missions. Based on our previous experiences
we offer design and implementation of complete small
satellite missions, satellite on-board systems (including
large satellites), protocols, and numerous ground segment
elements from design through manufacturing and
whole testing processes. They are also active in embed-
ded systems in other industrial segments, especially
power supply, control and monitoring system solutions
for industrial manufacturing units.

Achievements in the field of space activities
The first independent achievements of the company in
space activities are the three small satellite technologies
developed in cooperation with the European Space
Agency (ESA): 3/6U CubeSat structure, on-board compu-
ter and TeleCommand & TeleMetry (TCTM) commu-
nication system. These devices surpass the currently
available commercial solutions in reliability, energy 
efficiency, and thermal properties. Their extraordinary
advantage lies in fast and effective integration, and
due to some redundancy longer in-orbit lifetime can
be achieved. As a continuation other systems necessary
for a complete satellite platform will be developed,
thus in the near future a complete platform will be
available from a single manufacturer.

The goal of their second ESA project was the feasi-
bility study of an Intelligent Payload Controller (IPC),
which has also been successfully concluded. This work
may be continued later as a product development.

They joined the PLATO 2.0 mission in July 2015
through the German OHB and DLR. The responsibility
of C3S in this ESA financed project is to provide power
distribution units and synchronization signals to the
34 cameras of the main payload.

Keywords: complex system, satellite on-board system
development, integration, small-satellite mission, mission
planning, CPS, SMART.
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The activity of the company
The DINAS Engineering Ltd. is the leading industrial enterprise
in Northern Hungary.

• They produce several kinds of steel structures, furnaces,
stacks;

• their experts are ready to solve various problems in steel
industry;

• they offer full scale services, from design to execution
and supervising;

• they manage complete construction of steel structures
and producing large number of parts with different tech-
nologies such as CNC cutting (flame, plasma. laser or
water-jet cutting).

Achievements in the field of space activities
The company is member of the Hungarian Space Cluster
(HunSpace).
They have taken part in the development of different satellite
components:

• manufacturing of satellite metallic parts in the consortia
of Admatis Ltd. and Goodwill-trade Ltd.: Large Mechanical
Ground Segment Equipment (MGSE);

• large diameter adapter rings for satellite vibration tests
(D = 1.5 m; satellite equipment development, TRL4);

• large scale aluminum expander heads for vibration 
machines for Sentinel–2 satellite parts (1 m×1 m× 0.5 m).

Keywords: extensive, unique steel structures, machining large
parts, CNC cutting (flame, plasma, laser, water-jet), welding
steel and aluminium.
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ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1996

CÍM /ADDRESS: H-3778 Varbó, Széldomb 0117/38 hrsz.

TELEFON /PHONE: +36-46-401-004

MOBIL / MOBILE: +36-70-312-2555

E-MAIL: dinas@dinas.t-online.hu

HONLAP / WEBSITE: www.dinas.hu

VEZETŐ/GENERAL MANAGER: Bicsánszky János

KAPCSOLATTARTÓK/CONTACTS: Bicsánszky János ügyvezető/Director,
Mihályfi Tibor főmérnök/Chief Engineer
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1. Tapasztalt, minősített hegesz-
tők és hegesztőmérnökök
Experienced, certified welders
and welding engineers
2. Szakmai és emberi együtt-
működés | Professional and 
human collaboration
3. CNC vágási technológiák 
széles köre | Proficient CNC 
machining experts

1.
2.

DINAS Mérnökiroda Kft.
DINAS Engineering Ltd.

