
 
Ö N É L E T R A J Z  

 
 
 

SZEMÉLYES ADATOK 
 

Név  HEGYI  IMRE PÁL 
Cím  1134 Budapest, Gidófalvy Lajos u. 29. 9/3. 

Telefon  06-20-420-3247 
E-mail  imre.hegyi @airambulance.hu 

Állampolgárság  Magyar 
Születési idő  1945.04.15. 

 
SZAKMAI  TAPASZTALAT 

• Dátum  2013. -  
• Cég neve és címe  Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 2040 Budaörs, Légimentő út 8.  

• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (EC 135 T2, AS 350B, R44) üzembentartás 
• Beosztás  Folyamatos légialkalmasság felülvizsgálati vezető 

• Főbb tevékenységek és 
felelősségek 

 Folyamatos légialkalmassági fülvizsgálattal kapcsolatos tevékenység végzése. 

  
• Dátum  2012. - 2013 

• Cég neve és címe  Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 2040 Budaörs, Légimentő út 8.  
• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (EC 135 T2, AS 350B) üzembentartás 

• Beosztás  Folyamatos légialkalmasság irányító szervezet műszaki vezető 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 Folyamatos légialkalmasság irányítás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 
• Dátum  2005. – 2012. 

• Cég neve és címe  Magyar Légimentő Nonprofit Kft. 2040 Budaörs, Légimentő út 8.  
• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (EC 135 T2, AS 350B, Mi-2) üzembentartás 

• Beosztás  Műszaki vezető 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 Légijármű üzembentartás, karbantartás, és folyamatos légialkalmasság irányítás tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
 

• Dátum  1999. – 2005. 
• Cég neve és címe  Atlant-Hungary Airlines Kft. 1132 Budapest  

• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (IL-76T, IL-76TD, An-32) üzembentartás, repülésbiztonság 
• Beosztás  Műszaki vezető helyettes, repülésbiztonsági igazgató, állomásvezető 

• Főbb tevékenységek és 
felelősségek 

 Légijármű üzembentartás, karbantartás, és  repülésbiztonság tervezése, szervezése, irányítása 
és ellenőrzése, valamint a légitársaság érdekeinek képviselete a külföldön állomásozó és 
üzemeltetett légijárművek bázishelyén és tevékenységi körzetében. 

 
• Dátum  1997. – 2004. (Egy évet nem meghaladó időtartamig) 

• Cég neve és címe  S.T.A.R. Alapítvány Miskolc és  
Governor Kkt. Budapest  

• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (Mi-2) üzembentartás 
• Beosztás  Műszaki vezető 

• Főbb tevékenységek és 
felelősségek 

 Légijármű üzembentartás, és karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 
• Dátum  1997. – 2004. 

• Cég neve és címe  Governor Kkt. Budapest  
• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (Mi-2) üzembentartás 
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• Beosztás  Műszaki vezető 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 Légijármű üzembentartás, és karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 
• Dátum  1993. – 1996. 

• Cég neve és címe  Quick Air Trans Kft. Budapest  
• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (Mi-2, IL-76TD) üzembentartás 

• Beosztás  Műszaki vezető 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 Légijármű üzembentartás, és karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 
• Dátum  1991. – 2002. 

• Cég neve és címe  Aerocaritas Alapítvány. 1031 Budapest, Főtér 1.  
• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (Mi-2) üzembentartás 

• Beosztás  Műszaki vezető (1991-1996 repülési igazgató) 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 Légijármű üzembentartás, és karbantartás tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése. 

 
• Dátum  1992. – 1995. 

• Cég neve és címe  Magyar Honvédség Repülőműszaki Intézet. Budapest  
• Üzleti ágazat típusa  A légijárművek (MH és BM Légirendészet valamennyi légijárműve, ejtőernyője, valamint 

mentőernyője, továbbiakban: légijárművek), a hajózó és műszaki személyzet, valamint az 
üzembentartás hatósági felügyelete 

• Beosztás  Légijármű Alkalmassági és Repülésbiztonsági Szolgálat, szolgálatfőnök (parancsnokhelyettes) 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 A Szolgálat feladatainak és tevékenységének leszabályozása és irányítása; 

