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Szerves vegyületek nevezéktana 
 
A vegyületek megnevezése nem lehet esetleges, a vegyészek közötti kommunikáció-

ra alkalmas kell, hogy legyen. Az írott, vagy hallott szövegben előforduló névből a ve-
gyület szerkezete megállapítható kell legyen. Ezt olyan elvek és szabályok alkalmazása 
biztosíthatja, amely egy szisztematikus nevezéktant eredményez. 

A szerves vegyületek szisztematikus megnevezéséhez először az alapszerkezetet kell  
azonosítani és elnevezni (ez az alapnév). Az alapnevet előtagokkal és utótagokkal módosít-
hatjuk azon szerkezeti változásoknak megfelelően, amelyek szükségesek az alapszerkezetből
a kérdéses vegyület levezetésére. A  vegyészek által rég ismert vegyületek köznapi nevének 
használata hosszú időn át  annyira közhasználatúvá vált, hogy a tudományos nyelvbe is 
beépültek, s a IUPAC nómenklatúrában megengedett, úgymond preferált alapnévként sze-
repelnek (ilyen triviális, egyértelmű alapnevek:  benzol, sztirol, formaldehid, ecetsav, kolesz-
terin, vagy a félszisztematikus nevek, mint: metán, propán, benzoesav stb.). A szisztematikus 
nevezéktan, amelynek az egy vegyület – egy név az  alapja, szigorúan csak  jogi eseteket 
feltételező vonatkozásokban tartandó be (szabadalmi szövegekben, export-import szabályo-
záskor, egészségügyi és biztonsági információkban). Oktatásban, vegyészek gyakorlatában a 
hivatalos nevezéktan engedményeket tesz jól meghatározott útmutatások szerint. Ezek 
részben egyeznek, részben eltérnek a Magyar Tudományos Akadémia által elismert és 1972-
ben kiadott nevezéktantól, s az annak megfelelő helyesírási szabályoktól. Ennek értelmében 
ismertetjük az érvényes nevezéktant,  a szerves vegyületek nevének kémiai helyesírását, 
kiemelve a változtatásokat az eddigi gyakorlattal szemben. Középiskolás tanulók számára 
azért is szükséges a hivatalosan elfogadott nevezéktan ismerete, mert a tanulmányi versenye-
ken, a felmérő dolgozatok és vizsgadolgozatok elbírálásánál ezek helyes ismeretét értékelik. 

A telített nyíltláncú (el nem ágazó, vagy elágazó) szénhidrogének általános neve 
alkán (nem megengedett a paraffin megnevezés használata). Alapvegyületnek az aciklikus 
(nyiltláncú) el nem ágazó telített szénhidrogéneket tekintjük. Ezek megnevezése  fél-
szisztematikus névvel történik, ha a szénatomok száma kisebb mint öt: 

CH4 metán C2H6 etán C3H8 propán C4H10 bután 
Amennyiben a szénatomok száma öt, vagy annál nagyobb a láncban, akkor a szén-

atom szám görög számnevének „a” végződését „-án”-ra cseréljük: 
CH3-CH2-CH2-CH2-CH3 pentán, a képletet írhatjuk rövidebben: CH3-[CH2]3-CH3

a láncban levő csoportok ismétlődésének  kifejezésére szögletes zárójelet használunk. 
Az alkánokból származtatható csoport neve alkil csoport: 
 

Alkán alapneve Származtatható  
csoport 

Csoport neve 

metán CH3- metil 
etán CH3-CH2-

-CH2-CH2-
CH3-CH=  

etil 
etilén 
etilidén 

propán CH3-CH2-CH2-
(CH3)2CH- 

propil 
izopropil 

bután CH3-[CH2]2-CH2-
(CH3)2CH-CH2-
CH3-CH2-CH(CH3)- 
(CH3)3C- 

butil 
izobutil 
szek-butil 
terc-butil 



104 2004-2005/3 

Alkán alapneve Származtatható  
csoport 

Csoport neve 

pentán CH3-[CH2]3-CH2-
(CH3)2CH-CH2-
CH3-CH2-C(CH3)2-

pentil 
izopentil 
terc-pentil 

H3C C CH2

CH3

CH3

neopentil 

A pentil csoport neve helyett  nem használható az  amil megnevezés! 
Az ötnél több szénatomot tartalmazó alkánok láncizomérjeire nem használható az 

