
44 Magyar Kémiai Folyóirat

Tisztelt Előfi zetők és Olvasók!

A 2004 óta negyedévenként megjelenő Magyar Kémiai Folyóirat 109.-110. kötettel indult új folyama tízéves jubileumához 
érkezett, és immár megalapozottan gondolhatjuk, hogy megújulva életképesnek bizonyult a kémiai tudomány hazai művelőinek 
és kutatási eredményeiknek ez a több, mint százéves múltú egyetlen fóruma. 

A szerkesztőségnek továbbra is legfőbb célja a lap szakmai színvonalának fenntartása, sőt lehetőség szerinti növelése, a magyar 
kémiai szaknyelv folyamatos korszerűsítése és közvetítése  a szakmai utánpótlás felé és a magyar nyelven is publikáló, előadó 
vegyész kollégáink számára, akik a környező országokban más nyelven tanulják és oktatják a kémiát, más nyelvet használnak 
mindennapi szakmai tevékenységükhöz, illetve más nyelven olvassák a szakirodalmat.

A 118. évfolyam számaiban is folytattuk a megújult lapban elindított sorozatainkat, közöttük az akadémiai székfoglalók 
közlését. Ez évben Hudecz Ferenc levelező tag előadása látott napvilágot a 118. kötet első számában. Három éve indított 
rovatunkban, amelyben külföldön élt/élő, s jelentős tudományos eredményeket elért kiváló magyar kémikusok ismertetik 
szakmai pályafutásukat, legjelentősebb kutatási eredményeiket, Pavláth Attila írását tettük közzé. Megemlékeztünk elhunyt 
kollegánkról, Kucsmann Árpád professzorról, a hazai elméleti szerves és szintetikus kémiai kutatások és e tudományterületek 
egyetemi oktatásának az elmúlt évtizedekben egyik legkiválóbb szaktekintélyéről.  Folytattuk a kiemelkedő hazai 
kutatóműhelyek eredményeit bemutató sorozatunkat, s ebben az évben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai 
Intézete és doktori iskolája adott áttekintést fontosabb tudományos eredményeiről a 2012/2-4 lapszámokban. A kiadvány 
vendégszerkesztője Turányi Tamás professzor, akinek közreműködéséért e helyen is köszönetet mondunk.

 Mint az elmúlt években is, szeretnék köszönetet mondani a benyújtott kéziratokat elbíráló valamennyi kollegánknak önzetlen 
és felelősségteljes munkájáért, felsorolva a 118. évfolyamban közzétett dolgozatok lektorait:

Batta Gyula, Bazsa György, Csámpai Antal, Csonka Gábor, Czugler Mátyás, Dura Gyula, Fekete Jenő, Felinger Attila, Fülöp 
Ferenc, Galbács Gábor, Jedlovszky Pál, Kállai Tamás, Kardos Júlia, Keresztúri Gábor, Kotschy András, Kovács Attila, Kövér 
Katalin, Kőműves József, Kubinyi Miklós, Kurtán Tibor, Lendvay György, Lengyel Béla, Lente Gábor, Márki Edit, Marton 
Aurél, Nemes László, Noszticzius Zoltán, Notheisz Ferenc, Nyulászi László, Pajkossy Tamás, Patonay Tamás,  Penke Botond, 
Pusztay László, Sinkó Katalin, Szalay Viktor, Veszprémi Tamás, Vidóczy Tamás, Wölfl ing János.

A szerkesztőség nevében köszönöm a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya anyagi támogatását, a 
közlemények szerzőinek és a lap előfi zetőinek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukat és elkötelezettségüket. Kiemelten 
köszönöm a külföldi magyar pályatársaink számára kettős előfi zetést vállaló, sajnos alig néhány kollegáink áldozatkészségét. 
Kérem és buzdítom valamennyi magyar kémikust, hogy vállaljanak kettős előfi zetést annak érdekében, hogy minél több 
határainkon kívül a kémia területén tevékenykedő magyar kutatóhoz, magyarul kémiát tanító és tanuló honfi társunkhoz 
eljuthassanak a lap számai. 
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