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Tisztelt Előfi zetők és Olvasók!
Immár megjelent a megújult Magyar Kémiai Folyóirat ötödik évfolyamának negyedik, utolsó száma. A szerkesztőbizottság 
azt reméli, hogy sikerült megőrizni, talán kisé még emelni is, a folyóirat szakmai színvonalát, s ezzel megfelelni azoknak 
az elvárásoknak, amelyeket a magyar vegyész-társadalom és az előfi zetők joggal támasztanak a lappal szemben. Továbbra 
is igyekeztünk megvalósítani legfontosabb célunkat, a magyar kémiai szaknyelv ápolását, szakadatlan korszerűsítését és 
továbbadását a szakmai utánpótlásnak, hozzáférhetővé tételét azon honfi -, s egyben pályatársaink számára, akik a környező 
országokban más nyelven tanulták a kémiát, más nyelvet használnak a mindennapi szakmai tevékenységükhöz, illetve más 
nyelven olvassák a szakirodalmat.

Folytatván a magyarországi kémiai kutatóhelyek bemutatását, ezúttal a 2008/3 számot a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem kémiai fakultásán folyó kutatásokról képet adó közleményeknek szenteltük. A 2008/4 számban 
közreadott hazai és külföldi szerzők által írott több tanulmánnyal emlékeztünk meg tragikusan fi atalon elhunyt kollegánkról, 
Lukovits Istvánról. Folytattuk az akadémiai székfoglalók közlését, ebben az évben Blaskó Gábor rendes tag, Fülöp Ferenc és 
Zrinyi Miklós levelező tagok előadásait publikálva. Egy új „rovatot” is útjára indítottunk külföldön élt/élő jeles, kiemelkedő 
tudományos eredményeket elért magyar kémikusokról. Mindezzel bővíteni, színesíteni szeretnénk a magyar vegyészekről, s az 
általuk végzett kémiai kutatásokról lapunkból szerezhető információk körét.

 A lap szerkesztősége és a magam nevében szeretném megköszönni a 3., illetve 4. szám vendégszerkesztőinek, Keglevich 
Györgynek és Biczó Gézának szakszerű, értékes munkáját.

Külön köszönet illeti László Istvánt, aki a Lukovits emlékszámba beküldött két angol nyelvű írás magyarra fordításának 
fáradtságos munkáját, elhunyt kollegája iránti baráti gesztusként vállalta magára.

Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani a benyújtott kéziratokat elbíráló valamennyi kollegánknak önzetlen és felelősségteljes 
munkájáért, felsorolva itt a 114. évfolyamban közzétett dolgozatok lektorait:

Antus Sándor, Bakos József, Barkács Katalin, Bánkuti Diána, Biczó Géza, Blazsó Marian, Braun Mihály, Czigány Tibor, 
Csámpai Antal, Császár Attila, Dibó Gábor, Erős István, Fogarasi Géza, Fülöp Ferenc, Farkas József, Gelencsér Éva, Hollósi 
Miklós, Horvai György,  Inczédy János, Iván Béla, Jedlovszky Pál, Karger Kocsis József, Keszei Ernő, Király Zoltán, Klebovich 
Imre, Kollár László, Mandl József,  Markó László, Mayer István, Nagy Ágnes, Nemes András, Patonay Tamás,  Salgó András, 
Salma Imre, Simonyi Miklós, Surján Péter, Szalai Viktor, Torkos Kornél, Tyihák Ernő, Vékey Károly, Vértes Attila, Veszprémi 
Tamás.

Az egész magyar kémikus társadalom nevében köszönetem fejezem ki a Magyar Tudományos  Akadémia Kémiai Tudományok 
Osztálya és a Teva Magyarország Rt anyagi támogatásáért, amellyel a folyóirat megjelentetéséhez hozzájárultak, a közlemények 
szerzőinek, a lap előfi zetőinek és olvasóinak a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukért és elkötelezettségükért.

           Sohár Pál főszerkesztő


