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Magyarfalvi Gábor 

Beszámoló az 52. Mengyelejev Diákolimpiáról  

Ugyan az idei Mengyelejev Diákolimpia már az 52. számot viselte, ez a 
verseny jóval kevésbé formálisan szerveződik, mint a papíron 
fiatalabb, épp 50 éves Nemzetközi Kémiai Diákolimpia. Ez utóbbin a 80 
részt vevő ország mellett elengedhetetlen a részletes szabályozás, 
hosszú évekre előre eldőlnek a rendezés helyszínei. A Mengyelejev-
verseny szervezője nem egyszer csak 1-2 hónappal a kezdés előtt 
véglegesítődik. Így volt ez az idén is, márciusra érkezett meg a végleges 
meghívó Minszkbe, Belarusz fővárosába, a vízum pedig alighogy 
elutazás előtt készült el.  
Nem meglepetés, hogy elüt a két verseny jellege, hisz a Mengyelejevnél 
az első közel 30 évben a Szovjetunió kémiaversenyéről volt szó, és az 
után is jó ideig a „közelkülföld”, a volt tagköztársaságok részvétele tette 
nemzetközivé. Újabb fejlemény csupán, hogy kezdenek ráébredni más 
országok is arra, hogy ez a tavasz végi verseny ideális felkészülés, 
gyakorlat a nyári olimpiára. Így aztán intenzíven növekszik az 
érdeklődés. Magyarország 2012-ben még korai fecske volt, mostanra 
pedig már a 15 egykori köztársaságon mellett 7 további részt vevő 
országból is érkezett a 135 versenyző. 
A magyar csapatba 7 fő is bekerülhetett, mégpedig a 2017-es év 
diákolimpiai válogatóján mutatott eredménye alapján, a tanulmányi 
versenyek ugyanis a nevezési időszakban még nem zárulnak le, és 
bizony a versenyen bőven akad a középiskolán is túlmutató anyag. 
Ezek elsajátításában remélhetőleg sokat segít az ELTE Kémiai Intézete 
által, az EMMI támogatásával szervezett felkészítő-válogató. Ide az 
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) és a Középiskolai 
Kémiai Lapok (KÖKÉL) legjobbjait hívtuk meg. A volt olimpikonok, 
kutatók, ELTE oktatók által tartott intenzív kéthetes elméleti és labor 
kurzus után alakul ki a rangsor, ami alapján mindkét olimpia csapata 
feláll. 
A Mengyelejev-olimpiára az utazás költsége és a részvételi díj 
számottevő összeg. Ezt az Emberi Erőforrás Minisztérium Nemzeti 
Tehetség Programjának NTP-NTMV-17-B-0010 kódszámú pályázatán 
elnyert támogatásból a Magyar Kémikusok Egyesülete fedezte. A 
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diákok kiváló eredményei nagyon jó támogatást adtak a pályázathoz, 
amelyet évek óta sikerül elnyerni. Az egyhetes versenyre (április 22-
29.) közvetlen járattal utaztunk.  
Az idő legnagyobb részét egy fenyőerdőben elhelyezkedő valamikori 
úttörőtáborban kialakított hotelben töltötte a csapat. Itt került sor a két 
elméleti fordulóra, a feladatok javítására, fordítására, az étkezésekre. 
Sok turisztikai programra az elzárt helyszínen nem volt mód, igaz idő 
sem, de a csapatok közti barátkozás, beszélgetés intenzíven zajlott. A 
megnyitó és a díjkiosztó mellett az egyetlen nagyobb program a 
külszíni bányákban dolgozó hatalmas dömpereket gyártó üzem (a világ 
3 ilyen üzeméből az egyik) meglátogatása volt. Egy-egy rövid program 
során a város és egy skanzen meglátogatása azért még befért. 