A cég tevékenysége
A DINAS Mérnökiroda Kft. Észak-Magyarország egyik 
meghatározó ipari vállalkozása az egyedi acélszerkezetek, 
kemencék, kémények tervezése és gyártása terén.
Fő tevékenysége:

• egyedi, nagyméretű és kis darabszámú hegesztett, forgácsolt
acélszerkezetek és alkatrészek tervezése gyártása és sze-
relése;

• emelőberendezések, függesztékek, emelőpályák, gerendák
tervezése kivitelezése, hatósági engedélyeztetése;

• ipari kemencék, kémények, acélszerkezetek tervezése,
gyártása, szerelése beüzemeléssel és hatósági engedélyez-
tetéssel;

• kemencék, üstök tűzálló falazatainak beépítése;

• nagy darabszámú alkatrészek gyártása, illetve kivágása
CNC láng-, plazma-, lézer- és vízsugaras vágógépeken.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Cégük a Magyar Űripari Klaszter tagja.
Részt vettek műholdalkatrészek fejlesztésében:

• mechanikus földi kiszolgáló egység (MGSE) alkatrészeinek
gyártása az Admatis Kft.-vel együttműködve;

• 1500 mm átmérőjű alumínium adaptergyűrű gyártása 
és megmunkálása;

• Sentinel–2 műhold egységeihez alumínium rázóasztalt 
készítettek (1 m ×1 m × 0,5 m, csatlakozó adapter).

Kulcsszavak: kiterjedt acélszerkezetek, nagyméretű alkatré-
szek megmunkálása, termikus és vízsugaras CNC vágás, acél
és alumínium hegesztése.



A cég tevékenysége
Gyártási folyamatok automatizálása és nagypontosságú egye-
di alkatrész- és géptervezés, gyártás (szerszám, készülék,
szerszámgép) az autóipar területén. Széleskörűen alkalmaz-
ható CNC és EDM szerszámgépeik biztosítják a nagy szilárd-
ságú és különleges fémek megmunkálását. A bonyolult, fi-
nom felületek és szűk gyártási tűréshatárok speciális szakmai
felkészültséget kívánnak technológiai, tervezési és programo-
zási területen.

Korszerű anyagok megmunkálásával, gyártástechnológiájá-
nak fejlesztésével is foglalkoznak, ennek eredményeit felhasz-
nálják autóipari és elektronikai ipari automatizált gyártó- és el-
lenőrző berendezések tervezésénél, gyártásánál.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A Sentinel–2 MSI–MMTH projektben az Admatis Kft. részére
termikus radiátor és kiegészítő eszközök fémmegmunkálási
munkáit végezték.

Kulcsszavak: mérnöki tevékenység, tervezés, szerszámgyár-
tás, gépgyártás, automatizálás.

SPACE TECHNOLOGY

ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1996

CÍM /ADDRESS: H-3518 Miskolc, Állomás tér 1–3.

TELEFON /PHONE: +36-46-781-804

MOBIL / MOBILE: +36-20-934-8977

E-MAIL: euroszer-96@euroszer-96.hu

VEZETŐ/GENERAL MANAGER: Dudás Tamás

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Dudás Tamás

The activity of the company
Automation of production processes and precision manufac-
turing of critical components (tools, jigs, machines) for the
automotive industry. A wide range of metal working CNC 
and EDM machines are utilised to assure precise machining
of high strength steel and other special materials. These com-
plex shapes, fine surface finish and tight manufacturing toler-
ances require special tooling and programming skills. Euroszer
develops tooling and supporting technologies for advanced
materials, then utilizes the resulting technologies for the auto-
motive and electrical industry, especially for automated 
controlling and manufacturing devices.

Achievements in the field of space activities
In the MSI–MMTH project as a subcontractor to Admatis Ltd.
they manufactured thermal radiators and other metal compo-
nents and parts for the Sentinel–2 satellites.

Keywords: mechanical engineering, design, tool-making, 
machining, automation.

Euroszer-96 Kft.
Euroszer-96 Ltd.
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Az Euroszer-96 Kft. telephelye
The site of Euroszer-96 Ltd.



A cég tevékenysége

• Vákuumtechnikai egyedi célberendezések tervezése, 
gyártása. Vákuumkamrák, vákuumrendszerek, vákuum-
kemencék, vákuumfittingek tervezése, gyártása, felújítása.

• Héliumos tömörségvizsgáló célberendezések tervezése,
gyártása, üzemeltetése  egyedi és gyártósorba integrált
kivitelben is.

