
 

 

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM 
 

 

Előterjesztő neve és beosztása: Dr. Mándoki Péter dékán 

Szervezeti egység: BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar 

 

  

 

 

E  L  Ő  T  E  R  J  E  S  Z  T  É  S  
 

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanácsának 

2020.02.06-i ülésére 

 

 

 

Az előterjesztés címe 
Javaslat BME Díszpolgára cím adományozására Lepsényi István részére 

 

 

 

 

 

Az előterjesztést véleményezte (véleményezésen van)*:  

Gazdasági Bizottság 

Oktatási Bizottság 

Tudományos Bizottság 

 

 

Budapest, 2020. 01. 30. 

 

 

 

* a megfelelő aláhúzandó



I. 

AZ  ELŐTERJESZTÉS TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 
 

A)   AZ ELŐTERJESZTÉS SZAKMAI INDOKAI, ELŐZMÉNYEI, SAJÁTOSSÁGAI 

 

A Szenátus az Egyetem Díszpolgára címet adományozhatja mindazon természetes személyeknek, akik 

támogatásukkal, tevékenységükkel, az Egyetem érdekeit képviselő magatartásukkal, kiemelkedő mértékben 

hozzájárultak az Egyetem oktatási és kutatási feladatainak jobb ellátásához, nemzetközi elismertségének 

öregbítéséhez. A díszpolgári cím az Egyetemmel közalkalmazotti, illetve más foglalkoztatotti jogviszonyban nem 

álló, tiszteletdíjban nem részesülő, az Egyetem érdekében jelentős munkát végzettek számára adományozható.            

A cím odaítéléséről a kari tanács javaslatára a Szenátus dönt. 

A díszpolgári kitüntető címet és az azt tanúsító oklevelet ünnepélyes keretek között az Egyetem rektora adja 

át. 

A Szenátus évente legfeljebb három személynek adományozhat díszpolgári címet. 

(BME Humánpolitikai Szabályzat 64. § (1) bekezdés) 

 

Lepsényi István a szentpétervári műszaki egyetemen szerzett okleveles gépészmérnöki, majd a Budapesti 

Műszaki Egyetemen gazdasági mérnöki diplomát. 1974-től egészen a rendszerváltásig az Ikarus Karosszéria és 

Járműgyártóban dolgozott. Itt többek között a rugalmas automatizálás és robottechnológia fejlesztésével, 

folyamat és gyárfejlesztésel foglalkozott. Bevezette új típusú buszok (400-as család) gyártását, előkészítette és 

felügyelte az USA-ba történő szállításokat. 1986–1990 között műszaki igazgatóként dolgozott a vállalatnál. 

A rendszerváltást követően 5 évig az Autokonszern Rt. Elnök-vezérigazgatója volt, amely munkája során 

irányította a Suzuki Motor Corporation-nel történő tárgyalásokat és tevékenyen részt vett a kormányzati 

megállapodások előkészítésében. Az ő kiemelkedő szakmai munkájának köszönhetően valósult meg az 

esztergomi Suzuki gyár beruházása és a Magyar Suzuki Rt vegyesvállalat létrejötte. 

1995-től 2015-ig a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatójaként szoros partneri viszonyt alakított ki a 

Műegyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karával, amely partnerségnek köszönhetően számos kutatás-

fejlesztési projektekben működött együtt a cég és az egyetem. 

Ez a szoros együttműködés folytatódott, amikor az államigazgatásban vállalt kiemelt szerepet, mint a 

Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára. 

Lepsényi István jelenleg a Valor Hungariae Zrt. vezérigazgatójaként segíti a hazai ötletek, innovációk, 

találmányok fejlesztését és hasznosítását, a tudás- és technológia-transzfert, hogy a magyar innovációk a piaci 

siker útjára léphessenek. 

 

 

B)   AZ ELŐTERJESZTÉS FŐ CÉLKITŰZÉSEI 

 

Lepsényi István szakmai pályafutása kezdetektől összefonódott a hazai járműiparral. E területen végzett 

kiemelkedő munkája során számos kutatási projektben működött együtt a BME Közlekedésmérnöki és 

Járműmérnöki Karával, segítve az egyetem ipari kapcsolatainak fejlesztését. 

Ezért javasoljuk, hogy a Műegyetem BME Díszpolgár cím adományozásával ismerje el kiemelkedő munkáját. 

 

C) KOORDINÁCIÓ EREDMÉNYE  

--- 

D) VÁRHATÓ HATÁSOK 

--- 

E) VÁRHATÓ KÖLTSÉGKIHATÁSOK 

Nincsenek költségkihatások 

 

F) KAPCSOLÓDÁS MÁS ELŐTERJESZTÉSHEZ, SZAKMAI ANYAGHOZ 

Nincs kapcsolódás 

 

 

 

 

 



II. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 

 

A Kari Tanács úgy dönt, hogy BME Díszpolgára cím adományozására terjeszti fel Lepsényi 

Istvánt. 

 

Felelős/ök: Dr. Mándoki Péter dékán 

 

Határidő/részhatáridő: Szenátus: 2020. február 24. 

 

Hatálybalépés ideje: Átadás - Ünnepi Szenátus: 2020. május 23. 

 

Kérem a Kari Tanácsot, hogy az előterjesztett határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

Budapest, 2020. 01. 30. 

 

  Dr. Mándoki Péter 

     dékán 
 

  

 


