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Szakképzettség
1968-1972
1974-1978
1985-1986
1990
1992
1995-1996
2003
2004
2005
2007

Fáy András Ipari Szakközépiskola autószerelı
Közlekedési és Távközlési Mőszaki Fıiskola levelezı tagozat autógépész
üzemmérnök
Országos Vezetıképzı Központ Fiatal vezetık iskolája
Hivatásos autóbusz-vezetı
Nemzetközi személyszállítói szakvizsga
Phare által támogatott IKM középvezetıi képzési program
Autóbuszos személyszállítói szakvizsga
Személygépkocsis személyszállítói szakvizsga
Taxis vállalkozói vizsga
Közlekedésgazdasági szakértı

Egyéb ismeretek
Alapfoknál magasabb német nyelvismeret beszédszinten..
Széleskörő Windows alapú számítógépes felhasználói ismeret.

Eddigi munkahelyek
20082007-2008
1972-2006
1972-1973
1973-1974
1974-1982

Kontakt-Busz Kft. ügyvezetı
Volán Egyesülés mőszaki-fejlesztési igazgató
VOLÁNBUSZ Közlekedési Rt. Budapest
autószerelı
üzemtechnikus az Andor utcai üzemegységnél
karbantartási technológus a társaság központjában. Ebben a
munkakörben
feladatom volt az Ik. autóbuszok zárttechnológiás karbantartási
rendszerének
kialakítása, a diagnosztizálás bevezetése.
1982-1983
Ipari osztályvezetı-helyettes. Feladatom volt a jármőfelújítás
minıségbiztosításának fejlesztése, a piaci terület bıvítése
1983üzemigazgató a Kelenföldi üzemigazgatóságon.
Az üzemigazgatóság a társaság legnagyobb termelıegysége, a
részvénytársaság árbevételének közel fele , fedezeti mutatójának jelentıs
része itt képzıdik. Az igazgatóság közel 1000 fıvel látta el tevékenységét.
A terület bonyolította, a Volánbusz Rt. Nemzetközi forgalmát, a társasághoz
tartozó távolsági közlekedést, valamint a budapesti különjárati tevékenységet.
Munkakörömbıl fakadóan napra kész ismeretekkel kellett rendelkeznem az
Európai foglalkoztatási és mőszaki elıírásokról.
Irányításom mellett készült el a társaság távolsági koncepciója.
Az üzemigazgatóság mőködtette az Erzsébet téri, és a Népstadion autóbuszállomásokat.
Két munkatársammal közösen kidolgoztuk a Volánbusz Rt. Termelı
egységeinek szervezeti átalakítását, amelynek alapján a hét üzemigazgatóságból
három területi igazgatóság jött létre.
1997területi igazgató a Nyugati területi igazgatóságon.
A terület a korábbi feladatokon túl szervezte és ellátta Érd és Zsámbék helyi és
elıvárosi közlekedését. Kezdeményezésemre került bevezetésre az elıvételi
jegykiadás rendszere az elıvárosi közlekedésben. Részt vettem a Népligeti
autóbusz-pályaudvar beüzemeltetésében.
2002-2004 ügyvezetı igazgató a korábbi beosztás mellett.
A Népliget Autóbusz-pályaudvar Kft. Volánbuszba történı beolvadásáig láttam el
ezt a munkakört. Feladatom volt a Kft. válsághelyzetének kezelése, a beolvadás
feltételeinek megteremtése és a beolvadás végrehajtása.
2004-2006 vállalkozási igazgató a Vállalkozási igazgatóságon
A terület feladat a nemzetközi menetrend szerinti, belföldi távolsági közlekedés

2006-

meghatározó részének, valamint a szabadáras közlekedés bonyolítása.
Megalakulásunk óta több pályázaton vettünk részt, melyek közül az elmúlt évben
mindenhol a kiírt pályázatot elnyertük.
Kontakt-Busz Közlekedési Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
ügyvezetı saját tulajdonú Kft.-ben

Szakmai elismerések
1978 Kiváló Ifjú Mérnök, Kiváló Dolgozó
1982 Vezérigazgatói Dicséret
1986 Kiváló Munkáért
2001 KTE Ezüst jelvény
2004 KTE Arany jelvény

Tagság szakmai szervezeteknél
1980- Közlekedéstudományi Egyesület tag
1983- Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete Személyszállítási Tagozat
munkabizottságaiban aktív közremőködés
1996- Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Személyszállítási Tagozat
1997- MKFE Autóbuszok minısítésével foglalkozó Nemzeti bizottság elnöke
1998- KTE Gépjármőközlekedési tagozat Személyszállítási szakosztály elnöke
2001 BKIK Személyszállítási szakosztály elnökségi tag
2006- MKFE Elnökségi tag

Egyéb szakmai tevékenységek
Közremőködtem több szakmai konferencia szervezésében.
Részt vettem az autóbuszos személyszállítói tankönyv elkészítésében.
Tanítottam a személyszállítói szakvizsgára elıkészítı tanfolyamokon.

Budapest, 2008. november 13.

Lepp László