• Kutatási, fejlesztési, ipari és laboratóriumi célberendezések
tervezése, gyártása, alkatrész-garnitúrák gyártása a saját
termékeiken kívül földi gázturbinákhoz, szélerőművekhez.

• Űrtechnológiai alkatrészek gyártása földi kiszolgáláshoz
és műholdba történő beépítéséhez.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik

• Súlytalansági habosítást vizsgáló, a sikeres űrkísérlethez
a repülő példány alkatrész-garnitúrájának gyártása 
a FOCUS projekt keretében.

• Műholdba beépített elemek gyártása a Sentinel–2 mű-
holdakhoz.

• Műholdalkatrészek (radiátorok, optikai tokok) és azok 
felületbevonataihoz tesztlapkák gyártása, műholdak földi
kiszolgáló egységeihez alkatrészek gyártása.

• Űrszimulátor vákuumkamra tervezése, gyártása, 
technologizálása.

Kulcsszavak: speciális gépgyártás, speciális alkatrészgyártás,
egyedi célgép, célberendezés, vákuumtechnika, vákuum-
szivattyú, vákuumkályha, vákuumrendszer, tömörségvizsgálat,
űrtechnika.

The activity of the company
Designing and manufacturing of:

• unique vacuum technology devices. Designing, manufac-
turing and refurbishment of vacuum chambers, vacuum
systems, vacuum furnaces, vacuum fittings;

• helium leak test equipment both in individual and inte-
grated production line versions (also with operation);

• research-, development-, industrial and other special 
laboratory equipment for scientific institutions.

• Manufacturing of special spare part sets for ground gas
turbines and wind turbines besides their own products.

• Production of space components to be installed in both
ground handling services and flying satellites.

Achievements in the field of space activities

• Under the FOCUS project they manufactured a set of spare
parts of a flying item. The set was used in a successful
on-board foaming space experiment.

• Manufacturing of on-board components for the Sentinel–2
satellites.

• Producing satellite parts (radiators, optical frames), 
components for ground handling units of satellites, 
test flan for the coating of spare parts of satellites.

• Design, manufacturing and technology invention of 
a vacuum chamber of a space simulator.

Keywords: special mechanical engineering, special parts
manufacturing, individual special machine, special equipment,
vacuum technology, vacuum pump, vacuum furnace, vacuum
system, leak test, space technology.
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2.

3.

1. 1. Automata célberendezés
Automatic special instrument
2. LED lámpa mérőgömb
LED lamp measuring
3. Vákuumrendszer lézer-
berendezéshez | Vakuum-
system for laser equipment
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ALAPÍTÁS ÉVE /FOUNDED: 1991

CÍM /ADDRESS: H-2049 Diósd, Petőfi Sándor utca 39.

TELEFON /PHONE: +36-23-545-048

MOBIL / MOBILE: +36-70-930-7703

E-MAIL: hepenix@hepenix.hu

HONLAP / WEBSITE: www.hepenix.hu

VEZETŐ/GENERAL MANAGER: Petrik Márk

KAPCSOLATTARTÓ/CONTACT: Tóth József

A cég tevékenysége
A HEPENIX Kft. fő tevékenységi köre: egyedi, automatizált
gyártó eszközök, célgépek, gépsorok tervezése, gyártása, 
beüzemelése és karbantartása, műszaki és mérnöki szolgál-
tatások, valamint kutatás-fejlesztési tevékenység.

Ágazatok: autóipar, nukleáris ipar, fogyasztói ipar, repülő-
és űripar.

Magasan képzett, kreatív és szakértő mérnöki tudás-
bázisukra építve, az ipar egyedi igényeire rugalmas és innovatív
szolgáltatásokkal kínálnak felsőfokú megoldásokat.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Távcsőrekonstrukció: Az MTA CSFK Konkoly-Thege Miklós
Csillagászati Intézet (lásd 27. oldal) 1974-ben átadott 1 méteres
főtükrű Ritchey–Chrétien–Coudé optikai rendszerű – Magyar-
ország legnagyobb – távcsövének teljes körű irányítástechnikai
rekonstrukciója, a hajtások, mérőrendszerek és vezérlőrendszer
felújításával és az emberi felügyelet nélküli távműködtetés 
lehetőségének kialakításával.