izoalkán megnevezés, ezért az izooktán név nem megengedett. 
A telített monociklusos szénhidrogének (cikloalkánok) nevét az azonos 

szénatomszámú el nem ágazó láncú telített  aciklusos szénhidrogén nevéből a „cikló” 
előtaggal képezzük, amelyet egybeírunk az alapnévvel: 
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ciklopropán  ciklohexán ciklotetradekán 
 

Az elágazó nyíltláncú, vagy az oldallánccal rendelkező ciklikus szénhidrogéneket az 
alapnévvel rendelkező szénhidrogén szubsztituált származékainak tekintjük. A leghosz-
szabb egyenes lánc alapnevével szubsztituált származékként nevezzük meg. A nevet úgy 
képezzük, hogy előtagként felsoroljuk az egy-, vagy többatomos szubsztituensek nevét 
betűrend szerint, amit ha szükséges megelőz a helyzetszám, majd a helyettesítetlen 
alapnév: 

H3C CH CH2 CH2 CH2 CH3

CH3

3-etil-2metil-petnán 2-metilhexán 

CH3

H

CH3

CH3

CH3

metilciklohexán  1,2,3-trimetilbenzol 
 

A helyzetet jelölő számokat, vagy betűket közvetlenül a név azon része 
(szubsztituens, telítetlen kötés, funkciós csoport) elé tesszük, amelyre vonatkoznak:  

 
H3C CH CH3

Cl

21 3
H3C CH CH CH2 CH3

1 2 3 4 5

 
H2C CH CH2 OH

2-klórpropán pent-2-én prop-2-én-1-ol 
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Több azonos szubsztituens helyére utaló, egymást követő helyzetszámoknak elvá-
lasztására vesszőt használunk:  

 
H3C CH CH CH2 CH CH3

H3C CH3 CH3

54321 6

2,3,5-trimetilhexán 

 
A közvetlenül az alapnév előtt álló előtagot az alapnévvel mindig egybeírjuk. 
Amennyiben egy szubsztituens többször fordul elő a molekulában, azt sokszorozó 

szótaggal fejezzük ki: 
− egyszerű és nem szubsztituált összetett szubsztituensek esetén a görög számne-

vekből: di-, tri-, tetra- stb. (a nona és undeka latin eredetű). A sokszorozó tago-
kat kötőjel nélkül írjuk közvetlenül az elé a névelem (utótag vagy előtag) elé, 
amelyre vonatkoznak: 

H2C CH CH3

ClCl H2C CH CH2 CH CH2

1,2-diklórpropán   penta-1,4-dién 

− több azonos összetett szubsztituált szubsztituens esetén a bisz-, trisz-, tetrakisz-, 
előtagokat használják, utánuk a szubsztituens nevét kerek zárójelbe írva: 

 

HN
CH2 CH2Cl

CH2 CH2Cl

bisz(2-klóretil)-amin 

 

− a bi-, ter-, quater- sokszorozókat főleg gyűrű társulások nevében használják, pl.: 

bifenil 

− a mono előtagot általában nem használjuk. Akkor használandó, ha az alapszer-
kezet több jellemző csoportja közül csak az egyiket módosítottuk: 

 

C
O

OHO
COOH

monoperoxitereftálsav 
 

A telítetlenség megnevezése: az azonos szénatomszámú telített alapvegyület nevé-
ben az –án végződést cseréljük a táblázatban feltüntetett módon: 
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Kötés neve \kötés száma egy kettő három 
kettős -én -adién -atrién 
hármas -in -adiin -triin 

A telítetlen szénhidrogének családjában megengedett  triviális, vagy félszisztemati-
kus alapnevek, amelyek akkor is használhatók, ha az alapvegyület bármely helyzetben 
szubsztituált: 

