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Márkus Béla 1947-ben született, a középiskolát Székesfehérváron a 
Jáky József technikumban végezte, majd a Budapesti Műszaki Egye-
temen szerzett 1971-ben építőmérnöki diplomát földmérő szakon. 

A végzést követően a BME Általános Geodézia Tanszékén kezdett dol-
gozni. Oktatási tevékenységében is megmutatkozott a szerteágazó kutatási szakterülete. 
Foglalkozott az adatok számítógépes feldolgozásával, a topográfiai térképek digitális szer-
kesztésével, majd a digitális domborzatmodell előállítási kérdéseivel. Ezek eredményeként 
szerezte meg a kandidátusi címét is, melyet később PhD fokozatként is érvényesített. A leg-
nagyobb lépés az volt, amikor elkötelezte magát a térinformatika mellett. E témakörnek is 
köszönheti, hogy meghívták a Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karára, ahol 
1994-ben létrehozta az ország első önálló Térinformatika Tanszékét. 

Mint tanszékvezető igen sokat foglalkozott a fiatal szakemberek ösztöndíjas továbbképzésé-
nek megteremtésével, melynek érdekében egy alapítványt is létrehozott. A frissen végzett 
mérnökök egész sora dolgozott 1-3 évig a tanszéken, ahol besegítettek az oktatásba, és ezek 
mellett komoly kutatási tevékenységet is folytattak. Ma már közülük sokan hazai és külföldi 
munkahelyeken töltenek be vezetői feladatokat. Számos hazai és nemzetközi, elsődlegesen 
oktatás-módszertani, különösen a távoktatásra irányuló fejlesztéseket szolgáló pályázatnak 
volt kezdeményezője és projektmenedzsere, melyek révén a Kar igen széles nemzetközi kap-
csolatra tett szert, igen sok munkatársa és néhány hallgatója vehetett részt nemzetközi ta-
nulmányi utakon.  

Saját kutatási eredményei elismerése volt a habilitáció teljesítése, majd ennek folytatásaként 
az egyetemi tanári cím megszerzése. Nemzetközi szinten kiemelkedő feladata volt a FIG 
(földmérők nemzetközi szervezete) bizottsági elnöki megválasztása, és jelentős volt az 
UNIGIS nemzetközi térinformatikai ernyőszervezet kamarási tisztének betöltése. 

2001-2008 között a Kar dékáni tisztét is betöltötte. Ebben az időben irányításával mind szel-
lemi, mind anyagi téren nagyot fejlődött a Kar. Számos kolléga teljesítette a PhD követelmé-
nyeket, megnövekedett a Kar publikációs tevékenysége, és megújultak a Kar épületei is. 

Munkájába folyamatosan bevont hallgatókat és frissen végzett mérnököket. Ez számukra jó 
átvezetés volt az oktatás és a munka között. Az így szerzett tudásuk révén igen keresettek 
voltak a szakterület vezető cégeinél. Tevékenységének kezdetén több geodéziai munkában 
vett részt, kamatoztatva a számítástechnikai ismereteit. Munkássága második része már 
egyértelműen a geoinformatika szakterületéhez kötődik, ahol oktatóként, tananyagfejlesztő-
ként és kari vezetőként is komoly eredményeket ért el. 

A kamarai munkát mindig elismerte, támogatta. Helyet biztosított a területi kamara irodájá-
nak, számos rendezvényének. Előadást is tartott a továbbképzésnek minősülő konferenciá-
kon. Nagyban támogatta azokat a kamarai vezetőket, akik a GEO érdekeit is képviselték 
munkájuk során. A szakmai tudományos egyesületnek is hosszú időn keresztül vezetőségi 
tagja volt. 

Mindezek alapján javasoltuk Prof. Dr. Márkus Béla fenti kitüntetését. 

 

 