K+F tevékenység ESA PECS pályázatok keretében: 1. Korszerű
műholdkövető antenna hajtásmechanikák és vezérlőberende-
zések kisműholdak földi vezérlőállomásai számára, 2. Nagy
megbízhatóságú űrküldetések fejlett szenzoralapú, aktív vib-
rációcsökkentő eljárásainak kísérleti hitelesítése.

A cég a Magyar Repülő- és Űrtechnológiai Platform (HATP)
tagja.

Kulcsszavak: egyedi
gépek gyártása, auto-
matizált szerelősorok,
állomások, mani-
pulátorok, robotok,
funkcionális, optikai 
és geometriai teszt-
berendezések, 
antennamozgató
mechanizmusok, 
kutatás-fejlesztés.

1. A Piszkéstetői Obszervatórium
1 m-es Ritchey–Chrétien–Coudé-
teleszkópjának teljes körű irányí-
tástechnikai rekonstrukciója
Full-scale reconstruction of the
drives, measurement and control
system of the 1-meter Ritchey–
Chrétien–Coudé telescope at 

Piszkéstető Observatory (Photo: Rácz Miklós)
2. Programozás és tesztelés a HEPENIX Kft. szerelő-
műhelyében | Programming and testing at the assembly
workshop

2.

HEPENIX Műszaki Szolgáltató Kft.
HEPENIX Technical Service Ltd.

The activity of the company
The main areas of activity: design, manufacturing, commissioning
and maintenance of tailor-made automated production ma-
chinery and purpose-built equipment, technical and engineering
services, research and development activity.

Branches: automotive industry, nuclear industry, consumer
industry, aerospace industry.

Using a knowledge base of highly qualified, creative and
expert engineers, through flexible and innovative services
HEPENIX must target the custom needs of the industry with
solutions of the highest standards.

Achievements in the field of space activities
Telescope Reconstruction: unassisted remote use based on 
the full-scale reconstruction of the drives, measurement and
control system of the 1 meter Ritchey–Chrétien–Coudé telescope,
commissioned in 1974, operated by the Konkoly Observatory
(see page 27).

R&D activity in the frame of ESA PECS programme: 
1. Enhanced satellite tracking antenna drive mechanism and

control equipment for small satellite ground control terminals 
2. Experimental validation of advanced sensor fusion based

active vibration isolation methods for high stability space missions.
HEPENIX Ltd. is a member of the Hungarian Aerospace

Technology Platform, (HATP).

Keywords: special-purpose machinery manufacture, automated
assembly lines, stations, manipulators, robots, functional, geo-
metric and optical test equipment, antenna drive mechanisms,
research and development.



A cég tevékenysége
Az Izotóp Intézet Kft. radioaktív izotópok 
és egyéb termékek kutatásával, fejlesztésével,
gyártásával foglalkozik. A Sugártechnika üz-
letág radioaktív izotópok és hozzá kapcsolódó 
termékek [izotópfeldolgozó egységek, besugárzó
berendezések (ipari-, kutatási célú, kalibrációs
célú), sugárvédelmi eszközök, mérő és vezérlő
rendszerek stb.] kutatásával, fejlesztésével,
gyártásával foglalkozik. Ezeket az eszközöket
széles körben alkalmazzák az egészségügy, 
a kutatás és az ipar területén.

Külön programon belül kutatásokat folytat-
nak a különböző eszközök és berendezések sugárállóságának
vizsgálatára. 

A vizsgálatok során az eszközöket és berendezéseket gamma-
sugárzással (Co–60) kezelik, illetve a sugárzás hatásait 
vizsgálják. Az eredmények alapján igazolható az adott eszköz,
illetve berendezés megfelelősége.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
Az Izotóp Intézet Kft. részt vesz az ESA ESTEC Noordwijk
Co–60 létesítmény folyamatos üzemeltethetőségének biztosí-
tásában.

