
Kémiai számolási felkészítő tanfolyam a Villányi úton 
 

A tervezett kémiai számítási felkészítő tanfolyam célja, hogy az egyetemi Általános és szervetlen kémia, Általános 
kémia valamint Kertészeti kémia tárgyak teljesítéséhez szükséges számítási feladatokat elmélyítse. A tanfolyam kémia 
szakos szaktanárok vezetésével, egyetemi oktatókkal közösen összeállított tematika alapján, gyakorlati segítséget nyújt 
a kémiai számítási zH-kon előforduló példák megoldásához, gyakorlásához. 

A tanfolyamot ajánljuk Élelmiszermérnök BSc, Biomérnök BSc, Kertészmérnök BSc, Szőlész-borász BSc hallgatóknak 
és minden további érdeklődő számára. 

A tanfolyam a Magyar Kémikusok Egyesülete Élelmiszertudományi Szakosztályának és a Szent István Egyetem 
Élelmiszertudományi Kar Alkalmazott Kémia Tanszékének szervezésében és szakmai támogatásával valósul meg. A 
tanfolyam helyszíne: 1118 Budapest Villányi út 29-43. G épület II. emelet, Alkalmazott Kémia Tanszék.  

A tematikus foglalkozásokból álló tanfolyam, az őszi szemeszterben a szorgalmi időszak 3. hetétől (2019-ben 
szeptember 23-tól), 9 héten keresztül, a részvételi igénytől függően,  hetente több alkalommal, 90 perces 
foglalkozásokból áll. A foglalkozásokon 6-8 példa kerül közösen megoldásra.  

A tanfolyam modulszerű, tehát nem szükséges minden alkalmon részt venni. Az egyes heteken különböző témakörök 
kerülnek feldolgozásra, így a jelentkezők kiválaszthatják, hogy melyek azok a témakörök (hetek), amelyhez kapcsolódó 
számítási példák magabiztos megoldásához ismétlésre, segítségre van szükségük. A tematika igazodik a felsorolt 
tantárgyak számolási gyakorlatainak tematikájához. A foglalkozás minden héten terveink szerint legalább 2 alkalommal 
kerül meghirdetésre, minimum 5 - maximum 15 fő/alkalom részére. Ezáltal az egy témakörhöz kapcsolódó feladatok 
gyakorlását, szükség esetén több ismétlésben is el lehet mélyíteni.  

A meghirdetett tanfolyami alkalmakra az Alkalmazott Kémia Tanszéken (1118 Budapest, Villányi út 29-43, G.épület 
II.emelet Hallgatói Laboratórium 206 szoba) Oszlányi Réka tanárnőnél lehet jelentkezni (oszlanyi.reka@etk.szie.hu) , 
illetve “jegyet” venni hétfőn 10.00-12.00 és szerdán 14.30-15.30 időszakban. Egy 90 perces alkalom részvételi díja 
1500 Ft/fő. Az adott alkalomra történő jelentkezés határideje a foglalkozást megelőző hét szerda 15.30. A határidő 
lejárta után jelentkezést nem áll módunkban elfogadni. 

 
A 2019 őszre tervezett tanfolyami időpontok a következők:  

Időpont Időpont Tematika 
2019.09.23. hétfő 17 
óra 

2019.09.24. kedd 17 
óra 

Koncentráció számítás: m/m%, g/100ml, mol/l, v/v%, ppm, 
oldatkészítés, hígítás 

2019.09.30. hétfő 17 
óra 

2019.10.01. kedd 17 
óra 

Oldatok keverése, oldhatóság hőmérsékletfüggése 

2019.10.07. hétfő 17 
óra 

2019.10.08. kedd 17 
óra 

Koncentáció, oldhatóság - Összefoglalás 

2019.10.14. hétfő 17 
óra 

2019.10.15. kedd 17 
óra 

szünet 

2019.10.21. hétfő 17 
óra 

2019.10.22. kedd 17 
óra 

pH fogalma, erős savak, erős bázisok pH-ja 

2019.10.28. hétfő 17 
óra 

2019.10.29. kedd 17 
óra 

gyenge savak, gyenge bázisok, sók, pufferek - pH számítás 

2019.11.04. hétfő 17 
óra 

2019.11.05. kedd 17 
óra 

összeöntések, közömbösítési reakciók, pufferkészítés 

2019.11.11. hétfő 17 
óra 

2019.11.12. kedd 17 
óra 

szünet 

2019.11.18. hétfő 17 
óra 

2019.11.19. kedd 17 
óra 

Redoxfolyamatok, sztöchiometria  

2019.11.25. hétfő 17 
óra 

2019.11.26. kedd 17 
óra 

Heterogén egyensúlyi rendszerekkel kapcsolatos számítások 

2019.12.02. hétfő 17 
óra 

2019.12.03. kedd 17 
óra 

Titrálási feladatok 

 