Etén: H2C=CH2 nem használható a régebben engedélyezett etilén megnevezés 
Propén: H2C=CH-CH3 nem használható a régebben engedélyezett propilén  
Allén: H2C=C=CH2 Acetilén: HC≡CH  ( nem ajánlott az etin név) 
Izoprén: H2C=C(CH3)-CH=CH2 csak nem szubsztituált formában használható 
 
Amennyiben a szénláncban kettes, vagy hármas kötés van, és a lánc 

szubsztituenseket is tartalmaz, az alaplánc számozását úgy végezzük, hogy a telítetlen 
kötésben levő szénatom helyzetszáma minimális legyen: 
 

H3C CH CH CH2

CH3

4 3 2 1

3-metilbut-1-én 

34
H3C CH C C CH3

CH3

5 2 1

4-metilpent-2-in 
 

Amennyiben  kettes és hármas kötés is található a szénláncban, akkor úgy kell a lán-
cot számozni, hogy az –én-nek legyen a kisebb helyzetszáma: 

HC C CH2 CH CH2
12345

pent-1-én-4-in 
A felsorolt szabályok értelmében a szerves vegyületek szisztematikus nevét a  kö-

vetkező módon képezzük: 
a) kiválasztjuk a nómenklatúra típust. Általában a szubsztitúciós nómenklatú-

rát részesítik előnyben ( gyakran használatosak a csoportfunkciós nevek, a 
példáknál ezeket is megadjuk) 

b) meghatározzuk a jellemző csoportot, amit utótagként, vagy funkciós cso-
portnévvel nevezünk meg. Egy molekula esetében csak egyetlen jellemző
csoport (ezt nevezzük főcsoportnak) lehet, a többi csoportot 
(szubsztituenst) előtagként adjuk meg. Megjegyzendő, hogy a 
telítetlenséget nem tekintjük főcsoportnak, ezért utótagként jelöljük az 
„én” és „-in” nel, s ezért ezek egyszerre is jelen lehetnek utótagként a név-
ben. 

Csak előtagként megnevezhető szubsztituensek (a felsorolásban csak a középis-
kolai tananyagban előfordulókra szorítkoztunk): 

 
Jellemző csop. Előtag Jellemző csop. Előtag Jellemző csop. Előtag 

-Br 
-Cl 
-ClO 
-F 

 bróm- 
 klór- 
 klorozil- 
 fluor- 

-I 
=N2
-N3
-NO 

 jód- 
diazo- 
 azido- 
nitrozo 

-NO2
-OR (R )  
-SR (R ) 

nitro- 
-oxi 
-szulfanil 
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Elő- és utótagként is megnevezhető csoportok (felsorolásuk az utótagként való al-
kalmazás esetén a prioritásuk csökkenő sorrendjében): 
 

sorszám csoport képlete előtag utótag 
1 -COOH karboxi- karbonsav 
2 -(C)OOH - -sav 
3 -SO2-OH szulfo- -szulfonsav 
4 -COOR (R)-oxikarbonil- (R)-karboxilát 
5 -(C)OOR - (R)-...oát 
6 -CO-X halogénkarbonil- -karbonil-halogenid 
7 -CO-NH2 karbamoil- -karboxamid 
8 -C≡N, -(C)≡N ciano- -karbonitril, nitril 
9 -CHO formil- -karbaldehid 
10 -(C)HO oxo- -al(ál-nak ejtjük) 
11 =O oxo- -on 
12 -OH hidroxi- -ol 
13 -SH szulfanil- -tiol 
14 -NH2 amino- -amin 
15 =NH imino- -imin 

c) meghatározzuk az alapvegyületet (főlánc, preferált gyűrű, funkciós alapve-
gyület), és elvégezzük a szerkezet számozását 

d) megnevezzük az alapvegyületet 
e) meghatározzuk a szerkezetet pontosan leíró előtagokat, betűrendbe rakjuk, 

ha szükséges a megfelelő sokszorozó tagokkal együtt. 
 
