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A Magyar Mérnöki Kamara az építőmérnök szakma 200 éves évfordulójának alkalmából egy 
kampánysorozatot indított a szakma népszerűsítésére. Ennek apropója, hogy az Angliában 1818-
ban megalakult Építőmérnökök Szervezete (Institution of Civil Engineers – ICE) idén 200 éves.  

Az ICE és az Európai Unió a 2018-as évet az építőmérnökök éveként ünnepli meg.  
Ez évben számos nemzetközi rendezvény foglalkozik az építőmérnökséggel. 
A rendezvénysorozat megnyitó ünnepségére 2018. szeptember 10-én került sor a Magyar 
Tudományos Akadémián. Az ünnepi eseményt András yorki herceg és Áder János köztársasági 
elnök nyitották meg, ezt követően Dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, az 
esemény védnöke, és Nagy Gyula a Magyar Mérnöki Kamara elnöke is elmondták gondolataikat, 
melyben felhívták a figyelmet az építőmérnök szakma nélkülözhetetlenül fontos szerepére.  
A programsorozat különösen aktuális, hiszen az elmúlt években az építőmérnöki tevékenységgel 

kapcsolatos érdeklődés drasztikusan visszaesett, amely a felsőoktatás építőmérnöki képzésére való 

jelentkezés folyamatos csökkenésében, valamint a gyakorlatban megjelenő építőmérnöki 

kapacitáshiányban mutatkozik meg. A rendezvény egyik kiemelt célja, hogy a pályaválasztás előtt 

álló fiatalok számára vonzóvá tegyük a szakmát.  

A nemzetközi rendezvénysorozat egyik leglátványosabb eleme az Építőmérnök200 

plakátkiállítás, amely az építőmérnöki szakma legkiemelkedőbb hazai alkotásait hivatott 

bemutatni.  Az óriásmolinókon megjelennek az építőmérnöki tevékenységhez kapcsolódó 

magas- és mélyépítési, hídépítési szerkezetek, a közlekedési és közmű-infrastruktúra, a 

különféle vízépítési, geodéziai, geotechnikai, továbbá a történelmi és kortárs építőipari 

projektek. A kiállításon szerepelnek a Londonban is sikeresen megrendezett kiállítás plakátjai 

is. A budapesti plakátkiállítás ez év október 19-én ér véget, ezt követően nyílik lehetőségünk 

Veszprémben is a bemutatni a mérnöki hivatás legszebb eredményeit.  

Figyelemmel a rendezvény és az építőmérnöki tevékenység társadalom számára történő 

bemutatásának céljaira, tisztelettel meghívjuk Önt az ünnepi esemény megnyitására, amit 

2018. október 20-án, délelőtt 11 órára, Veszprémbe a Szt.Imre térre szervezünk. A 

kiállítást Brányi Mária Alpolgármester Asszony nyitja meg. Megjelenésükre feltétlenül 

számítunk. 

Szíves figyelmükbe ajánlom a Mérnök Újság legfrissebb számát, amely részletesen beszámol 

az eseményről. További információk és fotók elérhetők online is www.epitomernok200.hu 

címen. 
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