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Magyar Kémiai Folyóirat

Tisztelt Olvasóink!
Elszállt két esztendő, s megjelent a megújult Magyar Kémiai Folyóirat 109-110. és 111. évfolyama. Ennyi időt adott a
Magyar Kémikusok Egyesülete közgyűlése, hogy az új szerkesztőbizottság bizonyíthassa a lap életképességét. Elérkezett
tehát az ideje annak, hogy az Egyesület elnöksége, közgyűlése, a lap előﬁzetői és olvasói felmérjék, hogy mennyit sikerült
megvalósítani terveinkből, betölti-e hivatását a lap, s döntsön a további támogatásról, arról, hogy a Magyar Kémiai Folyóirat
képviselte hagyomány fennmaradását óhajtja, fontosnak tartja és segíti-e.
A megjelentetés összes költségeinek fedezetét eddig zökkenőmentesen sikerült biztosítani és a következő néhány évre is
garantáltnak látszik, hogy a lap fenntartása egyetlen ﬁllérrel sem fogja növelni a Magyar Kémikusok Egyesületének kiadásait.
Ez annak ellenére is így van, hogy a korábbi előﬁzetési díjat igen jelentősen csökkentettük. A lap tehát jelenleg „önfenntartó”
hála a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya, a Magyar Egészségtudományi Társaság, a Magyar
Elválasztás-technikai Társaság és a Biogal Rt. folyamatos és jelentős támogatásának. Mindnyájuknak köszönet érte!
Úgy véljük, hogy a Szerkesztőbizottság legfontosabb céljait sikerült megvalósítani: A negyedévente megjelent számok
anyagának mintegy fele összefoglaló közlemény, további harmada az MTA fórumain elhangzott előadások tömörített
változata, s az eredeti közlemények ekként csak az össz-terjedelem hatodát teszik ki. Ez utóbbiak lektorait nyomatékkal kérte
a Szerkesztőség, hogy csak eredeti, új tudományos eredményeket is tartalmazó kéziratok elfogadását javasolja. Idegen nyelven
már közzétett cikkek magyar fordítását nem közöltük. Mindkét évfolyam egy-egy száma tematikus, vendégszerkesztő gondozta
anyagot, illetve az MTA közgyűléséhez kapcsolódó tudományos ülések előadásainak anyagát tartalmazza. A 109-110. kötet 4.
száma geokémiai, a 111/4 füzet gyógyszerkémiai témájú közleményeket tartalmaz. A 109-110. kötetben kaptak helyet a 2004.
évi akadémiai közgyűlés NMR-tárgyú előadásai, a 111. kötetben a 2005. évi közgyűléshez csatlakozva sorra került előadások
szerepelnek, analitika témakörből.
A jelen szám a Szerkesztőbizottság vállalta két évfolyamot követve már „ráadás”, s lényegében összeállt a 2006/2 füzet
anyaga, valamint a 2006. év további két számának terve is. Ha tehát a MKE májusi közgyűlése a lap fenntartásáról határoz, a
további számok megjelenése zökkenőmentes lehet.
Megvalósult az a kezdeményezésünk is, hogy a Magyar Kémiai Folyóiratot, mint az egyetlen magyar nyelvű tudományos
kémiai szaklapot, tegyük hozzáférhetővé a határainkon kívül élő magyar anyanyelvű vegyész kollegáink számára, a folyamatosan
változó, a nemzetközi szabályokat követő és a magyar nyelv természetével is harmonizáló régi és új szakkifejezések, szaknyelv
hiteles forrásaként. Kielégítve a felmerült igényeket, eljuttattuk számos határainkon kívül, a történelmi Magyarország területén
élő magyar kémikus, illetve ott működő intézmény számára a folyóirat ingyenes példányait. Erre magyarországi kémikusok két
példányra szóló kettős-, illetve olyan személyek előﬁzetése adott módot, akik a maguk számára nem kívánták előﬁzetni a lapot.
Nekik nevük felsorolásával köszönjük meg önzetlen segítőkészségüket, amellyel egyúttal a Magyar Kémiai Folyóirat további
megjelentetéséhez is hozzájárultak:
Bazsa György, Bánhegyi György, Blaskó Gábor, Czifrák Katalin, Csabai Andrea, Deckerné dr. Mayer Zsuzsa, Farkas
József, Görög Sándor, Horváth Ágnes, Huszthy Péter, Janurik Endre, Kalaus György, Kálmán Alajos, Kálmán Erika, Keglevich
György, Kotschy András, Körtvélyessy Gyula, Lipták András, Markó László, Márta Ferenc, Medzihradszky Kálmán, Meiszel
László, Pillich Lajos, Schay Zoltán, Sohár Pál, Steinbach Sándor, Szalontai Gábor, Szoboszlai Sándor, Vértes Attila.
A Szerkesztőbizottság köszönetet mond azoknak a kollegáinknak, akik vállalták a kéziratok véleményezésének sokszor
fáradtságos és hálátlan feladatát. Nekik köszönhető, hogy a lap számai késedelem nélkül jelenhettek meg és hogy csak
olyan kéziratok kaptak helyet az egyes füzetekben, amelyek szakmai, formai és nyelvi szempontból egyaránt megfeleltek a
követelményeknek, s hozzájárulnak legfőbb célunk eléréséhez, a lap szakmai színvonalának megőrzéséhez, illetve reményeink
szerint még emeléséhez is.
A 111. kötet lektorai:
Bakos József, Balázs László, Barca Lajos, Bernáth Gábor, Borossy András, Csámpai Antal, Deák György, Dékány Imre,
Falkay György, Ferenczy György, Fogarasi Géza, Fülöp Ferenc, Gazdag Mária, Gilányi Tibor, Greiner István, Guczi László,
Hajós György, Hársing László, Herczegh Pál, Hidegh Kálmán, Horvai György, Horváth Attila, Inczédy János, Kapuy Zoltán,
Kele Péter, Kiss Éva, Kiss Tamás, Kollár László, Kotschy András, Mátyus Péter, Mink János, Nógrádi Mihály, Pasinszki Tibor,
Patonay Tamás, Poppe László, Rockenbauer Antal, Sipos Pál, Szekrényesy Tamás, Veszprémi Tamás.
Végül a Szerkesztőbizottság nevében megköszönöm szerzőink, előﬁzetőink és olvasóink bizalmát, erkölcsi és anyagi
támogatását. Bízom benne, hogy a Magyar Kémiai Folyóirat fennmaradásáról kedvezően dönt a MKE közgyűlése, s a
magyar vegyésztársadalom e fontos és patinás orgánuma továbbra is betöltheti hivatását, szolgálhatja a magyarországi kémiai
tudományt, e terület szakembereit.
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