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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának Szerves Kémia 

Tanszéke idén először, hagyományteremtő céllal Szerves Kémiai Problémamegoldó 

Versenyt szervezett a szerves kémia iránt érdeklődő BSc.-s illetve MSc.-s hallgatók 

számára. A verseny célja az volt, hogy a hallgatók elgondolkodtató de egyben 

érdekes és életszerű szerves- valamint biokémiai problémákkal találkozzanak. A 

versenyzők a feladatok megoldásához bármilyen nyomtatott könyvet illetve kézzel 

írott jegyzetet használhattak. A feladatsort összeállító bizottságot Dr. Jalsovszky 

István, Dr. Novák Zoltán, Dr. Perczel András, Dr. Rábai József és Dr. Szabó Dénes 

alkotta. A feladatok között egyaránt megtalálhatóak voltak könnyebben megoldható, 

a korábbi egyetemi előadásokon elhangzott ismereteken alapuló kérdések, valamint 

egy – egy, a szerves kémia speciálisabb területéről érkező probléma is (lásd. 

Kérdések – melléklet). Az utóbbiak megoldásához segítségként az adott feladathoz 

kapcsolodó spektrumtáblázatot, illetve a feladat leírásában szereplő ismereteket is 

felhasználhatták a versenyzők. A feladatsorban található 15 darab probléma 

megoldására összesen 4 óra állt a versenyzők rendelkezésre.  

Ezzel párhuzamosan április elején került meghirdetésre a versenyhez kapcsolódó 

plakátrajzoló pályázat is, melynek célja az volt, hogy maguk a diákok készítsék el a 

versenyt népszerűsítő plakátokat. A pályázaton végül két nyertes plakát került 

díjazásra. 

A problémamegoldó versenyen két szak, összesen négy évfolyamának mintegy 30 

hallgatója vett részt. A díjak két kategóriában kerültek kiosztásra. Az abszolút 

kategóriában a négy legeredményesebb versenyző kapott díjat, míg a junior 

kategóriában (BSc. 1. és 2. évfolyam) egy első, egy második és három harmadik 

helyezés született. Ezenkívül a zsűri különdíjban részesítette a legjobb eredményt 

elérő biológus szakos hallgatót is. A versenyen kiemelkedő teljesítményt elért 

hallgatók pénzjutalomban részesültek valamint könyvjutalomként Kajtár Márton: 

Változatok négy elemre című könyvét kapták.  



Ezúton is köszönjük a verseny megrendezésében nyújtott segítséget a Richter 

Gedeon Nyrt.-nak, a Kajtár Márton Alapítványnak valamit a Vegyész Oktatásért 

Alapítványnak. 

 

Az abszolút kategória díjazottjai: 

 

I. hely:  Harsányi Antal  (Kémia - BSc. / 3.)  50.000 Ft  

II. hely:  Cserép Gergely  (Kémia - MSc. / 1.)  40.000 Ft  

III. hely: Czigler Donát  (Osztatlan vegyész / 5.) 30.000 Ft  

IV. hely: Pálfy Gyula   (Kémia - BSc. / 3.)  15.000 Ft 

 

A Junior kategória díjazottjai: 

 

I. hely: Kovács Bertalan  (Kémia - BSc. / 2.)  15.000 Ft + könyv 

II. hely: Bacsó András  (Kémia - BSc. / 1.)  10.000 Ft + könyv 

III. hely: Sarka János   (Kémia - BSc. / 2.)  10.000 Ft + könyv 

  Batki Júlia   (Kémia - BSc. / 1.)  10.000 Ft + könyv 

  Vörös Tamás  (Kémia - BSc. / 1.)  10.000 Ft + könyv 

 

A zsűri különdíjában részesült a legeredményesebb biológia szakos hallgató: 

 

Pintér Bertalan    (Biológia - Bsc. / 1.)  könyv 

 

A plakátrajzoló pályázat díjazottjai: 

 

Kárpáti Eszter       5.000 Ft  

Földes Tamás       5.000 Ft  

Hargitai Zsófi Ágota       5.000 Ft  

 

 

 

2010. május. 20.  A szervező bizottság nevében:  Dr. Perczel András 

            Tanszékvezető 

            Egyetemi tanár 