Kulcsszavak: eszközök és berendezések sugárállóságának
vizsgálata, sugárforrás gyártás, besugárzó gyártás és szervíz,
sugárvédelmi berendezések és eszközök gyártása, radioaktív
anyagok szállítása.

The activity of the company
The Institute of Isotopes Co., Ltd. (Izotop) is
dealing with research, development and pro-
duction of a wide range of radio-active isotopes
and other products for a broad range of appli-
cation areas, especially healthcare, research
and industry. 

The Radiation Techniques Profession is
dealing with the research, development and
production of a radioactive isotopes and related
products [isotope processing units, irradiation 
facility (multipurpose irradiators for commercial
field, research irradiators, and calibration 

irradiators), radiation protection devices, and measuring and
control systems].

Within a specific research programme they examine the ra-
diation resistance of various instruments and devices. It is pos-
sible to manage these instruments and equipment with gamma
irradiation (Co–60), and to examine the effects of radiation.

Achievements in the field of space activities
The Institute of Isotopes Co., Ltd. participates in ensuring of
the continuous operation of ESA ESTEC Noordwijk Co–60 
facility.

Keywords: examination of radiation resistance of instruments
and equipment, manufacturing of radioactive sources, manu-
facturing and servicing of irradiators, manufacturing of 
radiation protection systems and equipment, transportation of
radioactive materials.
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1.

2.

1. Forrófülke manipuláto-
rának használata | Using
a manipulator of the hot
cell
2. Besugárzó | Irradiator
3. A Sugártechnika üzlet-
ág csapata | Radiation
Technique Business Unit
team

3.

Izotóp Intézet Kft. 
Institute of Isotopes Co., Ltd.



A cég tevékenysége
A MATMOD Kft. egyik tevékenysége az akkreditált 
Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE) (lásd a 18. oldalon)
menedzsmenttevékenységének az ellátása, a másik az űr-
alkatrészek környezetkímélő felületkezelési technológiájának
a fejlesztése.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredményeik
A magyar űripar szervezése és képviselete. A Magyar 
Űripari Klaszter űrtechnológiai fejlesztése. Regionális pro-
jektek – ÉMOP 1.2.1-2008.-0029 (2008–2010) és ÉMOP
1.2.1-11-2011-0002 (2011–2013) – keretében menedzselte 
a magyar űripar hazai arcának a kialakítását, és öt klasz-
tertagnál hajtott végre űrtechnikai fejlesztéseket. Kialakí-
totta és akkreditáltatta a klaszter stratégiáját. Alapító tagja
lett az SME4SPACE-nek Leuvenben.

Létrehozta a Space Centrumot Miskolcon. Ez az épület
ad helyet a Magyar Űripari Klaszter irodáinak és itt léte-
sültek az alapvető műhelyek, laboratóriumok és a tiszta-
szoba [GOP 2.1.1-11/M-2011-0219-es (2011) és GOP 2.1.1-11/
M-2012-3841-es (2013) projektek].

Felületkezelő laboratóriumot valósított meg, itt készültek
a Sentinel–2 MSI és a CHEOPS fémalkatrészeinek a felület-
kezelései. Jelenleg eredményes fejlesztések folynak űrhard-
verek környezetkímélő felületkezelése területén, igazodva
a REACH előírásokhoz (ESA 4000114580/15/NL/NDe).

Kulcsszavak: menedzsment, felületkezelés.
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1.

2.

1. Az Űripari Centrum épülete Miskolcon | MATMOD
building, Miskolc
2. Az ESA képviselőinek látogatása az Űripari Centrum-
ban, 2014 | ESA visit in the Space Centrum, 5th March 2014
3. Felülettisztítás a tisztaszobában | Surface cleaning in
the clean room 
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The activity of the company
MATMOD Ltd. represents and man-
ages the HUNSPACE (see page 18),
an accredited industrial cluster of
31 space oriented entities in Hun-
gary, develops environment friendly 
surface treatment technologies for
space hardware.