A katonai (állami) légügyi hatósági feladatok ellátási rendszerének kidolgozása és a hatósági 
tevékenység feladatainak kidolgozása; 
Légijárművek lajstromozása, légialkalmassági vizsgáztatása és a vonatkozó bizonyítványok 
kiadása; 
Szakszolgálati engedély bevezetése a MH-nél és BM Légirendészetnél; 
Légijárművek gyártás és nagyjavítás utáni átvétele; 
A Dunai Repülőgépgyár Rt. tevékenységi köre bővítésének segítése (Segítségnyújtás a Mi-2 
helikopter nagyjavítási és Szu-22 repülőgép profilaktikus javítási technológia kidolgozásában); 
A gyártók által kiadott bulletinek nyilvántartása, és döntés előkészítése azok végrehajtásának 
szükségességéről, vagy elvetéséről. A bulletinekhez kapcsolódó módosítások bevezetése a 
repülési és műszaki kiszolgálási szakutasításokba.  
Az MH-nál és BM Légirendészetnél bekövetkezett repülőbalesetek és események kivizsgálása; 
A repülőesemények tapasztalata alapján - hasonló események bekövetkeztének megelőzése 
érdekében – megelőző intézkedések kidolgozása és kiadása; 
Részvétel a 1995. évi XCVII. törvény (légügyi törvény) és végrehajtási utasításának 
kidolgozásában és azok végső szakvéleményezése a Magyar Honvédség részéről. 

 
• Dátum  1989. – 1992. 

• Cég neve és címe  Magyar Honvédség Repülőfőnökség. Budapest  
• Üzleti ágazat típusa  Légijármű (MH és BM Légirendészet valamennyi helikoptere, szállító- és futárrepülőgépe) 

üzembentartás, javítás 
• Beosztás  Vezető felügyelő 

• Főbb tevékenységek és 
felelősségek 

 Az MH legfelsőbb szintjén a légijármű üzembentartás-, és karbantartás tervezése, szervezése, 
irányítása és ellenőrzése. 

 
• Dátum  1974. – 1988. 

• Cég neve és címe  Magyar Néphadsereg helikopterezred. Börgönd  
• Üzleti ágazat típusa  Légijárművek (Mi-2, Mi-1, Ka-26) és technikai eszközök üzembentartása, javítása 

• Beosztás  Fegyverzeti és Technikai Szolgálat, szolgálatfőnök (parancsnokhelyettes) 
• Főbb tevékenységek és 

felelősségek 
 Légijármű és egyéb technikai eszközök üzembentartásának, karbantartásának, tervezése, 

szervezése, irányítása és ellenőrzése. 
 

   

   
  

 



• Dátum 1967. – 1969. 
• Cég neve és címe  Magyar Néphadsereg vadászrepülő ezred. Pápa  

• Üzleti ágazat típusa  Légijárművek (MiG-21MF,MiG-21UTI, MiG-15UTI) üzembentartása  
• Beosztás  Sárkány-Hajtómű Csoport, hibafeltáró technikus 

• Főbb tevékenységek és 
felelősségek 

 Légijármű üzembentartás (hibafelvételezés és a hibajavítás visszaellenőrzése). 

 
 

TANULMÁNYOK 
 

• Dátum  1970-1974 
• Oktatási Intézmény neve és típusa  Zsukovszkij Repülő Hadmérnöki Akadémia, Moszkva 

Irányított légijármű és a hozzájuk tartozó hajtóművek kar, gépészmérnöki szak  
• Kiemelt tárgyak  Légijármű  és hajtómű tervezés, repüléselméleti alaptárgyak, üzembentartás 

• Végzettség szintje  Egyetemi diploma 
 

• Dátum  1963-1967 
• Oktatási Intézmény neve és típusa  Killián György Repülőműszaki Főiskola, Szolnok 

Belsőégésű erőgépész szak  
   

• Végzettség szintje  Felsőfokú technikusi oklevél 
 
 

SZEMÉLYES KOMPETENCIÁK 
 

ANYANYELV  MAGYAR 
 

EGYÉB NYELVISMERET  OROSZ, tárgyalóképes 
ANGOL, műszaki szövegértés 

  
SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK  

 
 Microsoft Word®, Excel®, PowerPoint®, internet teljes körű használata. 

VEZETŐI ENGEDÉLY  B, C, C1 kategóriás jogosítvány 
 

SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁK 
 

  

ÉRDEKLŐDÉSI KÖR  Túrázás, kertészkedés, színház 
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 
 

 Szakszolgálati engedély 1991 óta folyamatos 
Part66 engedély száma: HU.66.28176 
Jogosítások: MD-500 B1.3, C;  AS350 B1.3, C;   
                     IL-76 B1.1(N), C(N);  Mi-2 B1.3(N), C(N);  KA-26 B1.4(N), C(N). 
1974 Szakdolgozat: “Emelőhajtómű tervezése rövid nekifutású szállító repülőgéphez, valamint az 
emelőhajtóművek tolóerő irányának változtatása és a repülőgép kormányzása a repülés le- és 
felszállás szakaszában”. 
 

 
 
 

Budapest, 2014. november 26.   
 
A fentiekben leírtak a valóságnak megfelelnek: 

                                                                                    

   
  

 


