
Pályázat
Az építőmérnöki szakma tekintélyének növelése ér-
dekében a Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti 
Tagozata végzős, pályaválasztás előtt álló diákok 
számára hirdet ötletpályázatot.
A pályaválasztás előtt álló fiatalok között az elmúlt 
években egyre kevesebben választották az építő-
mérnöki pályát, jelentősen csökkent a felvételizők 
száma erre a szakra.
A kiállítás fel kívánja hívni a figyelmet a szakmára, a 
szeteágazó lehetöségekre, amelyek az ezen a téren 
tevékenykedő mérnökök előtt állnak.
A kiállítás közel 150 óriásplakáton mutatja be a kü-
lönböző szakterületeket, látványos építőmérnöki al-
kotásokon keresztül mutatja be a szerteágazó lehe-
töségeket, amelyek a fiatal mérnökök előtt is nyitva 
állnak.
A kiállítás október 19-ig látható a budapesti Szabad-
ság téren, ahol a látogatók tematikus tablókon ke-
resztül ismerhetik meg az elmúlt évek kiemelkedő 
alkotásait, a hasonló brit szövetség tablóin keresztül 
nemzetközi kitekintést is adva a látogatók számára.
 
A pályázattal a Magyar Mérnöki Kamara és az MMK 
Tartószerkezeti Tagozat a mérnökségre kívánja fel-
hívni a fiatalok figyelmét ezzel a kötetlen pályázattal.

Az Építőmérnök200 rendezvénysorozat közép-, és 
hosszú távú célja az építőipar és az építőmérnöki 
tevékenység vonzóvá tétele, ebbe a sorba illik bele 
a most meghirdetésre került pályázat is.

Egyéni pályázat
„Miért választom az építőmérnöki pályát?”

A kérdésre adott válasz rövid esszé formájá-
ban megfogalmazva, indoklással ellátva nem 
több, mint 2 A4 oldalon bemutatva.
Az írás mellé 2-4, a látogatást igazoló fotó 
beadása szükséges, mely megmutatja, hogy 
az esszé fiatal írója személyesen is megláto-
gatta a kiállíást.
Iskolai pályázat
„miért válasszák az építőmérnöki pályát?”

A kérdésre adott válasz a kiállításra elláto-
gató iskola diákjainak közös írása, hasonló-
képpen  esszé formájában megfogalmazva, 
indoklással ellátva nem több, mint 2 A4 olda-
lon bemutatva.
Az írás mellé 2-4, a látogatást igazoló fotó 
beadása is szükséges, mely igazolja, hogy az 
esszé fiatal írói személyesen meglátogatták 
a kiállítást.

További információk, háttér:

www.mmk.hu  www.epitomernok200.hu

Egyéni díjak
I. díj 150.000.-
II. díj 100.000.-
III. díj 50.000.-

Iskolai díjak
I. díj 150.000.-

A beérkezett pályamunkákat a Tartószerke-
zeti tagozat elnökének irányításával működő 
bíráló bizottság értékeli és választja ki a dí-
jazottakat.

Beadási határidő: 2019. november 5.

A pályamunkákat elektronikusan az 
e200palyazat@mmk.hu címre kell elküldeni.
 
Az eredményhirdetés időpontjáról és helyszí-
néről a Tartószerkezeti Tagozat fogja értesí-
teni a pályázókat.