Achievements in the field of
space activities
Technology developments in HUN-
SPACE. This complex project consists
of two parts. The first one is a kind
of overall management of the clus-
ter, including space technology harmonization procedures. 
The second aim is to implement new devices for space technology
(CNN machines, vacuum test equipment, painting cabin, 3D
measurement apparatus). 

This activity was carried out in the framework of projects like:
ÉMOP 1.2.1-2008.-0029 (2008–2010) and ÉMOP 1.2.1-11-2011-0002
(2011–2013) supported by EU.

Establishing the Space Centrum. This is a project to implement the
main or central building and infrastructure in Miskolc for HUN-
SPACE offices and some fundamental laboratories clean room,
test lab). This implementation was supported by EU.

Surface treatments of aluminium hardware of Sentinel–2 and
CHEOPS satellites. Environment friendly conversion coating for
space hardware. Following the international REACH rules, besides
hexavalent chromium, a new type trivalent chromium base coat-
ing was developed and qualified. Financed through ESA PECS
programme.

Keywords: management, space hardware surface treatment.
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A cég tevékenysége
Az SGF Kft. elsősorban űrtechnikai rendszerek részére fejleszt
egyedi szoftvereket, beágyazott processzoros vezérlő és adat-
gyűjtő rendszereket vagy azok részegységeit, továbbá fedélzeti
műszerek intelligens földi ellenőrző készülékeit. Az egyedi
eszközök csak kis példányszámban készültek. Az SGF Kft. 
fejlesztői a szoftverfejlesztés területén különböző programozási
nyelvekben (OCCAM, Forth, Pascal, Java, C, C++), valamint 
a Linux és Windows operációs rendszerekben jártasak.

Az SGF Kft. szakemberei különböző űreszközök (Rosetta,
MarsExpress, VenusExpress, ISS, BepiColombo, Solar Orbiter,
JUICE és ExoMars) műszereinek és rendszereinek fejlesztésében
szerezték tapasztalataikat. Eredményeiket az orvosiműszer-
fejlesztés és a repülőgép-elektronika területén is sikeresen
hasznosították.

Az űrtevékenység területén elért 
fontosabb eredmények
A németországi Max Planck Intézet megrendelésére az ESA
Rosetta küldetés Philae leszállóegysége nagy megbízhatóságú,
hibatoleráns központi processzoregységét és a valós idejű sok-
feladatos operációs rendszerét fejlesztették ki. A Philae meg-
határozó részvételükkel készült központi számítógépe hibátlanul
teljesítette feladatát a leszállóegység vezérlésében. A DLR
megrendelésére fejlesztett teljes leszállóegység szoftver szimu-
látora lehetővé tette a parancsok felküldés előtti ellenőrzését,

a hibás állapotok szimulálását és a tudásmegőrzés eszköze
volt. Cégük több kutatóintézet megrendelésére, a Rosetta 
és a Philae tudományos műszerei és szolgálati egységei számára
földi ellenőrző berendezéseket készített. A MŰI pályázati 
támogatásával a Nemzetközi Űrállomásra került Obsztanovka
kísérlet elosztott számítógépes rendszerét és annak valós idejű
szoftverét, továbbá a földi ellenőrző berendezéseket az SGF
mérnökei fejlesztették. További SGF-fejlesztés volt egy amerikai
cég megrendelésére daganatok gyors kiértékelésére készített
szoftver, továbbá egy kis repülőgépek terhelési értékeit mérő
és kiértékelő adatgyűjtő rendszer, amelyet egy, a Red Bull Air
Race versenyen résztvevő Racer 540-es gépen alkalmaztak.
PECS-pályázatok révén több ESA-küldetés tudományos mű-
szeréhez (BepiColombo PICAM, Solar Orbiter MAG) fejlesztett,
illetve jelenleg is fejleszt a cég (a JUICE szonda J-MAG és PEP
műszereihez) földi ellenőrző berendezéseket. A korábbi sikeres
tevékenységük eredményeként a Berni Egyetem megrendelé-
sére a 2016 márciusában induló ExoMars szonda CaSSIS kép-
alkotó műszerének fedélzeti szoftverét is az SGF Kft. fejlesztette.

