
Téma címe Oktató

Tanszék/Kutató-

csoport

Ajánlott szak,

szakirány Típus Előfeltétel Leírás

Időben periodikus (oszcilláló) kémiai rendszerek 

vizsgálata 

Csörgeiné Dr. Kurin 

Krisztina 

kísérlet

Periodicitás időben és térben kémiai és biológiai 

rendszerekben

Csörgeiné Dr. Kurin 

Krisztina 

irodalmazás

Gyógyszerhatóanyagok egy csoportjának 

irodalmi feldolgozása (történeti áttekintés, 

analitikai kémiai vizsgálatok, hatásmechanizmus, 

forgalomban lévő gyógyszerek...)

Csörgeiné Dr. Kurin 

Krisztina 

irodalmazás

Egzotikus kémiai jelenségek számítógépes 

tanulmányozása

Dr. Császár Attila számítógépes 

kutatás

Számítógépes molekulaspektroszkópia

Dr. Császár Attila számítógépes 

kutatás

Spektroszkópiai hálózatok elmélete

Dr. Császár Attila számítógépes 

kutatás

Magmozgások kvantumkémiai vizsgálata

Dr. Császár Attila számítógépes 

kutatás

Aktív adatbázisok

Dr. Császár Attila számítógépes 

kutatás

Élelmiszerekkel rendeltetésszerűen 

érintkezésbe kerülő műanyagok vizsgálata

Dr. Eke Zsuzsanna

Biodegradábilis műanyagok és 

adalékanyagaik vizsgálata gáz- és/vagy 

folyadékkromatográfiás módszerekkel

Dr. Eke Zsuzsanna

Mikroműanyagok kémiai összetételének és 

szorpciós képességének vizsgálata vizsgálata 

gáz- és/vagy folyadékkromatográfiás 

módszerekkel

Dr. Eke Zsuzsanna

Bioaktív molekulák konformáció analízise Dr. Farkas Ödön Kémia BSc elméleti

Szerves kémiai reakciók kvantumkémiai 

modellezése Dr. Farkas Ödön

Kémia BSc elméleti

QSAR módszerek fejlesztése és/vagy 

alkalmazása Dr. Farkas Ödön

Kémia BSc elméleti

Aromás vegyületek kölcsönhatásainak 

vizsgálata Dr. Farkas Ödön

Polimer nanorészecskék előállítása 

mikrohullámú technikával Dr. Gyulai Gergő műszeres/preparatív

Fluoreszcens szén kvantumpontok szintézise 

és kémiai módosítása Dr. Gyulai Gergő műszeres/preparatív

Funkciós makromolekulák Dr. Iván Béla Kémia BSc preparatív

Hiperelágazásos és csillag polimerek Dr. Iván Béla Kémia BSc preparatív

Nanoszerkezetű polimer kotérhálók Dr. Iván Béla Kémia BSc preparatív

Kémia BSc szakos hallgatók részére szakdolgozati témakínálat - Frissítve: 2019. november



Makromolekuláris nanohibridek, a jövő új 

anyagai - kémiai reakciók nanoreaktorokban
Dr. Iván Béla Kémia BSc preparatív/műszeres

Intelligens makromolekuláris anyagok Dr. Iván Béla Kémia BSc
preparatív 

/műszeres

Környezetbarát makromolekulák és 

műanyagok
Dr. Iván Béla Kémia BSc

preparatív 

/műszeres

Környezetbarát polimerizációs eljárások Dr. Iván Béla Kémia BSc preparatív

Makromolekulák  molekulatömeg-

eloszlásának 

meghatározása  gélpermeációs 

kromatográfiáva

Dr. Iván Béla Kémia BSc
műszeres 

/preparatív

„Zöld” polimer kémiai eljárások Dr. Iván Béla Kémia BSc preparatív

Polimerek környezetileg előnyös 

átalakításai és lebontása
Dr. Iván Béla Kémia BSc preparatív

Polimer kémiai demonstrációs 

kísérletek kidolgozása
Dr. Iván Béla Kéma tanár

demonstrá-ciós 

kísérleti

Vasvegyületek és fémek nagyenergiájú

nehéz ion besugárzás hatásának Mössbauer-

vizsgálata

Dr. Kuzmann Ernő

Adalékolt üvegekkel történő hulladék-

lebontás vizsgálata Mössbauer-

spektroszkópia segítségével

Dr. Kuzmann Ernő

 Mechanikai változások szilárd elektródokon 

elektrokémiai folyamatok hatására

Dr. Láng Győző hallgatók: kémia BSc

Oxoanionok elektrokémiai redukciója Dr. Láng Győző

Elektrokémiai módszerekkel előállított 

anyagok tulajdonságainak vizsgálata

Dr. Láng Győző

Relativistic QED developments for 

molecules

Dr. Mátyus Edit

Effective non-adiabatic and relativistic 

theories for molecular systems

Dr. Mátyus Edit

High-dimensional molecular quantum 

dynamics developments

Dr. Mátyus Edit

Molecules as few-particle quantum systems: 

