
 
 

Tantárgy neve: Analitikai kémia  Kreditértéke: 4 

A tantárgy besorolása: kötelező 

A tantárgy elméleti vagy gyakorlati jellegének mértéke, „képzési karaktere”: .50/50 (kredit%) 

A tanóra típusa és óraszáma: 28 óra előadás és 28 óra gyakorlat az adott félévben 
Az adott ismeret átadásában alkalmazandó további módok, jellemzők: például esetismertetések, 
tematikus prezentációk, üzemlátogatás, demonstrációs laboratóriumi gyakorlatok, terepi 
bemutatók, stb. 

A számonkérés módja: koll.  /gyak. 
Az ismeretellenőrzésben alkalmazandó további módok: számítási feladatok, laboratóriumi 
gyakorlat előtti kis ZH 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 2. félév 

Előtanulmányi feltételek: - 
 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban az előadások 

A tantárgy alapvető célkitűzése, hogy a hallgatókat megismertesse az élelmiszerek és az élelmiszer 
előállításhoz szükséges alapanyagok minőségének, összetételének megállapításához szükséges 
fontosabb általános analitikai ismeretekkel. 
 

1. Bevezetés az analitikai kémiába. Az analitikai kémia története. 
2. Alapfogalmak. Prefixumok. Fizikai, kémiai mértékegységek és mértékegység rendszerek. 
3. Az SI alap-, kiegészítő- és származtatott egységei. 
4. A hosszúság, a tömeg, az idő, az elektromos áramerősség, a termodinamikai hőmérséklet, 

az anyagmennyiség és a fényerősség. 
5. Mérésügy. 
6.  Az analitikai eredmények megadásának formája és azok hibái. 
7. A multielemes kémiai analízis folyamata. 
8. Kalibráció, standard addíció, belső standard módszer, spiking. 
9. A kationok és anionok Fresenius-féle osztályozási rendszere. 
10. A mennyiség mérésének általános módszerei. 
11. Az analitika minőségbiztosításának általános alapelvei. 
12. Klasszikus analitika, titrimetria. Sav-bázis titrálás. Komplexometria. 
13. Kelatometriai titrálás. Csapadékos titrálás. Redox titrálás. 
14. Klasszikus analitika, gravimetria. 

 

Tantárgy-leírás: az elsajátítandó ismeretanyag tömör, ugyanakkor informáló leírása 3-4 
mondatban, valamint 14 (végzős MSc esetén 9) hetes bontásban a gyakorlatok 

 
A tantárgy oktatásának célkitűzése, hogy a hallgatók elsajátítsák a klasszikus analitikai vizsgálatok 
elvégzéséhez szükséges számolási módszereket, valamint gyakorlatot szerezzenek a titrálási 
feladatok (sav-bázis titrálás, komplexometriás titrálás, permanganometriás titrálás, csapadékos 
titrálás) kivitelezésében.  

 
1. gyakorlat: Balesetvédelmi oktatás 



2. gyakorlat: Képletek felírása, egyenletrendezés 
3. gyakorlat: Egyenletrendezés oxidációs szám alapján 
4. gyakorlat: Számítási feladatok 
5. gyakorlat: Laboratóriumi eszközök ismertetése 
6. gyakorlat: Minőségi analízis 
7. gyakorlat: Sav-bázis titrálás I 
8. gyakorlat: Sav-bázis titrálás II. 
9. gyakorlat: Komplexometriás titrálás 
10. gyakorlat: Komplexometriás titrálás II. 
11. gyakorlat: Permanganometriás titrálás I. 
12. gyakorlat: Permanganometriás titrálás II. 
13. gyakorlat: Csapadékos titrálás 
14. gyakorlat: Pótlási lehetőség 

 

A 2-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, (esetleg oldalak), ISBN) 

Pokol György, Gyurcsányi E. Róbert, Simon András, Bezúr László, Horvai György, Horváth 
Viola, Dudás Katalin Mária: (2011) Analitikai kémia. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-
279-466-2. 
Kőmíves J.: (2000) Környezeti analitika. Műegyetemi Kiadó. 
Tatár Enikő, Záray Gyula: (2012) Környezetminősítés. Typotex Kiadó, Budapest. ISBN 978-963-
279-544-7. 
Heltai György, Kristóf János: (2011) Környezeti analitika. Pannon Egyetem, Veszprém. ISBN: 
978-615-5044-30-4. 
Kovács Béla, Csapó János: (2015) Az élelmiszervizsgálatok műszeres analitikai módszerei. 
Debreceni Egyetem. ISBN 978-963-473-831-2. 

