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Tájékoztató a XXXIII. Hevesy György Kárpát-medencei Kémiaverseny 

budapesti kerületi fordulójának lebonyolításáról 

 

Tisztelt Érdeklődők! 

 

Az elhúzódó járványügyi helyzetben a Magyar Természettudományi Társulat a XXXIII. Hevesy 

György Kárpát-medencei Kémiaverseny budapesti kerületi fordulóját nem tudjuk a hagyományos 

formában – kerületenként egy iskolában megrendezve – megszervezni. 

Olyan megoldásra törekedtünk, amely igazodik a jelenlegi járványügyi szabályokhoz.  A 

lebonyolítás a tavalyi évhez hasonlóan fog zajlani: 

A kerületi forduló anyagát honlapunkról (www.mtte.hu) tudják majd letölteni, és minden 

versenyző a saját iskolájában írja meg a versenykiírásban szereplő időben a feladatlapot. Ehhez 

szükségünk van az iskolák regisztrációjára. 

A regisztrációra az alábbi linkeken van lehetőség. Kérjük, egy iskolából csak egyszer 

regisztráljanak! (Azoknak, akik már regisztráltak, nincs teendőjük.) 

Hevesy György Kémiaverseny: 

http://mtte.hu/?q=content/hevesy-gyorgy-verseny-2021-22-regisztracio-budapest-keruletek 

 

A versenyre vonatkozó dátumokat, határidőket egy táblázatba rendeztük a könnyebb átláthatóság 

érdekében: 

  Hevesy 

regisztráció kezdete 2021.11.17. 

regisztráció vége 2022.01.31. 

feladatlap letöltése 2022.02.07-09. 

kerületi forduló ideje 2022.02.09. szerda 14 óra 

javítókulcs letölthető 
2022.02.09. 15 órától 

értékelő lapok feltöltése 
2022.02.14-ig 

értékelőlapok felüljavítása 2022.02.22-ig 

összesítés és eredmények megküldése az iskolákba 2022.02.25-ig 
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A feladatlapokat egy-egy iskolában létszámkorlát nélkül írhatják meg az érdeklődő diákok. A 

feladatlapok megíratása után a szaktanárok javítják ki az értékelőlapokat és csak azokat töltik fel a 

honlapon szkennelve, PDF formátumban, melyek az alábbi feltételeknek megfelelnek. Erre 

szerverünk véges kapacitása miatt van szükség. 

Hevesy György Kémiaverseny: 

Annyiszor 2 fő, ahány osztálya van az iskolának az adott évfolyamon, de a minimális ponthatár a 

dolgozat pontszámának 50%-a legyen. (Pl. 2 hetedikes és 2 nyolcadikos osztály esetén 4-4 

dolgozat, de minimum 50%-os eredménnyel.) 

Az értékelőlapokat felüljavítjuk, majd kerületenként készítünk eredménytáblázatot, melyet minden, 

a versenyben részt vevő iskolának e-mailben megküldünk. 

 

Tisztelettel: 

 

Dr. Tardy János s.k.     Kovács Eszter s.k.  

 MTT üv. elnök     MTT üv. igazgató 

 