theory and computations

Dr. Mátyus Edit

Polielektrolit/tenzid elegyek 

fázistulajdonságainak szabályozása

Dr. Mészáros Róbert 

Speciális nanorendszerek és miniemulziók 

előállítása

Dr. Mészáros Róbert 



A magmozgás kvantumeffektusainak 

figyelembevétele elemi kémiai reakciók 

dinamikájának klasszikus mechanikai 

szimulációkkal történő vizsgálatában

Dr. Nagy Tibor (TTK, 

Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózat tagja. )

Adott elektron-rezgési-forgási kvantumállapotú 

reaktánsok között lezajló elemi kémiai reakciók 

részletes kísérleti vizsgálatára és pontos 

kvantummechanikai szimulációjára nem léteznek 

rutinszerűen alkalmazható módszerek 2+2 atomosnál 

bonyolultabb rendszerek esetében. A magmozgás 

dinamikájának klasszikus szimulációja ellenben 

lényegében korlátlan méretű molekulákra elvégezhető 

ha a magok közt ható erők kellően gyorsan 

számíthatók. A legtöbb reakció esetében azonban 

meghatározó szerepe van valamilyen magmozgási 

kvantumeffektusnak is, így például a rezgési energiák 

kvantáltságának [1][2] vagy az alagúteffektusnak [3]. 

A kutatómunka célja kvantumeffektusok klasszikus 

szimulációkban való figyelembevételére alkalmas 

módszerek továbbfejlesztése és/vagy alkalmazása 

elemi reakciók dinamikájának és kinetikájának 

vizsgálatában.

Újszerű, hatékony módszerek fejlesztése 

elemi reakciók pontos analitikus 

potenciálisenergia-felületének előállítására

Dr. Nagy Tibor (TTK, 

Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózat tagja. )

Az elemi reakciók elméleti vizsgálatának 

kiindulópontja a rendszer potenciálisenergia-

felületének (PEF) kvantumkémiai feltérképezése. A 

reakciók kinetikájának pontos, kvantummechanikai 

átmenetiállapot-elméleti számításához az energiát, 

illetve dinamikájának kváziklasszikus trajektória 

módszerrel történő részletes vizsgálatához a 

gradienst nagyszámú (10^6-10^10) geometriánál kell 

kiértékelni. A kvantumkémiai számítások 

költségessége miatt a nagyszámú kiértékelés azonban 

csak úgy lehetséges, hogy lényegesen kevesebb, 

gondosan megválasztott geometriánál kiszámított 

energiára gyorsan számítható, analitikus függvényt 

illesztünk, és az így kapott ún. analitikus PEF-et 

használjuk. A kutatómunka célja a korábbiaknál a 

rendszer méretével jobban skálázódó, pontos 

analitikus PEF előállítási módszerek kidolgozása 

reaktív erőterek [1] és polinom sorfejtéssel való 

kombinálásával [2] és/vagy alkalmazásuk elemi 

reakciók kinetikájának és dinamikájának 

vizsgálatában.



Kisméretű és pontos kinetikai reakció 

mechanizmusok kifejlesztése az 

égéskémiában

Dr. Nagy Tibor (TTK, 

Eötvös Loránd Kutatási 

Hálózat tagja.) és        

Dr. Turányi Tamás

A földgáz, a kőolaj frakcióinak és bioüzemanyagok 

gázfázisú égésének leírására kifejlesztett 

reakciókinetikai mechanizmusok több száz, illetve 

több ezer anyagfajtát és elemi lépést tartalmaznak. 

Azonban térben inhomogén rendszerek, mint például 

a belső égésű motorok és a gázturbina égőfejek 

szimulációja nem kivitelezhető néhány tucatnál több 

anyagfajtát tartalmazó kinetikai modellel. 

Következésképpen a részletes modell méretét 

csökkenteni kell a redundáns anyagfajták és reakciók 

eltávolításával. Továbbá a redukált modell 

pontosságának javításához érdemes a hatásos 

Arrhenius paramétereket újrahangolni a szimulációs 

eredmények kísérleti adatokra vagy a teljes modell 

számítási eredményeire való illesztésével. A 

kutatómunka célja kisméretű és pontos égéskinetikai 

modellek előállítása a témavezetők által kifejlesztett 

hatékony modell redukciós [1] és optimalizációs [2] 

módszerek kombinált alkalmazásával.