Azoknak az előírt  szakmai kompetenciáknak, kompetencia-elemeknek a felsorolása, amelyek 
kialakításához a tantárgy jellemzően, érdemben hozzájárul 

 
a) tudás: 

− Ismeri az élelmiszer-technológiai és élelmiszerbiztonsági problémák azonosításhoz 
szükséges laboratóriumi vizsgálatok alapelveit.  

b) képesség: 
− Képes a környezetvédelmi és egészségvédelmi előírások figyelembevételével 

laboratóriumi, feladatok elvégzésére, új módszerek alkalmazására az élelmiszer-előállítás 
teljes területén.  

c) attit űd: 
− Elkötelezett az élelmiszer-minőség, -biztonság, valamint az egyén és a társadalom 

egészségét támogató, környezetbarát megoldások iránt.  
− Fogékony az élelmiszer-ipari folyamatokhoz kapcsolódó eszközök, berendezések 

működéséhez szükséges ismeretek befogadására. 
d) autonómia és felelősség: 

− Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért. 
 

Tantárgy felelőse (név, beosztás, tud. fokozat): Dr. Kovács Béla Róbert, egyetemi tanár, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha van(nak) (név, beosztás, tud. fokozat): Bacskainé Bódi 
Éva, egyetemi tanársegéd; Várallyay Szilvia tanszéki mérnök; Tóthné Bogárdi Andrea, 
tanszéki mérnök; Soós Áron, PhD. hallgató 

 

Évközi ellenőrzés módja (pl. 1 db évközi zárthelyi dolgozat): 



2 db évközi zárthelyi dolgozat, laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH 

Számonkérés módszereinek részletei (pl. szóbeli, írásbeli, szóbeli és írásbeli, gyakorlati jegy, 
megajánlott jegy, stb.):  

írásbeli vizsga 

Az aláírás megszerzésének feltételei (pl. jegyzőkönyv, tanulmány, tervezési feladat 
dokumentációja, stb.):- 

jegyzőkönyv készítés és a laboratóriumi gyakorlat előtti kis ZH-k sikeres megírása 

 

Vizsgakérdések, tételsor: 

1. Mit jelent a minőségi és a mennyiségi elemzés? (2 pont) 
2. Milyen különbségek vannak a klasszikus és a műszeres analitikai módszerek között? (4+4 

pont)  
3. A klasszikus és a műszeres analitikai módszereknek milyen alcsoportjai vannak? (2+5 

pont) 
4. Ismertesse a kémiai elemzés folyamatábráját és a hozzá tartozó hibák becsült nagyságát! 

(5+5 pont) 
5. Mondjon 3 példát és részletesen mutassa be a hibás reprezentatív mintavételre! (3+3 pont) 
6. Mintavételi minták fajtáinak felsorolása és a magyarázatuk (5+5 pont) 
7. Mintavételi jegyzőkönyv részei (6 pont) 
8. Mit jelent a reprezentatív mintavétel? (1 pont) 
9. A mintaelőkészítés hibaforrásai (8 pont) 
10.  Ismertesse a fizikai minta előkészítésen belül a szárítás műveletét! (miért fontos, hogyan 

kell kivitelezni, milyen eszközei vannak stb.) (6 pont) 
11. Exikkátor, és a liofolizátor jellemzése (4+ pont) 
12. Milyen eszközökkel kivitelezhető az aprítás/őrlés művelete és milyen veszteségi és 

szennyezési folyamatokkal találkozhatunk a művelet során? (2+4 pont) 
13. A szitálás eszközei, valamint a szitálás műveleténél fellépő veszélyek a mintára nézve (3+4 

pont) 
14. A szűrési művelet főbb jellemzői, eszközei (5 pont) 
15. A hamvasztás ismertetése (eszközei, lépései, előnyei, hátrányai) (2+6+3+2 pont) 
16. Nyitott rendszerű roncsolás ismertetése (eszközei, lépései, előnyei, hátrányai) (2+8+4+5 

pont) 
17. Miért van szükség vak mintára a roncsolás során? (2 pont) 
18. Mi az oka annak, hogy általában a roncsolásnál salétromsavat és hidrogén-peroxidot 

alkalmaznak? (6 pont) 
19. A zárt rendszerű roncsolás ismertetése (eszközei, az eszközeinek részei, kivitelezése, 

előnyei, hátrányai) (2+6+2+6+3 pont) 
20.  A koncentrálás műveletének lényege + példa (3 pont) 
21.  Mi a különbség a fizikai és a kémiai speciáció között? (4 pont) 
22. Mi a kémiai speciáció jelentősége? (2 pont) 
23. Részletesen ismertessen 4 elemet, amelynél a speciációs vizsgálat kiemelt jelentőséggel 

