
  IRINYI-VERSENY, SZOROSABB IDŐBEOSZTÁS IRINYI-VERSENY, LAZÁBB IDŐBEOSZTÁS 
December 1 szerda  Az iskolák on-line módon jelentkeztetik a diákokat. 

2 csütörtök   

3 péntek   

4 szombat   

5 vasárnap   

6 hétfő   

7 kedd   

8 szerda   

9 csütörtök   

10 péntek   

11 szombat   

12 vasárnap   

13 hétfő  Az MKE e-mail-en eljuttatja a feladatlapot + javítási útmutatót a 
versenyfelelősöknek. 

14 kedd Az iskolák on-line módon jelentkeztetik a diákokat.  

15 szerda   

16 csütörtök  Irinyi 1. forduló 

17 péntek   

18 szombat   

19 vasárnap   

20 hétfő   

21 kedd   

22 szerda téli szünete kezdete téli szünete kezdete 

23 csütörtök   

24 péntek   

25 szombat   

26 vasárnap   

27 hétfő   

28 kedd   

29 szerda   

30 csütörtök   

31 péntek   

Január 1 szombat   

2 vasárnap téli szünet vége téli szünet vége 

3 hétfő   

4 kedd  A szaktanári javítás után az iskola igazgatója megküldi a továbbküldendő 
dolgozatokat a MVB-nek (a,b kategória), ill. az MKE-nek (c kategória). 

5 szerda   



6 csütörtök   

7 péntek   

8 szombat   

9 vasárnap   

10 hétfő Az MKE e-mail-en eljuttatja a feladatlapot + javítási útmutatót a 
versenyfelelősöknek. 

 

11 kedd   

12 szerda   

13 csütörtök Irinyi 1. forduló A MVB (a,b kategória) ill. az IVB (c kategória) felülbírálja a felterjesztett 
dolgozatokat, összeállítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát, 
és megküldi azt a MKE-nek. 

14 péntek  Az MKE kiértesíti az iskolákat az eredményekről. 

15 szombat   

16 vasárnap   

17 hétfő   

18 kedd   

19 szerda   

20 csütörtök   

21 péntek első félév vége 
A szaktanári javítás után az iskola igazgatója megküldi a továbbküldendő 
dolgozatokat a MVB-nek (a,b kategória), ill. az MKE-nek (c kategória). 

első félév vége 

22 szombat felvételi felvételi 

23 vasárnap   

24 hétfő   

25 kedd OKTV második forduló OKTV második forduló 

26 szerda   

27 csütörtök   

28 péntek bizonyítványosztás 
 

bizonyítványosztás 

29 szombat   

30 vasárnap   

31 hétfő A MVB (a,b kategória) ill. az IVB (c kategória) felülbírálja a felterjesztett 
dolgozatokat, összeállítja a megyei fordulóba behívandó tanulók névsorát, 
és megküldi azt a MKE-nek. 

 

Február 1 kedd Az MKE kiértesíti az iskolákat az eredményekről.  

2 szerda   

3 csütörtök   

4 péntek   

5 szombat   



6 vasárnap   

7 hétfő   

8 kedd   

9 szerda   

10 csütörtök   

11 péntek   

12 szombat   

13 vasárnap   

14 hétfő  A MKE megküldi a MVB-nak a feladatlapokat. 

15 kedd   

16 szerda   

17 csütörtök  Irinyi 2. forduló 

18 péntek   

19 szombat   

20 vasárnap   

21 hétfő A MKE megküldi a MVB-nak a feladatlapokat.  

22 kedd   

23 szerda   

24 csütörtök Irinyi 2. forduló A helyi bizottságok az eredmények alapján továbbítják az országos döntőbe 
jutott tanulók névsorát kategóriánként az MKE Titkárságnak. Felkerül az 
MKE internetes oldalra. 

25 péntek  Az MKE Titkárság értesíti az eredményekről az illetékes iskolákat, valamint 
a döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet továbbítják a 
döntőbe jutott diákok iskolájának. 

26 szombat   

27 vasárnap   

28 hétfő   

Március 1 kedd   

2 szerda   

3 csütörtök A helyi bizottságok az eredmények alapján továbbítják az országos döntőbe 
jutott tanulók névsorát kategóriánként az MKE Titkárságnak. Felkerül az 
MKE internetes oldalra. 

 

4 péntek Az MKE Titkárság értesíti az eredményekről az illetékes iskolákat, valamint 
a döntőre vonatkozó információkat tartalmazó levelet továbbítják a 
döntőbe jutott diákok iskolájának. 

 

5 szombat   

6 vasárnap   

7 hétfő   

8 kedd   



9 szerda   

10 csütörtök   

11 péntek   

12 szombat   

13 vasárnap   

14 hétfő   

15 kedd   

16 szerda   

17 csütörtök   

18 péntek Döntőre való jelentkezés (kizárólag on-line módon). Döntőre való jelentkezés (kizárólag on-line módon). 

19 szombat OKTV döntő OKTV döntő 

20 vasárnap   

21 hétfő   

22 kedd   

23 szerda   

24 csütörtök   

25 péntek   

26 szombat   

27 vasárnap   

28 hétfő   

29 kedd   

30 szerda   

31 csütörtök   

Április 1 péntek Irinyi döntő, Debrecen Irinyi döntő, Debrecen 

2 szombat 

3 vasárnap 

IVB = Irinyi OKK Versenybizottság 

MKE = Magyar Kémikusok Egyesülete 

MVB = Megyei (Budapesti) Versenybizottság 