Adott ugyanis elegendő elfoglaltságot a versenyprogram. A hat napból 
háromra jutott 1-1 ötórás versenyvizsga. A két elméleti fordulóból az 
egyiket az súlyosbítja, hogy öt részterület (szerves, szervetlen, 
analitika, fizikai kémia, biokémia és makromolekulák) 3-3 feladatából 
még választaniuk is kell a versenyzőknek egyet, amit teljesen 
kidolgoznak. A feladatok között vannak kívülállónak megdöbbentően 
összetettek, nehezek. Utólag, a megoldások ismeretében el lehet hinni, 
hogy néhány alaptörvény ismeretében megoldható a legtöbbjük, de 
ehhez komoly kreativitás és problémamegoldó gyakorlat szükséges. Az 
idei verseny elméleti kérdései talán az utóbbi évtized legnehezebbjére 
sikerültek. Ezért is tekintjük ezt a versenyt csupán felkészülésnek, 
hiszen mindig sokat számít a szerencse, hogy az adott napon az adott 
problémákkal ki hogyan boldogul, de ez a nehéz, ötletet igénylő 
feladatoknál még inkább kihangsúlyozódik. 
Az utolsó versenynapon laboratóriumi munka várt a diákokra. 
Savmegkötő gyógyszer minőségi és mennyiségi jellemzését végezték el, 
klasszikus kémcsőreakciókkal, titrálásokkal. Ez nem volt könnyű, de 
nem volt szokatlan sem, a legtöbben tisztes eredményt értek el benne. 
A versenyzők elfoglaltsága mellett a mentor sem unatkozott, ugyanis a 
feladatokat mindenki írhatja anyanyelven. Az eredetileg orosz 
feladatokról születik angol fordítás, de ez nem lektorált, általában 
előnyösebb átvizsgálni. Csakhogy a szervezők kényesek arra, hogy a 
szerzőkön kívül más ne ismerhesse meg a feladatokat, így a fordításra 
csak egy bezárt irodában, közvetlen a verseny előtti éjjelen kerülhet 
sor. 
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A végső pontokat a diákok maguk vitathatják meg a feladatszerzőkkel. 
Az így kapott rangsor alapján kap a legjobb 10-20-30 százaléka a 
résztvevőknek arany, ezüst, illetve bronzérmet. A díjkiosztón növekvő 
pontszám szerint hívják fel a színpadra a versenyzőket, így egyre 
nagyobb az izgalom ahogy nőnek a pontok. Az idén is szépen csillogó 
érmek kerültek a magyarok nyakába: 
Sajgó Mátyás, Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc, tanára: Endrész 
Gyöngyi, ezüstérem 
Botlik Bence, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, Budapest, 
tanára:Villányi Attila, ezüstérem 
Arany Eszter, Lovassy László Gimnázium, Veszprém, tanára: Kiss 
Zoltán, ezüstérem  
Boros Dániel, Fazekas Mihály Gimnázium, Budapest, tanára: Keglevich 
Kristóf, bronzérem 
Juhász Benedek, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, Budapest, 
tanára: Sebő Péter, bronzérem 
Czakó Áron, Krúdy Gyula Gimnázium, Nyíregyháza, tanára: Némethné 
Horváth Gabriella, bronzérem 
Mihalicz Ivett, Révay Miklós Gimnázium, Győr, tanára: Pőheimné 
Steininger Éva, dicséret 
Közülük még ketten (Benedek és Ivett) jövőre is versenyben lehetnek. 
Arról a helyszínről már most megszületett a döntés, a periódusos 
rendszer évében, Mengyelejev felfedezésének 150. évfordulóján 
Szentpéterváron lesz a Mengyelejev-olimpia. A szervező bizottság egy 
javaslattal is megkeresett. Örömmel vennék, ha 2020-ban elsőként az 
Európai Unióban, Magyarországon lehetne a verseny. A rendezés 
anyagi hátterét is tudják a verseny szponzorai támogatni. Remélhetően 
Magyarországon is lesz az ötletnek támogatottsága, mind a kormány 
részéről, mind a vállalati szférában. 




