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Villamosmérnök, mérnök-közgazdász, főiskolai tanár. Mérnöki tanulmányait 
a Műegyetem Villamosmérnöki Szakán, valamint a Marx Károly Közgazda-
ságtudományi Egyetem Ipari Szakmérnök-közgazdász szakán végezte és 
ugyanitt védte meg a doktori értekezését 1990-ben. A gyakorlati mérnöki 
munkáját a Videoton Számítástechnikai Gyárában kezdte 1972-ben. A rend-
szer-szemléletű mérnöki attitűdje vonzotta a termelési és vezetési informá-
ciós rendszerek beható tanulmányozása felé. 1979-től a Számítástechnikai 
Gyár Információrendszer Fejlesztési Osztályának a vezetője, 1987-től pedig 
a gyár gazdasági igazgatója. Közben már mellékfoglalkozású adjunktusként 
oktat a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola Számítógéptechnikai Intézetében 
(SzGTI), ahol 1991-től főállású főiskolai tanárként a Vezetési és Informatikai 
Szakcsoport vezetője, 1993-tól az Intézet tudományos és általános igazgató 
helyettese, majd 1995-től az SzGTI igazgatója. Több műszaki-tudományos 
egyesület vezetőségi tagja. A Neumann Társaság Fejér megyei szervezeté-
nek az elnöke, számos szakmai elismerés és kitüntetés birtokosa. A Kandó 
mellett több más főiskolán és egyetemen is oktat és rendszeresen publikál. 
Több éven keresztül Wildauban (Németország) az ottani Technische 
Hochschule vendégtanára. 

 

Az alkotó mérnöki munka mindig is egyfajta kompromisszumot keresett a mű-

szakilag lehetséges megoldások és a felhasználható gazdasági források között. 

Persze, még más motivációi is voltak mind az alkotás megjelenése, mind a szer-
kezete esztétikája szempontjából. Célzatosan említhetjük ezeket dr. Lőrincz Pé-

terről való megemlékezés kapcsán. 

E kompromisszumok és motivációk következménye volt, hogy korábban megle-
hetősen sok mérnök szerzett második diplomát később a Közgazdasági Egyete-

men. Dr. Lőrincz Péter is ezt tette és a Műegyetemen 1964-ben szerzett villa-

mosmérnöki diplomája után később, 1987-ben kapta meg mérnök-közgazdász 

oklevelét is a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és ugyanitt védte 
meg 1990-ben a vállalati termelés-tervezéssel foglalkozó doktori disszertációját 

is, amelyet az egyetem továbbfejlesztésre és kandidátusi fokozat megszerzésére 

alkalmas munkának is javasolt. 

 

forrás: www.google.com 



 

Mérnöki szakmai munkáját a Videoton Elektronikai Vállalat Televízió Gyára Elekt-

roakusztikai Laboratóriumában kezdte és 1972-ben az akkor megalakult Számí-

tástechnika Gyárban folytatta. Először bemérő mérnökként, majd 1979-től a gyár 
vezetése kinevezte a Számítástechnikai Gyár Információrendszer Fejlesztési Osz-

tálya vezetőjének. Ebben a munkakörében különösen hasznosnak bizonyult a 

vezetői információrendszerek döntés-előkészítését segítő, releváns aggregált in-
formációk meghatározására és processzálására irányuló kutató munkája, amely 

jelentőségében jóval meghaladta annak a menedzsment körnek az igényeit, 

amelynek a részére akkor ezt a kutatást és a rendszer fejlesztését elkészítette. 

Állíthatjuk, hogy ezek a tapasztalatai és az akkor elvégzett gyakorlat-orientált 
fejlesztései meghatározóak voltak egész későbbi mérnöki munkájára. 

    

A munkája alkalmazhatósága és hasznossága egyik elismerésének tekinthető, 

hogy 1987 végén kinevezték a Videoton Számítástechnikai Gyára gazdasági 

igazgatójának. Ebben a munkakörében a felelősségi körébe tartozott a gyár irá-
nyítási rendszerének a szervezése, különös tekintettel a gyár vezetési informáci-

ós rendszerének a kifejlesztése és működtetése. 

Szükséges kiemelni azt a tényt, hogy a műszaki tudományok és azok kapcsán a 

műszaki menedzsment magas szintű, a legnemesebb értelemben vett mérnöki 
munka elválaszthatatlan részének tekinthető műszaki-gazdasági szempontok 

összeegyeztetése és kiegyensúlyozása mindig is meghatározó velejárója volt a 

mérnöki alkotó tevékenységnek és ma is az. Nem véletlen, hogy több magyaror-
szági, műszaki felsőoktatási intézmény ezt felismerve oktatása integráns részévé 

tette az ezzel kapcsolatos stúdiumokat. Pl. a korábban Budapesti Műszaki Egye-

temnek (BME) nevezett, hazánkban legrangosabb mérnökképző egyetem neve is 

ma már Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BMGE) és a Kandó 
Kálmán Műszaki Főiskola is bevezette a Műszaki Menedzser szakot.  

