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2 Magyar Kémiai Folyóirat

Tisztelt Elõfizetõk és Olvasók!

A Magyar Kémiai Folyóirat új folyamának megjelentek 2018. évi számai, a lap 124. (s az új folyam 15.) kötete. Az
évfolyamok utolsó számában esedékes fõszerkesztõi levél, anyagtorlódás miatt, ezúttal is átcsúszott a 2019. évre. 

Céljaink változatlanok: a megjelenõ írások szakmai színvonalának megõrzése, illetve növelése mellett, a magyar
kémiai szaknyelv folyamatos frissítése, korszerûsítése és hozzáférhetõvé tétele a szakmai utánpótlás, valamint a más
országokban mûködõ, a kémiai tudományt magyar nyelven mûvelõ kémikus honfitársaink számára, akik
határainkon kívül, más nyelven tanulják és oktatják a kémiát, más nyelven publikálnak és olvassák a szakirodalmat.

Az elmúlt évben is folytattuk hagyományos sorozatainkat. Az akadémiai székfoglalók sorában a 2018/4 lapszámban
a hazai kolloid kémia kiemelkedõ szaktekintélye Zrinyi Miklós az MTA rendes tagjának elõadása alapján
összeállított, s a levelezõ taggá választását követõ években végzett munkásságát összefoglaló írás jelent meg. Az
elhunyt kollegáinkról megemlékezõ írások sorában, Kálmán Alajos akadémikus, a hazai krisztallográfia
emblematikus, iskolateremtõ és a nemzetközi mezõnyben is kimagasló személyiségérõl két búcsúztató is helyet
kapott a 2018/1-2 kettõs számban. A hazai vezetõ kutatóhelyek munkásságát összegzõ sorozatban, immár
másodszor, a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közleményei jelentek meg és az elõzõ
különszámokban helyet kapott beszámolók közzététele után elért újabb eredmények megtöltötték a 2018/1-2 és
2018/3 számokat. A 2016. évi Tudományok Napja rendezvény-sorozathoz kapcsolódva, a Kémiai Tudományok
Osztálya rendezésében megtartott elõadói ülés anyaga a 2018/4, illetve 2019/1 számban kapott, illetve kap majd
helyet. Erre az ülésre az MTA Kolloidkémiai Munkabizottsága megalakulásának 50. évfordulója alkalmából került
sor. A mûegyetemi különszámok és a kolloidkémiai témájú elõadásokat közlõ 2018/4 lapszám vendégszerkesztõi
Keglevich György és Kiss Éva professzorok, akiknek ezúton is szeretnék ezért köszönetet mondani.

Hagyományosan, köszönöm a benyújtott kéziratokat lektoráló, s alább felsorolt kollegáink önzetlen és
felelõsségteljes munkáját, amivel hozzájárultak a Magyar Kémiai Folyóirat szakmai színvonalának megõrzéséhez.

Bakos József, Baranyai András, Bencze László Csaba, Bényei Attila, Bíró György, Bombicz Petra, Csámpai Antal,
Csomós Péter, Deák György, Dékány Imre, Domány György, Eke Zsuzsanna, Fábián István, Fülöp Ferenc,
Gelencsér Éva, Hajós György, Halász Anna, Horváth Krisztián, Hórvölgyi Zoltán, Iván Béla, Jedlovszkyné Hajdú
Angéla, Juhász László, Karger Kocsis József, Kánai Károly, Keszei Sándor, Kovács Tibor, Kurtán Tibor, László
Zsuzsanna, Mohácsiné Farkas Csilla, Molnár Árpád, Nagy Bence, Nemes András, Novák Zoltán, Paizs Csaba,
Pálinkó István, Rábai József, Simig Gyula, Simonyi Miklós, Sipos Melinda, Szabó Tamás, Szakács Zoltán,
Szakonyi Zsolt, Tóth Zsolt, Zelkó Romána.

A Magyar Kémikusok Egyesülete és a lap szerkesztõségének nevében köszönetet mondunk a Magyar Tudományos
Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának az anyagi támogatásért, a közlemények szerzõinek és a lap
elõfizetõinek a Magyar Kémiai Folyóirat iránti bizalmukért és támogatásukért. 
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