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2020. október 16-án Rodrigo da Costa megkezdte munkáját az Európai GNSS Ügynökség (GSA, amely a tervek szerint 
hamarosan az EU Űrprogramügynökségévé válik) ügyvezető igazgatójaként. A GSA igazgatótanácsa általi, 2020. 
szeptember 15-i megválasztását követően 2020. október 12-én találkozott az Európai Parlament ITRE bizottságával. 
 
A portugál állampolgárságú Da Costa számos uniós országban dolgozott már, és 2017 márciusában a Galileo 
szolgáltatási programigazgatójaként csatlakozott a GSA-hoz. Ebben a pozícióban az EU globális műholdas 
rendszerének, a Galileonak a vezetéséért felelt annak szolgáltatásnyújtási fázisában. Korábban több projektirányítási, 
vállalkozásfejlesztési és intézményiügyél-kapcsolati felsővezetői pozíciót töltött be az űriparban, valamint az emberi 
űrrepülés, a felderítés, a hordozórakéták és a K+F területén.  
 
Rodrigo Da Costa most a GSA-nak az EU Űrprogramügynökségévé (EUSPA) történő átalakításán fog dolgozni. 
Gondoskodni fog arról, hogy az Ügynökség új megbízatásával járó feladatok végrehajtása mellett a GSA már meglévő 
tevékenységeit továbbra is sikeresen elvégezzék.  
 
A GSA 2004-es létrehozása óta közreműködik a Galileo és az EGNOS kiemelt uniós műholdas rendszerekkel 
kapcsolatos feladtok ellátásában, ami jelentős mértékben hozzájárult az Unió függetlenségéhez és gazdasági 
növekedéséhez. A magasan képzett és elkötelezett személyzettel rendelkező ügynökség fellendíti az innovációt, 
ösztönzi a vállalkozói készséget, irányítja a szolgáltatásnyújtást és stimulálja az EU gazdaságát, különösen azáltal, 
hogy a jó minőségű és biztonságos műholdas szolgáltatásoknak köszönhetően biztosítja a Galileo és az EGNOS piaci 
szegmensek széles körében való elterjedését. A jövőt szem előtt tartva az EUSPA a GSA munkájára építve új az uniós 
űrprogram további elemeivel kapcsolatos, új feladatokat vállal, ideértve a Kopernikuszhoz (uniós Föld-megfigyelési 
program), és GOVSATCOM-hoz (az EU biztonságos műholdas kommunikációs rendszere). 
 
Új megbízatásával kapcsolatban da Costa a következőket nyilatkozta: „Az Ügynökség leendő ügyvezető igazgatójaként 
mindenekelőtt egy kiváló, elkötelezett szakemberekből álló csapat vezetője leszek. Nagy örömömre szolgál, hogy 
lehetőségünk van egy sikeres EUSPA kialakítására, amely az EU űrprogramjának kulcsfontosságú szereplője. 
Várakozással tekintek az összes érdekelt féllel való együttműködés elé. A feladat hatalmas, de biztos vagyok benne, 
hogy el tudjuk végezni a ránk eső részét, és meg tudjuk mutatni az uniós polgároknak, hogy a GSA/EUSPA keretében 
mi mindent elérhetünk együtt az uniós űrtevékenységek területén.” 
 
Da Costa a lisszaboni Instituto Superior Técnico repülés- és űrtechnológiai diplomájával, a Delfti Egyetem repülés- és 
űrtechnológiai mesterfokozatával és az EuroMBA ületi iskolák konzorciumának mesterfokozatával rendelkezik. 
 
„Az uniós űrprogram eszközeinek az uniós polgárok javára történő kiaknázása révén az EUSPA alapvető szerepet fog 
játszani az Unió innovációjához és gazdasági növekedéséhez való hozzájárulásban. A GSA-nak az EGNOS és a 
Galileo szolgáltatásnyújtásával, biztonságával és piaci térnyerésével kapcsolatos jelenlegi feladatai – amelyeket az 
európai GNSS-re, a Kopernikuszra és a GOVSATCOM-ra vonatkozó új feladatok egészítenek ki – központi helyet 
fognak biztosítani az EUSPA számára ahhoz, hogy tovább fokozza az űrtechnológiák hasznosítását az EU 27 
tagállamában és azon túl. Biztos vagyok abban, hogy Rodrigo élen fog járni törekvései megvalósításában" – mondta 
Alberto Tuozzi, a GSA igazgatótanácsának megbízott elnöke. 
 
Az alábbiakban található egy link a Rodrigo da Costával készült rövid videóinterjúhoz. 
 
 
 

http://www.gsa.europa.eu/
https://twitter.com/EU_GNSS
https://www.facebook.com/EuropeanGnssAgency
https://www.instagram.com/space4eu/
https://www.linkedin.com/company/european-gnss-agency
https://euagencies.eu/
https://www.slideshare.net/EU_GNSS
https://www.youtube.com/user/egnos1
https://youtu.be/dKhzvxO99CM
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Az Európai GNSS Ügynökségről (GSA) 
 

Az Európai GNSS Ügynökség (GSA) az európai globális navigációs műholdrendszerek (GNSS), a Galileo és az 
EGNOS műveleteinek, biztonságának és szolgáltatásnyújtásának irányításáért felelős uniós ügynökség. Az érdekelt 
felekkel, az iparral, a szolgáltatókkal és a felhasználói közösségekkel együttműködve a GSA biztosítja az európai 
GNSS-beruházások legnagyobb megtérülését, megsokszorozza az űralkalmazások előnyeit az európai polgárok és 
vállalkozások számára, fellendíti az innovációt és a versenyképességet, valamint biztosítja a fenntartható gazdasági 
növekedést. Bővebb információért látogasson el a GSA weboldalára. 
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