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Kaucsár Márton 

 

Szerves vegyületek nevezéktana 
II. rész 

 
A szerves vegyületek nevezéktanában sajátos helyet foglalnak el az aromás szénhid-

rogének, amelyek közül soknak van triviális alapneve. A következőkben ezeket foglaljuk 
össze. 

Azok az alap szénhidrogének, melyek neve korlátlanul szubsztituálható (vagyis a 
szubsztituált származék neve is az illető alapnévvel képezendő):  
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benzol naftalin antracén fenantrén 

 

A szubsztituált származékok megnevezése: 
 

Cl –NO2

klórbenzol C6H5–NO2 nitrobenzol  
 

CH3

CH2CH3

NO2

1-etil-2-metilbenzol 2-nitronaftalin 
 

Ezekből a szénhidrogénekből származtatható csoportok, melyeket szubsztituensként  
alkalmazunk, szintén korlátlanul szubsztituálható nevek: 

 
C6H5– –C6H4– (C6H5)3C– 
fenil fenilén (o-,m-,p-) izomerek tritil 
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naftil (2-izomer) antril (2-izomer) fenantril (2-izomer) 

 

Az aromás szénhidrogének egy csoportja csak gyűrűben szubsztituálva viselheti tri-
viális nevét, előtagként leírva a szubsztituenst. Ilyenek: 

 
C6H5–CH3 C6H5–CH=CH2 C6H5– CH=CH–C6H5

toluol sztirol sztilben 
 

Ezekből a szénhidrogénekből levezethető csoportok neve: 
 
C6H5–CH2– C6H5–CH= C6H5–CH=CH– C6H5–CH2 –CH2 –

benzil benzilidén sztiril fenetil 
Cl

CH3

Cl

CH3

CH3Cl CH2Cl

2-klórtoluol 3-klórtoluol 4-klórtoluol klórmetil-benzol 
 

A klórmetil-benzolnak megengedett a benzil-klorid funkciós csoportnév  
 

Azok a triviális nevű aromás szénhidrogének, melyek szubsztituált származékaik ne-
vét nem lehet az alapnévből képezni: 

 
C6H4 (CH3)2 C6H3 (CH3)3 C6H5–CH(CH3)2
o-,m-, p-xilol mezitilen kumol 

 

A szénhidrogén-származékok megnevezése 
A szénhidrogén-származékok vegyületcsaládjainak szisztematikus megnevezési 

módját az előző számban (FIRKA 3/2004-2005) általánosan tárgyaltuk, most a megen-
gedett közhasználatú alapneveket, s ezek használatára vonatkozó utasításokat  ismertet-
jük. 

Halogénvegyületek 
A halogénszármazékok közül kevésnek van triviális neve, ami nem szubsztituálható. 

Ezek: 
CHBr3 CHCl3 CHI2 CH2=CH–Cl 
bromoform    kloroform       jodoform vinil-klorid 
 
Hidroxivegyületek szubsztituciós nevét  a szubsztituált szénhidrogén alapnevével 

egybeírt –ol utótaggal képezzük. 
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CH3–OH  (CH3)2CH–OH (CH3)2CH–CH2–OH 
metánol propán-2-ol  

(izopropil-alkohol) 
2-metilpropán-1-ol 

 
A 2-metilpropán-1-olnak tiltott az izobutanol név, megengedett funkciós csoport-

névként: izobutil-alkohol használható. 
C6H5–OH fenol (tiltott a hidroxibenzol), sói a fenoxidok (nem használható a 

fenolát név), korlátlanul szubsztituálható. Pl. H2N–C6H4–OH  p-aminofenol 
 

OH

O2N NO2

NO2

pikrinsav 

A szubsztituált fenolok közül a 2,3,5– helyzetben 
nitrocsoportot tartalmazó származék triviális neve, a pikrinsav 
alapnévként használható, de nem szubsztituálható név. Sói a 
pikrátok. 

 
HO–CH2––CH2–OH HO–CH2–CH(OH) –CH2–OH C(CH2OH)4 C6H4(CH3)(OH) 

etán-1,2-diol, 
etilénglikol 

propán-1,2,3-triol, glicerin pentaeritrit krezol  
(o-,m-,p- izomerek) 

 
Az etilénglikol, glicerin, pentaeritrit, krezol nevek nem szubsztituálhatók. 
Észterképzésnél a hidroxilcsoport hidrogénatomjának helyettesítését funkcionalizációnak 

tekintik, ezért az észter nevének képzésekor használhatók ezek a nevek 
 

OH

OH

benzol-1,2-diol  
(használható, de nem szubsztituálható név: pirokatekin) 

OH

HO

benzol-1,3-diol  
(rezorcin, de nem szubsztituálható név) 

OHHO
benzol-1,4-diol  
(hidrokinon, de nem szubsztituálható név) 

OH

OHHO

benzol-1,2,3-triol  
(nem használható: pirogallol) 

OH

HO

OH benzol-1,3,5-triol  
(nem használható: floroglucin) 

 

Karbonilvegyületek 
Az aldehidek nevét, ha a szénatom szám ≤ 4, a latin savnévből az  aldehid szóval 

képezzük: 
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H2C =O CH3–CHO CH3–CH2CHO CH3–CH2–CH2–CHO 
formaldehid acetaldehid propionaldehid butiraldehid 

 
Amennyiben az aldehid szénatom száma ≥ 5, akkor az alap szénhidrogén nevével az  

–al (-ál-nak ejtjük) utótagot írjuk egybe: 
 

CH3–CH2–CH2– CH2–CHO 
pentanal 

 
Ketonok megnevezésekor a szubsztitúciós nómenklatúrában az alkanon módosított 

alapnevet használjuk (az -on végződést nem tekintjük utótagnak az alkének -én-jéhez 
hasonlóan ). Gyakran használjuk a funkciós csoportnevet. 

 
CH3–CH2CO– CH3 CH3–CO– CH2–CO– CH3 CH2=CH–CO–CH3

bután-2-on,  
vagy etil-metil-keton 

pentán-2,4-dion but-3-én-2-on 

 
Amennyiben a molekulában több szubsztituens, illetve funkciós csoport van, csak a 

legmagasabb oxidációs állapotú szénatomon levőt tekinthetjük utótagnak. Szénhidrogén 
származékoknál az utótagok és végződések értékrendjét a következő sor írja le:  
-al > -on > -ol > -én 

Ennek értelmében pl. a következő vegyület neve 2-metil –3-oxo-butanal 
CH3–CO–CH–CH=O 
 

CH3
A ketonok közhasználatú nevei közül a gyakran használatosokat soroljuk fel, ame-

lyek  korlátlanul szubsztituálhatók: 
 

CH3–CO–CH3 CH2=C=O O O

O

O

aceton ketén benzokinon naftokinon 
 

Nem szubsztituálható megnevezések: 
 

C6H5–CO– CH3 C6H5–CO– C 6H5 CH3–CH2– CO– C5H6
acetofenon benzofenon propiofenon 

 
CH3–CO–CO–CH3 C6H5–CH2 –CO–CO–CH2–CH3

biacetil 1-fenilpentán-2,3-dion vagy benzil-etil-diketon 
 

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

tők, Magyar Kémikusok Egyesülete, Bp. 1998) 
Máthé Enikő


