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Tisztelt Előfizetők és Olvasók!
Elkészült a Magyar Kémiai Folyóirat 120. kötete és ezzel a 2004-ben elindított új folyamnak tucatnyi kötete látott napvilágot. A 
tíz éve megszűnéssel fenyegető viharfelhők feloszlottak a lap fölül, és joggal remélhetjük, hogy továbbra is fennmarad a kémiai 
tudományok eme több, mint százéves múltú egyetlen hazai magyar nyelvű szakfolyóirata. 

A szerkesztőség céljai változatlanul a magas tudományos színvonal őrzése, a magyar korszerű kémiai szaknyelv ápolása és 
megismertetése a szakmai utánpótlás, és hangsúlyozottan, a tudományt magyar nyelven művelő határainkon kívül élő magyar 
kémikusok számára, akik más nyelven tanulták a kémiát és olvassák a szakirodalmat, más nyelvet használnak mindennapi 
szakmai tevékenységükben.

Továbbra is folytattuk a megújult lapban elindított sorozatainkat. Az akadémiai székfoglalók sorában Huszthy Péter levelező 
tag, a Folyóirat szerkesztőjének előadása került sorra a 120. kötet negyedik számában. Megemlékeztünk negyedszázada 
fiatalon elhunyt kiváló kollegánkról, Ruff Imre professzorról, a fizikai-kémia, s ezen belül a statisztikus mechanika kiemelkedő 
szaktekintélyéről, aki a számítógépes szimulációk elméleti kémiabeli alkalmazásának egyik hazai úttörője volt. E sorozatunk 
másik, a 2014/4 számban napvilágot látott tagja a rádiókémia magyar „nagymesterének”, nemzetközi tekintélyű professzorának, 
Imre Lajos életútjának legfontosabb momentumait összefoglaló írás. A legjelentősebb hazai kutatóműhelyek eredményeit 
bemutató sorozatunkban a Szegedi Tudományegyetemen a kémiai intézetekben és a kémiai doktori iskolában az utóbbi 
években folytatott kutatásokról nyerhet áttekintést az olvasó a 2014/2-3 füzetben. A kettős szám vendégszerkesztője Wölfling 
János professzor, akinek előkészítő munkájáért itt is szeretnénk köszönetet mondani. A Magyar Tudományos Akadémia tavaszi 
közgyűléséhez csatlakozó és a Kémiai Tudományok Osztálya szervezte előadóülés programjának négy krisztallográfiai tárgyú 
előadása a 2014/4 számban olvasható.

Hagyományosan köszönetünket fejezzük ki a közlésre beküldött kéziratokat elbíráló valamennyi kollegánknak önzetlen és 
felelősségteljes munkájukért, felsorolva a 120. évfolyamban közre adott publikációk lektorait:

Bátori Sándor, Borbély János, Bölcskei Hedvig, Faigl Ferenc, Fekete Jenő, Felinger Attila, Fogassy Elemér, Gáspár Attila, 
Hajós György, Hazai László, Hegedűs László, Hórvölgyi Zoltán, Hudecz Ferenc, Iván Béla, Jóvér Béla, Kállai Mihály, Kollár 
László, Lázár Károly, Lőw Miklós, Marosi György, Mező Gábor, Nagy Noémi, Náray-Szabó Gábor, Noszticzius Zoltán, Orbán 
Miklós, Patonay Tamás, Schay Zoltán, Simonyi Miklós, Skodáné Földes Rita, Sólyom Sándor, Sóvágó Imre, Szepes László, 
Torkos Kornél, Tóth János, Túri László, Wölfling János, Záray Gyula, Zrínyi Miklós.

Köszönöm a szerkesztőség nevében a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztálya anyagi támogatását, a 
közlemények szerzőinek és a lap előfizetőinek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukat és elkötelezettségüket. Köszönetem 
illeti munkatársaimat Huszthy Péter szerkesztőt és Nagy Tibor Zsigmond technikai szerkesztőt, valamint a Szerkesztőbizottság 
minden tagját, akiknek szakszerű és a Folyóirat iránti elkötelezettséggel végzett munkája biztosította a lapszámok jól előkészített, 
színvonalas taralmú és formátumú, időben való megjelenését.
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