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Tisztelt Olvasóink!

 Immár napvilágot látott a megújult Magyar Kémiai Folyóirat harmadik, a kezdettől számítva 112. évfolyama. Az előző 
két évfolyammal kapcsolatos tapasztalatokat felmérve a Magyar Kémikusok Egyesülete 2006. évi közgyűlése döntött a lap 
további fenntartásáról, illetve támogatásról. A közgyűlés és az Egyesület elnöksége úgy ítélte meg, hogy az új szerkesztőbizottság 
lényegében megvalósította terveit, a lap továbbra is életképesnek bizonyult és így fennmaradhat a Magyar Kémiai Folyóirat 
képviselte hagyomány.
 A megjelentetés összes költségeinek fedezetét továbbra is sikerült előteremteni és ez a jövőre nézve is biztosítottnak 
látszik: a folyóirat ezután sem fogja növelni a Magyar Kémikusok Egyesületének anyagi terheit. A lap tehát jelenleg „önfenntartó” 
hála az előfi zetőknek, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya és a Teva Magyarország Rt. folyamatos 
és jelentős támogatásának. Köszönet érte!
 A Szerkesztőbizottság elgondolásaival összhangban a negyedévente megjelenő számok anyagát összefoglaló 
közlemények, az MTA különböző fórumain elhangzott előadások összefoglalói, s csak jóval kisebb részben eredeti közlemények 
teszik ki. Utóbbiak megfelelő szakmai színvonalára a Szerkesztőség nagy fi gyelmet fordít és csak eredeti, új tudományos 
eredményeket is tartalmazó kéziratok közzétételét engedi meg. Idegen nyelven már megjelent dolgozatok magyar fordítását 
továbbra sem vállaljuk. Mindhárom „új”  évfolyamban megjelent egy-egy tematikus szám, illetve helyet kaptak  az MTA 
közgyűléseihez kapcsolódó tudományos ülések előadásainak összefoglalói. A 109-110. kötet 4. száma geokémiai, a 111/4 füzet 
gyógyszerkémiai, a 112/4 szám pedig molekula-, legnagyobb részt infravörös spektroszkópiai témájú közleményeket tartalmaz. 
A 109-110. kötetben kaptak helyet a 2004. évi akadémiai közgyűlés NMR-tárgyú előadásai, a 111. kötetben a 2005., illetve 
2006. évi közgyűlésekhez csatlakozva sorra került előadások szövege jelent meg, analitika témakörből a 111., és a „Kémia a 
fenntartható fejlődés szolgálatában”  című ülés programjából a 112. kötetben.
 Hála a tucatnyi „kettős előfi zetőnek”, a lap ingyenes példányai eljutnak néhány határainkon kívül élő magyar anyanyelvű 
vegyész kollegához, illetve a szomszédos országokban működő intézményhez is. Köszönjük a „kettős előfi zetőknek” önzetlen 
segítőkészségüket, amellyel egyúttal a Magyar Kémiai Folyóirat további megjelenéséhez is hozzájárulnak és továbbra is 
számítunk segítségükre.
 A Szerkesztőbizottság köszöni a kéziratok bírálatát a lektoroknak.  Fáradtságos, hozzáértő és gyakran hálátlan 
munkájukkal biztosítják legfőbb célunk elérését, a lap szakmai színvonalának megőrzését, illetve reményeink szerint folyamatos 
emelését is.
 A 112. kötet lektorai:
 Antus Sándor, Bakó Imre, Bernáth Gábor, Billes Ferenc, Czvikovszky Tibor, Deák György, Dékány Imre, Gelencsér 
András, Gilányi Tibor, Guczi László, Hajós György, Horvai György, Horváth Attila, Huszthy Péter, Inczédy János, Kálai Tamás, 
Keresztúri Gábor, Kiss Éva, Kollár László, Kürti Jenő, Mink János, Poppe László, Rockenbauer Antal, Sipos Pál, Sólyom 
Sándor, Szalay Péter, Tarczay György
 Végül a Szerkesztőbizottság nevében megköszönöm szerzőink, előfi zetőink és olvasóink bizalmát, erkölcsi és anyagi 
támogatását. Bízom benne, hogy a Magyar Kémiai Folyóirat, a magyar vegyésztársadalom e nagy tradíciójú tudományos 
orgánuma továbbra is betöltheti hivatását, szolgálhatja a magyarországi kémiai tudományt, a magyar kémikusokat.
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