Kulcsszavak: űrszonda fedélzeti rendszerek, beágyazott 
processzor, digitális áramkörök, FPGA, szoftverfejlesztés, 
valósidejű sokfeladatos operációs rendszer, hibatoleráns rend-
szer, nagy megbízhatóságú rendszerek.
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SGF Technology Associated 
Co. Ltd. (SGF Co. Ltd.)

1. A DABAS adatgyűjtő és a Racer–540 repülőgép | Flight
Data Archiving Box and Analysing System (DABAS) developed
for the Hungarian Red Bull Air Racer plane
2. A Wigner RCP (balra) és az SGF mérnökei (jobbra)
Engineers of computer system designers at a test procedure
(left Wigner RCP, right SGF Co. Ltd.)
3. A Rosetta orbiter plazmakísérletének (RPC) földi ellen-
őrző berendezése | Rosetta Plasma Consortium scientific
experiment on Rosetta Spacecraft
4. Az ESA Solar Orbiter űrszonda magnetométerének földi
ellenőrző berendezése | EGSE at Imperial College in London
prepared for the Magnetometer experiment on the Solar
Orbiter Spacecraft
5. A Rosetta leszállóegység központi számítógépének 
magyar fejlesztői a Rosetta integrálásánál az ESTEC-ben
Hungarian engineers as the designers of central computer
of Rosetta Lander at ESTEC
6. A Vénusz kutatására küldött szondán lévő ASPERA–4
automatizált kalibráló rendszer kezelői felülete | User Inter-
face of the automated calibration system which was devel-
oped for the ASPERA–4 scientific unit of the Venus Express
mission

6.
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The activity of the company
SGF Co. Ltd. develops dedicated software, complete embedded
control and data acquisition systems or their units, and intel-
ligent EGSE (Electrical Ground Support Equipment) for on-board
instruments mainly for space research. These devices are
manufactured in small series only. Designers of SGF are experts
in software development in programming languages like 
OCCAM, Forth, Pascal, Java, C and C++, on both Linux and
Windows platforms. The expertise of SGF is ensured by its 
engineers with experience gathered during development of
various space instruments and systems for different space
missions like Rosetta, Mars Express, Venus Express, ISS, Bepi-
Colombo, Solar Orbiter, JUICE and ExoMars. The acquired
experience has been successfully utilized in developing medical
instruments and aircraft electronics as well.

Achievements in the field of space activities
For the order of Max-Planck Institute, Germany, SGF developed
the highly reliable, fault-tolerant central processor and 
the multitasking RTOS (Real-Time Operating System) of the
Philae landing unit of the Rosetta mission. Philae’s central
control computer developed as the dominant contribution of
SGF engineers performed its task faultlessly. In addition, 
a software simulator of the landing unit has been developed
by SGF for the order of DLR (Germany), which enabled the
testing of commands before uploading and the simulation 
of erroneous states. It has been used as a tool for knowledge
preservation as well. SGF also developed EGSE for some science
instruments of the Rosetta Orbiter and for all the science and
service instruments of Philae. For the Obstanovka experiment
(ISS), a distributed computer system equipped with a multi-
tasking RTOS and the EGSE has been shipped by SGF. Some
other SGF projects cover different fields like a fast tumour
evaluation system ordered by a US medical company and 
a data acquisition and evaluation system for small aircrafts
which has been applied on-board the Racer 540 aircraft 
and has flown in Red Bull Air Race. Upon the PECS call for
proposals, SGF developed EGSEs for various ESA missions
(BepiColombo PICAM and Solar Orbiter MAG). Such an 
ongoing project is producing EGSEs for J-MAG and PEP 
instruments of the JUICE mission. For a recent call from 
University of Bern, SGF developed the on-board software for
the CaSSIS imaging instrument of the ExoMars mission.

Keywords: spaceflight systems, spaceflight software, space-
flight hardware, ground support equipment, embedded 
processor, digital circuits, FPGA, software development, real-
time multi-tasking operating system, fault tolerant system,
high reliability.
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