Fordított feladat: amikor ismerjük egy szerves vegyület szisztematikus nevét és eb-

ből kell levezetni a szerkezetét. Példaként álljon egy bonyolultabb nagy molekula:  
6-(4-hidroxihex-1-én-1-il)undeka 2,4-dién-7,9-diin-1,11-diol 

Az „undeka” névelem arra utal, hogy az alapvegyület 11 szénatomos telített szén-
hidrogén, az undekán:     

CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3
1234567891011

 
Az „-ol” utótag a „di”- sokszorozó taggal és az 1 és 11 helyzetszámmal két 

hidroxilcsoport jelenlétére utal az 1 és 11-es helyzetben. Az –én és –in utótagok a di 
sokszorozóval és a 2,4, 7,9 helyzetszámokkal a 2-es és 4-es helyzetben kettős kötéstre, a 
7-es és 9-es helyzetben hármas kötésre utal: 

HO–CH2– C ≡ C– C ≡ C –CH2–CH=CH –CH=CH –CH2 –OH 
A 6-os helyzetszámmal a (4-hidroxihex-1-én-1-il) összetett előtag az alaplánc 6-os 

szénatomján levő alapszubsztituenst írja le, amely 6 szénatomos lánc, 1-es atomján 
kettőskötést jelent az –én utótag, s hidroxil csoportot a 4-es szenen. Az –il utótag az 
egyvegyértékű szénhidrogén csoportra utal, így az összetett szubsztituens szerkezete:  

–– CH CH CH2 CH CH2 CH3

OH
1 2 3 4 5 6

Ezek után felírható a megnevezett vegyület teljes szerkezete:  
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HO CH2 C C C C CH CH CH CH CH CH2 OH

CH CH CH2 CH CH2 CH3

OH

1234567891011

1 2 3 4 5 6

Felhasznált irodalom 
1] Útmutató a szerves vegyületek IUPAC-nevezéktanához, (Nyitrai József, Nagy József szerkesztők, 

Magyar Kémikusok Egyesülete, Bp. 1998) 
Máthé Enikő

t udomány t ör t énet

Dezső Loránt  
(1914–2003) 

 
Az elmúlt év december 16-án, életének 90. évében elhunyt 

Dezső Lóránt, a húszadik századi magyar csillagászat egyik 
legkiemelkedőbb alakja. Nevéhez fűződik a magyarországi 
napkutatás újraszervezése és a Magyar Tudományos Akadémia 
debreceni Napfizikai Obszervatóriumának megalapítása. Pályá-
jának néhány évét (1941–48) Kolozsváron töltötte, ahol egye-
temi oktatóként és az Egyetem Csillagvizsgálójának vezetője-
ként tevékenykedett. 

Dezső Loránt 1914. május 7-én született Budapesten.  
Apja, Dezső Kázmér, Nagykőrösön volt polgármester. Egyetemi tanulmányait a bu-

dapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte, matematika-fizika-csillagászat sza-
kon (1932–36). Ugyanitt csillagászat, elméleti fizika és matematika tárgykörben szerzett 
bölcsészdoktori diplomát 1938-ban, miközben már az egyetem csillagászati tanszékének 
gyakornokaként is tevékenykedett (1935–38). Az 1937/38. tanévben írja meg „A Nap-
rendszer mozgása” című, Pasquich pályadíjjal jutalmazott dolgozatát (Dezső, 1938). 

Az 1937–39 közti időszakban ösztöndíjas kutatóként a Budapest-svábhegyi Csillag-
vizsgálóban dolgozott, majd a zürichi Műegyetem Csillagvizsgálójában töltött egy évet 
szintén ösztöndíjasként. Érdeklődése ezekben az években fordul a napfizika felé, amint 
az kiderül a Csillagászati Lapok 1940/3. számban megjelent „A folytonos napészlelés-
ről” című átfogó dolgozatából. A zürichi Csillagvizsgáló obszervatóriumában az akkor 
még újdonságnak számító protuberancia megfigyeléseket tanulmányozta. Itt végzett 
munkájának összegzéseként írta meg másik jelentős magyar nyelvű dolgozatát „A pro-
tuberanciák mozgásáról” (Csillagászati Lapok 1943/4). 

A zürichi év után visszakerült a budai csillagdába, majd Észak-Erdély Magyaror-
szághoz való visszacsatolása után 1941-ben megbízták a Kolozsvári Egyetem Csillag-


