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Tisztelt El�� zet�k és Olvasók!
Kezében tartja a megújult Magyar Kémiai Folyóirat hatodik évfolyamának utolsó, kett�s számát, amelyet – folytatva az immár 
hagyományosnak tekinthet� magyar kémiai kutatóm�helyek bemutatásának szentelt sorozatot – az MTA Izotópintézet 50 éves 
jubileumának szentelünk. 

Bízom benne, hogy továbbra is sikerült meg�rizni, talán kissé még tovább is emelni, a folyóirat szakmai színvonalát, s 
ezzel teljesíteni legf�bb céljainkat, amelyeket magunk elé t�ztünk, s amelyeket a  magyar vegyész-társadalom, el�� zet�ink 
és olvasóink is joggal elvárnak a Magyar Kémiai Folyóirat-tól. Remélem, hogy a lap ez évi számaival is hozzájárulhattunk 
a magyar kémiai szaknyelv ápolásához, folyamatos korszer�sítéséhez és tovább adásához  a szakmai utánpótlás számára, 
továbbá azt is, hogy azon magyar nyelven is publikáló, el�adó vegyész kollégáink számára, akik a környez� országokban más 
nyelven tanulták a kémiát, más nyelvet használnak a mindennapi szakmai tevékenységükhöz, illetve más nyelven olvassák a 
szakirodalmat, eligazítást adhattunk a ma használt magyar szaknyelvr�l, szakkifejezésekr�l.

Folytattuk az akadémiai székfoglalók közlését, ebben az évben Joó Ferenc rendes tag és Horvai György levelez� tagok 
el�adásait tettük közzé. Megjelent múlt évben elindított új rovatunk soron következ� írása, amely sorozatban külföldön élt/él� 
jeles, kiemelked� tudományos eredményeket elért magyar kémikusok ismertetik szakmai pályafutásukat, kiemelked� kutatási 
eredményeiket. Ezúttal, a 115. kötet 2. számában Angyal István professzor, az MTA küls� tagja, az Ausztráliában él� és ott 
tevékenyked� Zemplén-tanítvány, kit�n� szénhidrát-kémikus bemutatkozására került sor. A 115. évfolyam els� számában 
közreadtuk a Kémiai Tudományok Osztálya 2009. évi MTA-közgy�léshez kapcsolódó „A XXI. század analitikai kihívásai” 
cím� tudományos ülés el�adásait. A 2009/2 számban megemlékeztünk elhunyt kollegánkról, Bernáth Gáborról, a heterociklusos 
szintetikus kémia egyik legkiválóbb, nemzetközileg is igen nagyra becsült szaktekintélyér�l.

A lap szerkeszt�sége és a magam nevében szeretném megköszönni a 3 - 4. szám vendégszerkeszt�jének, Tétényi Pál 
akadémikusnak szakszer�, lelkes és értékes munkáját.

Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani a benyújtott kéziratokat elbíráló valamennyi kollegánknak önzetlen és felel�sségteljes 
munkájáért, felsorolva itt a 115. évfolyamban közzétett dolgozatok lektorait:

Antal István, Ágai Béla, Bakos József, Bálint Sándorné, Balla József, Demeter Attila, Dékány Imre, Dibó Gábor, Dobosi Gábor, 
Erd�helyi András, Faigl Ferenc, Felinger Attila, Fórizs István, Gelencsér Éva, Hajdú Mária, Hajós György, Hancsók Jen�, 
Hermecz István, Homonnay Zoltán, Horváth Attila,, Huszthy Péter, Kalló Dénes, Kiricsi Imre, Kiss Ádám, Kónya József, Kövér 
Katalin, Kremmer Tibor, Kuszmann János, Láng Gy�z�, Lipták András, Makai Mihály, Mátyus Péter, Nagy Géza, Nemes 
András, Németh Gábor, Németh Krisztina, Nógrádi Mihály, Pintér István, Ripszné Judik Katalin, Schiller Róbert, Simon 
Kálmán, Skodáné Földes Rita, Sólyom Sándor, Szammer János, T. Bíró Katalin, Tompos András, Tóth Géza, Újhelyi Gabriella, 
Valyon József, Varga Imre, Vértes Attila, Vincze Árpád, Zagyvai Péter, Zelkó Romana, Zrinyi Miklós.

Az egész magyar kémikus társadalom nevében köszönetem fejezem ki a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok 
Osztályának anyagi támogatásáért, amellyel a folyóirat megjelentetéséhez hozzájárult, a közlemények szerz�inek és 
olvasóinknak, a lap el�� zet�inek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukért és elkötelezettségükért. Külön nyomatékkal 
köszönöm a külföldi magyar pályatársaink számára kett�s el�� zetést vállaló kollegáinknak áldozatkészségüket.
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