Természetes vegyületek fluor-tartalmú 

analógjainak szintézise Dr. Nemes Anikó

A légköri nukleáció magassági kiterjedése 

drónos mérések alapján

Dr. Salma Imre

A nukleáció kedvező levegőkörnyezeti 

körülményeinek azonosítása

Dr. Salma Imre

A felhőkondenzációs magvak aktiválódási 

tulajdonságai

Dr. Salma Imre

Felhőkondenzációs magvak és forrásaik 

városokban

Dr. Salma Imre

Hosszú idejű légkörkémiai adatsorok 

kiértékelése

Dr. Salma Imre

Nagy porozitású szervetlen oxid rendszerek 

előállítása és szerkezetvizsgálata 

Dr. Sinkó Katalin

Szervetlen nanorétegek szintetizálása Dr. Sinkó Katalin

Kriogél alapú, szervetlen-biopolimer 

hibridek és kompozitok szintetizálása

Dr. Sinkó Katalin

Porózus nanoporok oldatfázisú szintézise Dr. Sinkó Katalin

Kváziklasszikus közelítések a kémiában

Dr. Surján Péter alapfokú 

kvantummechanikai és 

elméleti kémiai 

ismertek

A fizikában több olyan eljárás ismert, amelytől a 

klasszikus mechanikai és a kvantummechanikai leírás 

közti eredmény várható. A feladat eddig nem létző 

kémiai alkalmazások kifejleszétse speciális 

matematikai eszközös segítségével.

Elektronpár alapú kvantumkémiai 

közelítések optimális pályáinak vizsgálata

Dr. Szabados Ágnes
elméleti, 

számítógépes

"A matematika kémiai 

alkalmazásai 2"  

(kemmat3k17ex) és 

"Kvantummechanika" 

(kvmechk17em és 

kvmechk17gm



Intramolekuláris diszperzió leírása 

perturbációszámítással

Dr. Szabados Ágnes
elméleti, 

számítógépes

"A matematika kémiai 

alkalmazásai 2"  

(kemmat3k17ex) és 

"Kvantummechanika" 

(kvmechk17em és 

kvmechk17gm

Internetes feladatbank fejlesztés általános 

kémiai számítási gyakorlathoz

Dr. Szabados Ágnes számítógépes

legalább 4-es jegy 

"Általános kémia 

szám.gyak." 

(altkemszamk17ga) 

tárgyból

Mintázatképződés reakció-diffúzió

rendszerekben

Dr. Szalai István

Periodikus jelenségek vizsgálata kémia 

rendszerekben

Dr. Szalai István

Kémiai problémák kvantumkémiai tárgyalása Dr. Szalay Péter

Elsősorban nukleobázisok és ezek komplexinek 

gerjesztett állapotaival, valamint a töltésátmenet 

folyamatának elméleti leírásával foglalkozunk, de más 

spektroszkópia problémák (pl. ózon disszociációja, 

oxigén molekula lumineszcenciája)  is foglalkoztatnak 

minket. A szakdolgozó akár hozhatja kedvenc 

molekuláját is, hogy kiszámítsuk ennek tulajdonságait 

a lehető legpontosabb módszerekkel.

