
Az ismeretkör: Kémia 

Kredittartománya (max. 12 kr.): 10 

Tantárgyai: 1) Kémia I.;Műszaki kémia, 2) Kémia II. 

 

Tantárgy neve: Kémia I. Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tanóra típusa: 2 óra előadás / 2 óra gyakorlat, összesen 48 óra az adott félévben 

Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további (sajátos) módok, jellemzők (ha vannak):  

A számonkérés módja (kollokvium / évközi jegy / egyéb): kollokvium 

Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további (sajátos) módok (ha vannak):  

A tantárgy tantervi helye: 1. félév 

Előkövetelmények: -  

Tantárgyleírás: 

A tananyag ismerteti az általános kémiai ismeretanyag legfontosabb fejezeteit, mint az atomok 
szerkezetét, az elemek és vegyületek felépítését, első és másodrendű kötéseket, homogén és heterogén 
rendszereket, a kémiai reakciók típusait, a halmazok, halmazállapotok, halmazállapot-változások leírását, 
törvényszerűségeit. A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik továbbá a kémiai termodinamika 
alapjait, a kémiai egyensúlyokat, a sav-bázis elméleteket, valamint elektrokémiai és kémiai kinetika 
ismeretanyagra is szert tesznek. A hallgatóknak lehetőségük van az elméleti anyaghoz kapcsolódó 
gyakorlati feladatok megismerésére, elsajátítására is. 

Irodalom 

Kötelező irodalom:  
- Veszprémi Tamás: Általános kémia, Akadémiai Kiadó, Budapest, Második átdolgozott kiadás, 

2015, ISBN 978 963 05 9618 3 
- Sinkó Katalin, Igaz Sarolta: Általános, szervetlen és kvalitatív kémiai feladatok, Semmelweis Kiadó 

és Multimédia Stúdió, 2005 

Ajánlott irodalom: 
- Darrell Ebbing, Steven D. Gammon: General Chemistry, Cengage Learning, 2016 

- Clair Sawyer, Perry McCarty, Gene Parkin: Chemistry for Environmental Engineering and Science, 
5th Edition, 2002, ISBN-10: 0072480661 

Előírt szakmai kompetenciák, kompetencia-elemek 

a) tudása 
- Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, 
természet‐ és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket 

b) képességei 
- Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi 
jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok 
értékelésére. 
- Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok 
javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e 
technológiák üzemeltetésében részt venni. 
- Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a 
kárelhárításban való részvételre. 

c) attitűd 
- Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai 
együttműködésre. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Clair+Sawyer&search-alias=books&field-author=Clair+Sawyer&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Perry+McCarty&search-alias=books&field-author=Perry+McCarty&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Gene+Parkin&search-alias=books&field-author=Gene+Parkin&sort=relevancerank


- Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen 
tartsa. 
- Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag 
megalapozott kritikai észrevételeket. 
- Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket. 

d) autonómiája és felelőssége 
- Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért. 
- Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a 
környezetvédelmi szakmai munkát. 
- Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, 
technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat 

 

 

Tantárgy felelőse: Keczánné Dr. Üveges Andrea egyetemi docens, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k): Izbékiné Szabolcsik Andrea, tanársegéd 

 

  



Tantárgy neve: Kémia I. Tantárgy kódja: MK3KEM1K04KX17 

Kredit: 4 Követelmény: kollokvium Tanszék:  

KMT 
Óraszám: 2+2 Előkövetelmény: -  

Tantárgyfelelős: Keczánné Dr. Üveges Andrea Tantárgy oktatói: Keczánné Dr. Üveges Andrea 

Izbékinés Szabolcsik Andrea 

HÉT ELŐADÁS GYAKORLAT 

1.  Anyagszerkezet, atomok elemek vegyületek. 
Atomok felépítése, elektronszerkezete, 
periódusos rendszer. 

Átváltások, moláris tömeg, relatív atomtömeg, 
Avogadro-állandó. 

2.  A kémiai kötések típusai. A kovalens, fémes és 
az ionos kötés. A Van der Waals-féle kötőerők és 
jellemzésük, a hidrogénkötés. A molekulák 
szerkezete. 

Oldatok I: oldatkészítés szilárd sókból. 
Összetétel: m/m%, tömegkoncentráció, 
molaritás 

3.  
Makroszkópos anyagrendszerek. 

Ideális és reális gázok, leírásuk. A folyadékok 
tulajdonságai; belső súrlódás, gőznyomás. A 
szilárd testek szerkezete és tulajdonságaik. 

Oldatok II: oldatkészítés kristályvizes sókból, 
keverés, hígítás.   

4.  Rendszertípusok. Gibbs-féle fázistörvény. 
Elsőrendű fázisátalakulások, fázisdiagram. 

Gáztörvények 

5.  
Elegyek és oldatok. 
Gázok oldhatósága folyadékban. Folyadékok 
oldhatósága folyadékban, folyadékelegyek 
gőznyomása. 

Szilárd test oldhatósága folyadékban. Híg 
oldatok törvényei. 

Gázok oldódása, Henry-törvény, kolligatív 
sajátságok 

6.  
Mikroheterogén (kolloid) rendszerek. Felütetek 
kémiája. 

Gyakorlati szempontból fontos diszperz 
rendszerek. 

I. gyakorlati zárthelyi dolgozat megírása 

7.  Első rajzhét 

8.  A kémiai összetétel és a kémiai átalakulások 
minőségi és mennyiségi alaptörvényei. 
Sztöchiometria. Kémiai reakciók alaptípusai. 

Egyenletrendezés láncszabállyal. Kémiai 
reakciókra épülő számítások 

9.  
Termokémiai alapfogalmak, kalorimetria. 

Hess törvénye és alkalmazásai 
Termokémiai számítások 

10.  
A reakciókinetika alapfogalmai: reakciósebesség, 
rendűség, molekularitás, a reakciósebesség 
hőmérsékletfüggése. 

Katalízis, katalizátorok 

Oxidációs számok.  Redoxiegyenletek rendezése. 
Elektrokémiai számítások. 



11.  A kémiai egyensúly fogalma és jellemzése, a 
legkisebb kényszer elve 

pH-számítás I: erős savak és bázisok pH-ja 

12.  A Brönsted-féle sav-bázis elmélet, a víz 
öndisszociációja. Erős savak és bázisok vizes 
oldatának pH-számítása 

pH-számítás II: gyenge savak és bázisok, 
pufferek pH-ja 

13.  Gyenge savak és bázisok vizes oldatának pH-
számítása, pufferek és alkalmazásaik, titrálási 
görbék 

II. gyakorlati zárthelyi dolgozat megírása. 

14.  Második rajzhét 

KÖVETELMÉNYEK 

Az aláírás feltétele: 

Az aláírás feltétele mindkét gyakorlati zárthelyi dolgozat legalább elégséges szinten történő teljesítése. 

Teljesítményértékelés, az érdemjegy megszerzésének feltétele: 

Írásbeli vizsga és gyakorlati számonkérés alapján. Az írásbeli vizsga a kollokvium jegyében 2/3 arányban 
számít, a gyakorlati jegy pedig 1/3 arányban számít. 

 


