
 

 

Kedvezményezett neve: MAGNUS AIRCRAFT Zrt 

Projekt címe:  Munkahely teremtés a MAGNUS AIRCRAFT Zrt.-nél 

Vissza nem térítendő támogatás összege: 59 976 000 Ft 

Támogatás aránya: 70 % 

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00080 

Tervezett befejezés dátuma: 2022.12.30. 

 

Projekt leírás: Cégünk 59 976 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el a GINOP-5.3.12-19 kódszámú, 

„Foglalkoztatásbővítés ösztönzése” című pályázati kiíráson.  

A MAGNUS AIRCRAFT Zrt. 2014 óta működik eredményesen. Tarány Gábor István a Magnus Aircraft 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100%-os tulajdonosa. A cég egy csúcstechnológiával működő 

légiközlekedési vállalat, mely Pogányban működik, itt helyezkedik el a repülőgép összeszerelő és a kompozit 

üzem is egyaránt. A Magnus Aircraft csapat több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az UL és LSA típusú 

repülőgépek kutatásának, fejlesztésének és gyártásának területén. A vállalatnak Magyarországon kívül jelenleg 

Amerikában, Kínában, Ausztráliában, Kenyában, Marokkóban, Törökországban, Svédországban, 

Norvégiában, Finnországban és Romániában van értékesítési kapcsolata. Főbb szervezeti célja, hogy olyan 

repülőgép választékot tudjon biztosítani, melyek repülési teljesítménye, üzemanyag-fogyasztása és repülési 

biztonsága meghaladja a jelenlegi modellekét, ugyanakkor környezetbarát kialakítása is kiváló. Elsődleges 

szempontjuk a minőség szem előtt tartása a kezdetektől, mely során a kényelem, a biztonság és a 

megbízhatóság élvez prioritást.  

A cég tevékenységének elismeréseként 2016-ban elnyerte a Magyar Állam Sikeres Vállalkozó Díját, az E-

Flight Award Európai Innovációs Díjat, a Dél-Alföldi Innovációs Díjat, 2017-ben pedig a Magyar Innovációs 

Nagydíjat, és 2019 áprilisában elnyerte a világ egyik legnagyobb civil seregszemléjének, az USA-beli Sun’n 

Fun kiállítás ránk vonatkozó (gyári építésű fix szárnyas sportrepülőgép) díját is.  

A cég fő tevékenysége: 3030 '08 Légi, űrjármű gyártása, ez egyben a fejlesztendő tevékenységünk is. 

Projektünket 7666 Pogány, 08/8 hrsz. címen található kompozit és összeszerelő üzemünkben kívánjuk 

megvalósítani, 8000 m2 repülőgépgyártó üzemben. 

 

A projekt tartalma: A MAGNUS AIRCRAFT Zrt. a pályázatban bemutatott foglalkoztatásbővítés 

megvalósításával 10 fő új foglalkoztatását biztosítja, hozzájárulva ezzel a térség munkaerőpiaci helyzetének 

javításához, illetve a saját versenyképességének biztosításához. Vállalkozásunk székhely egyben a 

megvalósítási hely Pogányban található, mely a pécsi járáshoz tartozik, Baranya megyében.  

A pályázatban bemutatott 10 fő munkavállaló felvétele így olyan területén fog megvalósulni, ahol 

munkaerőpiaci túlkínálat jellemző, a munkanélküliség az országos átlaggal megegyező mértékű, így közvetlen 

környezetünkben leszünk képesek megélhetést és munkát biztosítani az érintetteknek. 


