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MAGNUS AIRCRAFT ZRT.
QUALITY AND ENVIRONMENTAL POLICY STATEMENT

MSZ EN ISO 9001:2015

MSZ EN ISO 14001:2015

MSZ EN 9100:2018

A Magnus Aircraft Zrt. tevékenységi köre könnyű légijárművek gyártása, tervezése, üzemben tar-
tása és karbantartása, továbbá kompozit alkatrészek, szerkezetek tervezése, gyártása, szerelése, 
valamint kompozit formaszerszámok tervezése és gyártása.

A társaság vezetésősége arra törekszik, hogy a gazdaságos működés mellett a személyi- és tárgyi 
feltételeket olyan szinten biztosítsa, hogy a társaság által gyártott termékek minősége feleljen 
meg a mindenkori piaci igényeknek, biztosítsák az ügyfelek megelégedettségét, mindenkor szem 
előtt tartva a kezdeti- és folyamatos légialkalmasság szempontjait, valamint a repülés biztonsá-
gát. Társaságunk működése során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy tevékenysége a környezet 
védelmének figyelembevételével történjen, valamint törekedik a környezeti terhelés folyamatos 
csökkentésére.

Az ügyfelek bizalmának megnyerése, megtartása és erősítése, az ügyfélkör szélesítése, az ille-
tékes hatóságokkal való teljeskörű együttműködés, valamint a társaság hosszú távú működé-
sének biztosítása érdekében működtetjük a 1139/2018. EU. rendelet, a 748/2012 EU. rendelet, a 
1321/2014 EU. rendelet és a 21/2015. NFM. rendelet követelményei szerint felépített integrált 
irányítási rendszerünket, melyet összehangoltunk az MSZ EN ISO 9001:2015, az MSZ EN ISO 
14001:2015 és az MSZ EN 9100:2018 szabványok által támasztott elvárásokkal. Integrált irányí-
tási rendszerünkben a következő fő alapelveket fogalmaztuk meg: 

• Biztosítjuk az integrált irányítási rendszer működtetéséhez szükséges emberi- és anyagi erő-
forrásokat.

• A Társaság vezetése folyamatosan figyelemmel kíséri a rendszer működését; konkrét, mérhe-
tő célkitűzéseket fogalmaz meg annak értékelhetősége érdekében.

• Társaságunk minden alkalmazottja legyen büszke saját munkájára, és vállaljon teljes felelős-
séget munkájának minőségéért.

• A Magnus Aircraft Zrt. minden dolgozójának feladata a politikában és a célokban megfogal-
mazott célok eléréséért legjobb tudása szerint dolgozni, az elvégzett tevékenységek minősé-
gének folyamatos javításában aktívan részt venni. Ezért a Magnus Aircraft Zrt. növelni fogja
dolgozói elégedettségét a munkahelyi körülmények és feltételek fejlesztésével szabályozott
intézkedések keretében. Ezen kívül rendszeres képzéssel és továbbképzéssel biztosítjuk, hogy
munkatársaink a minőség- és környezetközpontú irányítási rendszer fenntartásában aktívak és 
eredményesek legyenek.

• Munkánk során arra törekszünk, hogy folyamatosan teljesíteni tudjuk szerződés szerinti
ütemtervünket és megfeleljünk a vevői elvárásoknak.

• Célunk, hogy kiépítsük és fejlesszük a kapcsolattartást beszállítóinkkal, vevőinkkel azáltal,
hogy rövidebbé tesszük a visszajelzési időket és közvetlen kapcsolattartást kezdeményezünk.
Ezzel a fejlesztéssel javítjuk reakcióképességünket, hogy ezáltal jobban és gyorsabban feleljünk 
meg vevőink elvárásainak.

• Célunk, hogy részesedésünket növeljük a repülésipari piacon a jövedelmező gazdálkodásunk 
által, mely folyamatos fejlődést biztosít, ezáltal tudjuk kielégíteni a társaságunk tagjainak, alkal-
mazottjainak a vagyoni és személyi igényeit.

• Kötelezettséget vállalunk arra, hogy korábban hivatkozott iparági, valamint a vonatkozó kör-
nyezetvédelmi és egyéb jogszabályokat, hatósági előírásokat maradéktalanul betartjuk.

• Elkötelezettek vagyunk a környezetszennyezés megelőzése és a környezetterhelés csökken-
tése iránt. Ezen célok elérése érdekében olyan belső intézkedéseket hozunk, amelyek lehetővé
teszik a környezetterhelési kockázatok mérését, értékelését és csökkentését.

• A megfogalmazott célok érdekében termékeinket és folyamatainkat folyamatosan fejlesztjük 
úgy a minőség, mint a környezetvédelem területén.

• Folyamatosan törekszünk a minőség- és környezetközpontú vállalati kultúra fejlesztésére és 
fenntartására.

The scope of activities of Magnus Aircraft Zrt. include the production, construction planning, 
operation, and maintenance of light-sport aircraft, as well as the design, manufacture, assembly, 
and production of composite molding tools.

In addition to economical operation the company’s management strives to ensure personal and 
material conditions at a level that guarantees the quality of the products manufactured by the 
company, meets the current market needs, delivers customer satisfaction while always bearing 
in mind the aspects of initial and continuing airworthiness and flight safety. During its operation, 
our company pays special attention to its activities that are carried out with the protection of 
the environment and strives to continuously reduce the environmental pressure.

To gain, retain and strengthen client’s confidence, broaden the clientele, fully cooperate with 
the competent authorities, and ensure the long-term operation of the company, we operate our 
integrated management system according to the requirements of Regulation (EU) 1139/2018, 
Regulation (EU) 748/2012, Regulation (EU) 1321/2014 and Hungarian Decree 21/2015 of the 
Minister for National Development that complies with ISO 9001:2015, ISO 140 01:2015 and ISO 
9100:2018 International Standards. We have formulated the following main principles in our 
integrated management system: 

• We provide the essential material and human resources for the operation of the integrated 
management system.

• The company’s management continuously monitors the operation of the system, sets specific 
and measurable objectives thereof to be evaluated.

• All employees of our company should be proud of their work and should take full responsibility 
for the quality of their work.

• It is the responsibility of all employees of Magnus Aircraft Zrt. to work according to the best 
of their knowledge to achieve the objectives set out in the policy and objectives and to actively 
participate in the continuous improvement of the quality of the activities carried out. Therefore, 
Magnus Aircraft Zrt. will increase employee satisfaction through measures regulated by the de-
velopment of working conditions. In addition, we provide training and upskilling possibilities to 
ensure that our employees are active and effective in maintaining a quality and environmental 
management system.

• In our work, we strive to consistently meet our contract schedule and meet clients’ needs.

• Our aim is to build and improve relationships with our suppliers and clients by shortening 
feedback times and initiating direct contact. With this development we improve our responsive-
ness to meet our clients’ needs faster and more adequately.

• Our aim is to increase our share in the aviation market through our profitable management, 
which ensures continuous development, thereby meeting the financial and personal needs of the 
members and employees of our company.

• We undertake to comply fully with the applicable industry legislations, as well as the appli-
cable environmental and other regulatory requirements, and official standards previously cited. 

• We are committed to preventing pollution and reducing environmental impact. To achieve 
these objectives, we are taking internal measures that enable environmental risks to be as-
sessed, reduced, and measured.

• To achieve the objectives set, we continuously improve our products and operation workflows 
in the fields of quality and environmental protection.

• We are constantly striving to develop and maintain our company culture based on quality and 
environmental management system. 
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