Lőrincz Péter archetípusa azoknak, a műszaki tudományokban ma büszkén felso-

rolt mérnök innovátoroknak, akik a koruk igényeit képesek voltak felismerni és 
ezen túlmenően szellemi erőforrásaik alkalmasak voltak ezeket még oktatási 

diszciplínaként is megfogalmazni. 

Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez a szakmai elkötelezettsége és belső igé-
nyessége vezette el őt arra, hogy végül is aktív szerepet vállaljon a műszaki fel-

sőoktatásban és azokban a műszaki-tudományos társaságokban, amelyek fon-

tosnak tartották az említett diszciplína művelését. 

A főállású munkája mellett már 1972-től oktatott a Kandó Kálmán Műszaki Főis-
kola fehérvári, Számítógéptechnikai Intézetében (KKMF-SzGTI), amelynek ké-

sőbb, 1995-től igazgatója is lett. 

Még Videotonos korában, 1984-ben kezdte meg posztgraduális tanulmányait a 
Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Ipari szak mérnök-közgazdász tago-

zatán, ahol 1987-ben megszerezte a második egyetemi diplomáját. 1990-ben 



 

ugyanitt védte meg a vállalati termelés-tervezés témakörében írt doktori érteke-

zését is. 

Jóllehet ezt a doktori értekezését a Közgazdasági Egyetem Doktori Tanácsa kan-
didátusi értekezéssé javasolta továbbfejleszteni, dr. Lőrincz Péter nem élt ezzel a 

lehetőséggel, mert fontosabbnak tartotta a szakmai továbbfejlődését. 

1992-ben sikeresen elvégezte a FACET-SEN (Hollandia) és a Magyar Vállalkozás-
fejlesztési Alapítvány SYOB (Start Your Own Business) trénerek tanfolyamát, 

amelynek eredményeként jogosítványt kapott ilyen képzésekre. 

 Sikeresen elvégezte az Eurocontact – Open University (London) Haté-

kony Menedzser kurzusát is. 

1991-től főiskolai tanárként először tudományos és általános igazgató-

helyettesként irányította az SzGTI Vállalatgazdasági és Informatikai, 

majd a Vezetési és Informatikai szakcsoport oktatási munkáját, majd 
1995-től az Intézet igazgatójaként az egész intézetet. Tulajdonképpen az ő ne-

véhez fűződik az, hogy az általa művelt oktatási terület tudományos megalapo-

zottsággal vált integráns oktatási programmá az Intézetben. 

Ő vezette be a Főiskola oktatásába a vállalati menedzsment és a vállalati infor-

matikai rendszerszervezés, valamint a vállalati logisztika és termelés-

menedzsment diszciplínákat is. 

Mi több, sikerült ennek a tudományterületnek olyan magas szintű alapot terem-
tenie, hogy szervezés és vezetéstudomány oktatására hívták meg később mind a 

Közgazdasági Egyetemre, mind a BGF Külkereskedelmi Karára, mind a Dunaúj-

városi Főiskolára, sőt Wildaui Technische Hochschule-ba is vendég tanárként 
több szemeszterre is. Oktatott, ill. előadásokat tartott az MLBKT közép- és felső-

fokú, valamint posztgraduális logisztikai és termelés-menedzsment képzéseiben, 

a Dunaújvárosi Főiskolán, a Budapesti Gazdasági és Főiskola Külkereskedelmi 

Főiskolai Karán és a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egye-
temen is. 

 Részt vett az integrált főiskola szakmai vezetési 

munkájában is. 1997-től a KKMF Stratégiai me-
nedzsment munkabizottságában, majd 1999-től a Bu-

dapesti Műszaki Főiskola Normatív Finanszírozási Bi-

zottságában. E munkáiért 1998-ban a Kandó Kiváló 
Oktatója kitüntetésben részesült, majd később meg-

kapta a Kandó emlékgyűrűt is. Az utóbbit elsősorban 

az Intézet oktatás-menedzselésében elért kiváló 

munkájáért. 

A Neumann János Számítástudományi Társaság me-

gyei szervezetének vezetője volt és érdemi tudomá-

nyos munkát végzett mind a Szervezés és Vezetéstu-
dományi társaságban, mind a Magyar Logisztikai Tár-

saságban. Az utóbbi társaság poszthumusz elismerésben is részesítette és a dip-

lomaterv pályázatai díjait róla nevezte el. 

A Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság elnökségi tagja volt. 

Kuratóriumi tag a METESZ alapítványban és az MTESZ-MATE tagja. 

2010-ben az Óbudai Egyetem (a Kandó Kálmán Műszaki Főiskola ide integráló-

dott, így annak jogutódja) posthumus Pro Universitas díj adományozásával állí-
tott emléket dr. Lőrincz Péter tudományos munkájának és oktatási tevékenysé-

gének. 

Őt jól ismerő munkatársai elmondhatják, hogy mind a humán menedzsment 



 

munkájában, mind emberi tartásában kiváló embernek ismerték, akinek a korai 

elvesztése mindnyájuk számára megrázó volt. 

 

  

    Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ         Ballagókkal 

   

Tankönyv, melynek társszerzője volt 
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