
                                 
 

   

KEDVES KOLLÉGÁK - KEDVES DIÁKOK! 

 

Először is mindenkinek gratulálunk, aki a megyei (budapesti) fordulóban kivívta a jogot arra, hogy részt vehessen az 

idei verseny országos döntőjében! A döntőnek ebben az évben Debrecen városa ad otthont és végre ismét személyes 

találkozó lesz. A Versenybizottság és a helyi Szervezőbizottság arra törekszik, hogy idén is mindenki jól érezze magát 

a versenyen. Ehhez ebben az évben is kifejezetten számítunk az Önök együttműködésére és segítségére. 

Az országos döntő időpontja: 2022. április 1–3. 

A tervezett program a következő: 

A tervezett program a következő: 

Péntek (április 1.): 

16:00 – 18.30  Regisztráció a Debreceni Egyetem Kémiai Épületében (Debrecen, Egyetem tér 1.)        

  A kollégiumi szobákat legkorábban 16 órától lehet elfoglalni. 

19.00 Ünnepélyes megnyitó (Élettudományi Épület, nagy előadóterem (F015), Debrecen, Egyetem tér 1.) 

20.00 Vacsora a Nagyerdei Étteremben (diákoknak) 

20.00 Vacsora (tanároknak – Nagyerdei Étterem, külön terem) 

Szombat (április 2.): 

6.00 Reggeli (versenyzőknek és a kollégiumban lakó tanároknak a Nagyerdei Étteremben). 

I. a, I. b és I. c kategóriák 

7.00  Kapunyitás (Élettudományi Épület, Debrecen, Egyetem tér 1.) 

8.00 – 10.30  Írásbeli forduló: Élettudományi Épület, F008 tanterem és F003 tanterem 

11.30 – 13.30 Gyakorlati forduló (beosztás szerint) 

 

II. a, II. b és II. c kategóriák 

7.00  Kapunyitás (Kémiai Épület, Debrecen, Egyetem tér 1.) 

8.00 – 10.00 Gyakorlati forduló, (beosztás szerint) 

11.00 – 13.30  Írásbeli forduló: Kémiai Épület, K/1, K/2, K/3 terem  

 

11.30 –  Ebéd a tanároknak a Nagyerdei Étteremben 

13.00 – Ebéd a versenyzőknek a Nagyerdei Étteremben  

 

18.00  Vacsora a versenyzőknek és a tanároknak a Nagyerdei Étteremben 

19.30  Előadás: nagy előadóterem (F015)), majd részleges eredményhirdetés. 

  Az írásbeli és gyakorlati fordulók egyesített eredménylistája letölthető lesz az Internetről!  

Vasárnap (április 3.): 

  6.00 Reggeli (versenyzőknek és a kollégiumban lakó tanároknak a Nagyerdei Étteremben 

  7.45 Szóbeli forduló (Élettudományi Épület, nagy előadóterem (F015)) 

11.00 Eredményhirdetés (Élettudományi Épület, nagy előadóterem (F015)) 

12.00  Záró fogadás (egyúttal ebéd is, Élettudományi Épület) 

 

A javításban ezúttal is számítunk a kollégák munkájára. Kérjük, hogy a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon az 

online jelentkezés során jelezzék, hogy kívánnak-e a dolgozatok javításban részt venni, és azt is, hogy milyen típusú 

feladatot vállalnának szívesen. A Versenybizottság a lehetőségekhez mérten természetesen igyekszik figyelembe venni 

e kéréséket. 
 

 

 

 

http://www.irinyiverseny.mke.org.hu/


Utazás Debrecenbe: 

Budapestről vonattal érdemes utazni. Az IC vonatok a Nyugati pályaudvarról minden óra 23-kor indulnak, a 

menetidő 2 óra 28 perc (ha minden jól megy). Az IC vonatokra helyjegy váltása kötelező. Emellett minden 

páratlan óra 26-kor indul sebesvonat is a Nyugati pályaudvarról, ezek menetideje 2 óra 58 perc (ezekre a vonatokra 

gyorsvonati pótjegy szükséges). Miután péntek délután nagyon sok diák utazik vissza Budapestről Debrecenbe, 

így az IC vonatokra érdemes a helyjegyet időben megváltani. Vonat menetrend a következő linken érhető el: 

http://elvira.mav-start.hu/  

 

Közlekedés a városon belül: 

Az egyetem és a kollégium a pályaudvartól az 1-es jelű villamossal közelíthető meg. Leszállni az „Egyetem” 

megállónál kell (ez a vasútállomástól 12 megálló), és innen kb. öt perc alatt gyalog lehet elérni a Kémiai Épületet 

vagy a Kollégiumokat. Az elővételben váltott gyűjtőjegy ára 3500 Ft/11 db, egy db vonaljegy ára 350 Ft, a 

járművön váltva 450 Ft. Van lehetőség mobiljegy vásárlására is, az 1 órás mobiljegy ára 400 Ft (részletek: 

https://www.dkv.hu/mobiljegy). A jegyek villamosra, buszra és trolibuszra egyaránt érvényesek. További 

információk a DKV honlapján (dkv.hu) találhatók. 
 

Szállás: 

Diákoknak: a Kossuth Lajos I-II. Kollégiumban (4032 Debrecen Egyetem tér 1.) 

Tanároknak: ugyanitt korlátozott létszámban (igénylés a tanári jelentkezési lapon),  

vagy az alábbi szálláshelyeken egyénileg intézve: 
 

Javasolt szállodák: 

  Butique Hotel Régi Posta 4025 Debrecen Széchenyi út 5 30/619-2248 

        Kata Vendégház 4033 Debrecen Sámsoni út 60  20/551-9400 

        Péterfia Panzió 4026 Debrecen Péterfia u. 37/B  52/418-246 

        Hotel Platán 4030 Debrecen Somlyai u. 10.  52/537-700 

   

    

Az ellátás költségei: 

– Diákoknak: 8500.- Ft/fő (szállásdíjjal) 

– Tanároknak: 7500.-Ft/fő (szállásdíj nélkül) 

 

– Tanároknak: tanári szállás a Kossuth Lajos I-II. Kollégiumban, korlátozott létszámban, 

Csak kétágyas szobát tudunk biztosítani. 

Kétágyas elhelyezés 5900 Ft/fő/két éjszaka (az árak az IFÁ-t is tartalmazzák) 

Felhívjuk a tanárok és diákok figyelmét, hogy tisztálkodási eszközöket (törülköző, szappan stb.) hozzanak 

magukkal.  
 

 

Határidők: 

– Jelentkezés a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon keresztül.  

Jelentkezési határidő: 2022. március 20. 

 

– A nevezési díjakat az MKE számlájára CIB Bank Zrt. 10700024-24764207-51100005  

      „MKE 2201” kell átutalással március 18-ig. 

Kérjük a határidő szigorú betartását, mert a szállást csak így áll módunkban biztosítani mind a versenyző diákok, 

mind a tanárok részére. 

 

Bármilyen kérdéssel forduljanak hozzánk bizalommal a következő e-mail címen: irinyi@mke.org.hu 

Friss információk: www.irinyiverseny.mke.org.hu 

 

Budapest, 2022. március 4. 

 

A közeli találkozást várva, üdvözlettel: 

 
 

 
                         

            Dr. Ősz Katalin              Dr. Várnagy Katalin 

a Versenybizottság elnöke        a Szervezőbizottság elnöke 
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