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Kiss Andrea 

Ismét Magyarország nyerte a Nemzetközi Kémiai 
Tornát 

 
A III. Nemzetközi Kémiai Tornát (IChTo) 2019. augusztus 20. és 25. 
között tartották. A tavalyi versenyhez hasonlóan idén is a moszkvai 
Lomonoszov Egyetem volt a rendezvény házigazdája. Magyarországot 
két hattagú csapat képviselte, amelyek arany- és bronzérmet szereztek. 
Ezen a kémiai vitaversenyen előre megadott, nyílt végű feladatokat kell 
kidolgozni, a megoldást prezentálni, majd megvédeni az opponens és a 
zsűri kérdéseivel szemben. Az idei feladatok között előfordult például 
egy reakció, aminek kimenetelét a keverés iránya befolyásolja, egy 
másikban pedig okos csomagolást kellett tervezni, ami színváltozással 
jelzi az étel megromlását. A legmagasabb pontszámokat viszont egy 
olyan porkeverékre adták, ami őrlés hatására kétszer vált színt. Bár 
ilyen rendszer nem szerepel a szakirodalomban, a magyar delegáció hat 
megoldást is talált, az ebből készülő cikk jelenleg kéziratban van. A 
feladatok pontos szövege elérhető a verseny honlapján: 
http://ichto.org/en/problems/.  
Az idei Tornán Európa és Ázsia 9 országa vett részt, összesen 11 
csapattal. (Egy országot legfeljebb két, 4-6 főből álló csapat képviselhet, 
a rendező országnak lehet eggyel több csapata. A szabályok további 
részletei itt: http://ichto.org/en/rules/) A verseny négy fordulóból és 
egy döntőből áll, utóbbiba csak a legjobb három csapat kerülhet be. A 
Hungarian Team Green az első forduló után ötödik helyen állt, végül 
negyedik helyen végzett. Az, hogy a tavalyi csapatokhoz mérten sokkal 
több felkészüléssel is több szerencsére lett volna szükségük a döntőhöz, 
jól illusztrálja a verseny színvonalának emelkedését. Az ötödik helyen 
végző thaiföldi csapattal együtt bronzérmet szereztek. 
A Zöld csapat tagjai: 
Almási Balázs, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium (Budapest) 
Buzafalvi Dénes, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorló Gimnázium (Budapest) 
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Gellér Blanka, Toldy Ferenc Gimnázium (Budapest) 
Győrfi Sára, Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium (Budapest) 
Kovács Gergő, Eötvös József Gimnázium és Kollégium (Tata) 
Varga Zsombor, BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, 
Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (Budapest) 
A Hungarian Team Red teljesítményével egyedül Szingapúr tudta 
felvenni a versenyt, ez a két csapat kimagaslott a mezőnyből. A 
szingapúriak a döntőben taktikusan előrántották a kalapból az addig 
rejtegetett megoldásukat az őrléses feladatra, hogy a magyarok ne 
adhassák elő ugyanazt. Azonban egy másik feladatra, melyben az 
atomnak -6-os oxidációs állapotúnak kellett lennie, a mieink olyan 
szintű kvantummechanikai számítást mutattak be, amivel lenyűgözték a 
zsűrit, és a döntők történetének legnagyobb pontkülönbségével 2017 
után ismét hazavitték a trófeát. (Egy csapatot díjaztak arany-, valamint 
kettőt-kettőt ezüst- és bronzérmekkel.) 
A Piros csapat tagjai: 
Kozák András, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium (Budapest) 
Mészárik Márk, ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium (Budapest) 
Mészáros Bence, Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium 
Szappanos Attila, Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium  
Szücs Pál, Budapest XIV. Kerületi Szent István Gimnázium  
Vaskó Lili, BME Által Alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 
(Budapest) 
Bár az IChTo alapvetően csapatverseny, a legtöbb pontot összegyűjtő 
versenyzők egyéni elismerésben is részesülnek. I. fokozatú oklevelet – 
ahogy a csapatok között is – csak az első helyezett kaphatott. A Torna 
gólkirálya Mészárik Márk lett. II. fokozatú oklevéllel jutalmazták Almási 
Balázst, III. fokozatúval pedig Mészáros Bencét. 
A két csapatkapitány, Mészáros Bence és Buzafalvi Dénes, hivatalos 
kapitányi kötelességeiket messze meghaladva dolgoztak csapataikért a 
felkészülés során és a versenyen egyaránt. 
A két csapat a tavalyi hagyományokat folytatva a felkészülés és a 
verseny során is szövetségesként küzdött, egymást támogatva. Az IChTo 
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bonyolult szabályrendszere lehetővé, sőt, szükségessé teszi a 
taktikázást. Sikerült összefogni a tizenkét magyar diákot, a stratégia 
bevált, és talán a csapatért hozott egyéni áldozatok is elnyerték 
értelmüket. Büszkék lehetünk mindegyik versenyzőnkre. 
A delegáció vezetőjeként szeretném megragadni az alkalmat, hogy 
köszönetet mondjak a sok segítségért, amit kaptunk. 
Köszönet a versenyzők kémia- és angoltanárainak az erős alapokért. 
Köszönet mindazoknak, akik a magyarországi válogatóversenyen 
segítettek a legjobbak megtalálásában. A szakmai felkészítésért 
hatalmas hála Forman Ferencnek, valamint Gräff Tamásnak, Timár 
Paulának és Botlik Bencének. Köszönjük a Magyar Tudományos 
Akadémiának, hogy a felkészüléshez helyszínt, a kísérletek elvégzéséhez 
vegyszereket és felszerelt laboratóriumot biztosított. 
Szponzorok támogatása nélkül mindez nem jöhetett volna létre, ezért 
nagyon hálásak vagyunk a Szerencsejáték Zrt.-nek, a Richter Gedeon 
Nyrt.-nek, az Egis Gyógyszergyár Zrt.-nek, a Szent István Gimnázium 
Alapítványának, az Apáczai Gimnázium Jubileumi Alapítványnak, a BME 
Által Alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumnak, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának, a Nemzeti Tehetség Programnak, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek (NTP-NTMV-19-A-0031 
pályázat) és a Magyar Kémikusok Egyesületének. Reméljük, a 
továbbiakban is számíthatunk a segítségükre. 
A szervezésben való segítségért óriási köszönet jár Schenker Beatrixnak 
és a Magyar Kémikusok Egyesületének. A főszervezőkkel való 
kapcsolattartást a csapatvezető Kiss Andrea és Sznyezsana Ionova orosz 
szervező segítette. 
Bár a IV. Nemzetközi Kémiai Torna versenykiírása még várat magára, a 
szervezési munkálatok már elkezdődtek. A magyarországi 
válogatóverseny felhívása a Hungarian Chemistry Tournament / 
International Chemistry Tournament Facebook-oldalon várható. A 
válogató témája a fantasy lesz. 
  