bír! (4+4+4+4 pont) 
24. Soroljon fel 10 elemet, amelynél a speciációs vizsgálatot végezhetnek! (5 pont) 
25. Véletlen hiba ismertetése (jellemzői+példák+kiküszöbölése) (4+3+4 pont) 
26. Rendszeres hiba ismertetése (jellemzői+okai+kiküszöbölése) (4+8+6 pont) 
27. Rendkívüli hiba ismertetése (jellemzői+példák+kiküszöbölése) (3+4+4 pont) 
28. Teljesítményjellemző fogalma (1 pont) 
29. A szelektivitás és a specifikusság és a méréstartomány jelentése (2+2+2 pont) 
30. Mit jelent a linearitás és az érzékenység? Részletesen ismertesse+ ábra! (5+3 pont) 
31. Mit jelent a kimutatási és a meghatározási határ? Részletesen ismertesse! (3+3 pont) 



32. Jelölje be a LOD, LOQ, LOL elhelyezkedését egy kalibrációs görbén! (3 pont) 
33. Mit fejez ki a pontosság és a precizitás? (2+2 pont) 
34. Hogyan tudjuk a pontosságot leellenőrizni? (4 pont) 
35. Mit jelent a megismételhetőség, a reprodukálhatóság és a zavartűrés? (2+2+2 pont) 
36. Mit jelent a térfogatos elemzés és mit lehet vele meghatározni? (1+4 pont) 
37. Mit jelentenek a következő fogalmak: mérőoldat, törzsoldat, egyenértékpont, átcsapás, 

indikátor? (5 pont)  
38. Titrimetria reakcióinak csoportosítása (2+6 pont) 
39. A titrimetria feltételei (4 pont) 
40. Mérőoldatok fajtái, jellemzése, példák (2+2+2 pont) 
41. Faktorozás lényege + példa, faktor kiszámítása (2+1+1 pont) 
42. Titeranyaggal szemben támasztott követelmények (5 pont) 
43. Titrálási görbe definíciója + ábra (2+3 pont) 
44. Titráltsági fok (2 pont) 
45. Titrálások csoportosítása és jellemzése (5+5 pont) 
46.  Acidimetria és alkalimetria jelentése (2 pont) 
47. Sósav mérőoldat, nátrium hidroxid és bárium-hidroxid mérőoldat készítése (4+4+4 pont) 
48. Sav-bázis titrálási görbe jellemzése + ábra (2+3 pont) 
49. Soroljon fel 3 indikátort, amelyet sav-bázis titrálásoknál alkalmaznak! Hogyan kell 

kiválasztani a sav-bázis titrálásnál az indikátort? (3+2 pont) 
50. Keverékindikátorok jelentősége + 3 példa + jellemzésük (eszközei, lépései, előnyei, 

hátrányai) (2+3+3 pont) 
51. Sav-bázis titrálásnál a színátcsapást befolyásoló tényezők (5 pont) 
52. Komplex, gyűrűs komplex fogalma (2+2 pont) 
53. Komplexometriás titrálás lényege (3 pont) 
54. Mit jelent az akvakomplex kifejezés? (1 pont) 
55. Az EDTA alkalmazásának előnyei (6 pont) 
56. Miért van szükség pufferoldatra komplexometriás titrálásnál (2 pont) 
57. Komplexképző fémindikátor definíciója (2 pont) 
58. Csapadékos titrálás lényege és feltételei. Mi a leggyakoribb mérőoldata és miket lehet 

meghatározni vele? (2+4+2 pont) 
59. Guy-Lussac módszer (4 pont) 
60. Mohr-féle végpontjelzés (5 pont) 
61. Fajans-féle végpontjelzés (5 pont) 
62. Volhard-féle végpontjelzés (5 pont) 
63. Mi jelentenek a következő fogalmak: redoxi titrálás, oxidimetriás módszer, reduktometriás 

módszer (2+2+2 pont) 
64. Mi az oka annak, hogy a reduktometriás titrálást ritkábban alkalmazzák? Mondon 2 példát 

a reduktometriás titrálásra! (3 pont) 
65. Miért fontos ismerni a redoxpotenciál ismerete? Írjon rá egy példát! (2+4 pont) 
66. Redoxi reakciók titrálási görbéjének jellemzése + ábra (2+3 pont) 
67. Nernst-egyenlet (7 pont) 
68. Redoxi titrálások végpontjelzése + példák (11 pont) 
69. Permanganometria jellemzése (5 pont) 
70. Kromatometria jellemzése (5 pont) 
71. Bromatometria jellemzése (5 pont) 
72. Cerimetria jellemzése (5 pont) 
73. Jodometria jellemzése (5 pont) 
74. Gravimetria lépései + jellemzése (12 pont) 
75. Gravimetria alkalmazása (5 pont)  

 