Szilil-trifláttal katalizált N-O/N-S 

szililvándorlások NMR-spektroszkópiai 

vizsgálata

Dr. Szalay Roland kísérleti 

laboratóriumi 

munka

Nitrogéntartalmú heterociklusos vázak 

előállítása szilil-karbamidátokból

Dr. Szalay Roland kísérleti 

laboratóriumi 

munka

Szelektíven védett húgysav-származékok 

szintézise

Dr. Szalay Roland kísérleti 

laboratóriumi 

munka

Koordinációs kémiai szempontból érdekes 

ón(IV)-amid-származékok előállítása

Dr. Szalay Roland kísérleti 

laboratóriumi 

munka

Vas- és bóratomot tartalmazó ún. klatrokelát 

típusú vegyületek szintézise, 

szerkezetvizsgálata, ill. reakcióik 

tanulmányozása gyakorlati felhasználás 

céljából

Dr. Szalay Roland kísérleti 

laboratóriumi 

munka

A kémiai laboratóriumban használatos 

(üveg)eszközök fejlődéstörténete

Dr. Szalay Roland Irodalmazás

Gyűrűtagszámban homológ laktámok és 

rokonvegyületek reakciókészségének 

összehasonlító elemzése 

Dr. Szalay Roland Irodalmazás



Szelektíven védett húgysav-származékok 

szintézise, szupramolekuláris szerkezetük 

összehasonlító vizsgálata, különös tekintettel 

azok biológiai vonatkozásaira

Dr. Szalay Roland Irodalmazás

Ún. “tetrel bonding” típusú kölcsönhatásban 

résztvevő 14. csoportbeli vegyületek 

szerkezete és katalitikus átalakításokban 

való alkalmazhatósága

Dr. Szalay Roland Irodalmazás

A szilszeszkvioxánok kémiája és 

felhasználása

Dr. Szalay Roland Irodalmazás

Szilán-kapcsoló ágensek előállítása és 

gyakorlati alkalmazása

Dr. Szalay Roland Irodalmazás

Átmenetifémek molekulakomplexeinek 

szerkezete és alkalmazása

Dr. Szalay Roland Irodalmazás

Interaktív digitális tananyag készítése az 

általános kémia oktatásához

Dr. Szalay Roland Tanár szak

Neptunuszon túli objektumok kémiája

Dr. Tarczay György alapfokú 

molekulaspektroszk

ópiai ismeretek

Neptunuszon túli objektumokra jellemző 

asztrokémiai jegek sugárzások által kiváltott 

kémiai reakcióinak laboratóriumi vizsgálata. 

A Jupiter kémiája

Dr. Tarczay György alapfokú 

molekulaspektroszk

ópiai ismeretek

Neptunuszon túli objektumokra jellemző 

asztrokémiai jegek sugárzások által kiváltott 

kémiai reakcióinak laboratóriumi vizsgálata. 

Gyökök, reaktív molekulák, intermedierek 

vizsgálata mátrixizolációs módszerrel

Dr. Tarczay György

alapfokú 

molekulaspektroszk

ópiai ismeretek

Reaktív molekulák generálása nemesgáz 

vagy parahidrogén mátrixokban, a 

specieszek azonosítása kvantumkémiai 

számításokkal és molekulaspektroszkópiai 

módszerekkel. 

Coarse-grained potenciálok fejlesztési 

alternatívái kétkomponensű Lennard-Jones 

rendszerekben

Dr. Tóth Gergely 

számítógépes 

kutatás

Kemometriai (sokváltozós statisztikai) 

módszerek alkalmazása és fejlesztése

Dr. Tóth Gergely számítógépes 

kutatás

Víz szimulált párolgási trajektóriáinak 

statisztikai vizsgálata

Dr. Tóth Gergely 

Modellezett építési munkák globális energia 

és környezeti terhelése

Dr. Tóth Gergely  Preferáltan 

környezettan BSc, 

környezettudomány 

MSc és kémia 

tanárszakos 

hallgatóknak

Reakciómechanizmusok fejlesztése és 

vizsgálata

Dr. Turányi Tamás számítógépes 

kutatás

Rakéta-hajtóanyagok reakciókinetikai 

vizsgálata

Dr. Turányi Tamás számítógépes 

kutatás



Protontranszfer reakciók dinamikájának 

vizsgálata kvantumdinamikai módszerekkel

Dr. Túri László

Elektrontranszfer reakciók dinamikájának 

vizsgálata kvantumdinamikai módszerekkel

Dr. Túri László

Gépi tanulási módszerek alkalmazása 

molekuláris szimulációkban

Dr. Túri László

Protontranszfer reakciók dinamikájának 

vizsgálata kvantumdinamikai módszerekkel. 

Dr. Túri László

Elektrontranszfer reakciók dinamikájának 

vizsgálata kvantumdinamikai módszerekkel. 

Dr. Túri László

Gépi tanulási módszerek alkalmazása 

molekuláris szimulációkban. 

Dr. Túri László

Intelligens, lágy határrétegek előállítása és 

vizsgálata

Dr. Varga Imre  vegyész, tanár

Nanokapszullák előállítása és hatóanyag-

kibocsátásának vizsgálata 

Dr. Varga Imre  vegyész, tanár

Részletes égéskémiai 

reakciómechanizmusok összehasonlítása
Dr. Zsély István Gyula

elméleti Fizikai kémia (1)

Új fluortartalmú hipervalens jódvegyületek 

szintézise és alkalmazása
Dr.Novák Zoltán preparatív

Látható fénnyel aktivált fotokémiai reakciók 

fejlesztése
Dr.Novák Zoltán preparatív

C-H aktiváláson alapuló szintézismódszerek 

kidolgozása
Dr.Novák Zoltán preparatív

Peptidek és peptidszármazékok szekvenálása 

tandem tömegspektrometriával.

Vácziné Dr. Schlosser Gitta 

és Dr. Magyar Anna

LC-MS módszerek alkalmazása szerves 

vegyületek és biopolimerek jellemzésére, 

detektálására.

Vácziné Dr. Schlosser Gitta 

és Dr. Magyar Anna

Fémionok kioldódásának spektrometriás 

vizsgálata élelmiszer- csomagoló 

műanyagokból

Zihné Dr. Perényi 

Katalin 

Nanorészecskék technológiai jelentősége és 

környezeti hatása élelmiszerekkel 

rendeltetésszerűen kapcsolatba kerülő 

műanyagokban

Zihné Dr. Perényi 

Katalin 

Környezettan BSc


