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Tisztelt Előfizetők és Olvasók!
Kezükbe adjuk a megújult Magyar Kémiai Folyóirat tizenharmadik, s létrejötte óta immár 121. évfolyamának negyedik, utolsó 
számát. A szerkesztőbizottság továbbra is szeretné megőrizni, s ha lehet emelni a folyóirat szakmai színvonalát, és így teljesíteni 
legfőbb célkitűzését, a magyar kémiai szaknyelv ápolását, folyamatos 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.

Ebben az évben is tovább folytattuk a legfontosabb magyarországi kémiai kutatóhelyek bemutatását, ezúttal a 2015/2-3 
kettős számban az átszervezett, új épületbe költözött MTA Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémia 
Intézetében folyó kutatásokat ismertető közlemények kaptak helyet. Az akadémiai székfoglalók sorában, ebben az évben E. 
Kövér Katalin levelező tag előadását tettük közzé. A közelmúlt kiemelkedő eredményeket elérő, kiváló magyar kémikusait 
bemutató sorozatunkat is folytattuk. Liptay György professzornak a hungarikumnak tekinthető, széles körben elterjedt és 
használatos, s nagy sikert aratott termogravimétert megalkotó testvérpár szakmai életútját ismertető írása és Medzihradszky 
Kálmán akadémikusnak a közelmúltban elhunyt nagyszerű peptid-kémikus, Bajusz Sándor kutatói pályafutását és kiemelkedő 
eredményeit áttekintő megemlékezése gyarapította e sorozatunk arcképcsarnokát.

A Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében a Kémiai Tudományok Osztálya „Ezerarcú szénhidrátok”elnevezésű előadói 
ülésének előadásait a 2015/1 számban publikáltuk. Köszönet illeti a szám előkészítéséhez nyújtott segítségért Somsák Lászlót. 
Örvendetes, hogy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem négy PhD-értekezés összefoglalóját publikálta a 
2015/4 számban, s ez elsősorban a témavezetők, Huszthy Péter és Keglevich György professzorok érdeme. Bízom benne, hogy 
a jó példát a többi kémiát is oktató magyar egyetem is követi.

A lap szerkesztősége és a magam nevében szeretnék köszönetet mondani a kettős lapszám vendég-szerkesztőinek Szépvölgyi 
Jánosnak, az MTA TTK AKI  igazgatóhelyettesének és Tóth Rita Csillának, az intézet munkatársának, közreműködésükért.

Hagyományosan szeretném köszönetem kifejezni a kéziratokat elbíráló szakembereknek önzetlen és alapos munkájukért. A 
121. évfolyam füzeteiben megjelent közleményeket az alább felsorolt kollégáink lektorálták:

Bényei Attila, Biczók László, Csámpai Antal, Czigány Tibor, Dibó Gábor, Erdőhelyi András, Fodor Lajos, Hajós György, 
Hohmann Judit, Horváth Attila, Inzelt György, Karger-Kocsis József, Kéki Sándor, Kiss Tamás, Láng Győző, Marosi György, 
Martinek Tamás, Nagy Noémi, Notheisz Ferenc, Révész Piroska, Salma Imre, Schay Zoltán, Szepes László, Zsuga Miklós. 

Hálásan megköszönöm, az egész magyar kémikus társadalom nevében, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok 
Osztálya anyagi támogatását, amellyel a folyóirat megjelentetéséhez hozzájárult, a publikációk szerzőinek, hogy kézirataik 
közlését folyóiratunktól kérték, a lap előfizetőinek és olvasóinak a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukat és támogatásukat.
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