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gyak, és az érettségi vizsgán diszciplináris 
tárgyválasztás lenne, míg a humán képzésben 
az érettségi vizsga természettudományos 
tárgyválasztása összevont természetismereti 
tárgy keretében valósulna meg. 

Levelünk írásával egy időben tudomásunk-
ra jutott, hogy az Országgyűlés Oktatásügyi 
Bizottsága javaslatot fogadott el, ami kötelező-
vé tenné egy természettudományos tárgy vá-
lasztását az érettségi vizsgán. Üdvözöljük e 

javaslatot, és reméljük, hogy ez egy elmozdu-
lás kezdetét jelzi a természettudományos is-
meretek szélesebb körű és magasabb színvo-
nalú elterjesztése irányában. 

Levelünket eljuttatjuk a Fizikai Szemle és 
a Magyar Tudomány lapokhoz is.

Budapest, 2008. február 28.
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Felhívás

szegedI széchenYI-díjas 
akadémIkusok Felhívása a száz 

leggazdagaBB magYarhoz 

Élénk érdeklődést keltett a közvéleményben 
a száz leggazdagabb magyar rangsorának 
közzététele. Csak örömünkre szolgálhat az a 
tudat, hogy élnek közöttünk kiváló, jó üzle-
ti érzékkel megáldott, nagy munkabírású 
honfitársaink, és hogy a sokat hangoztatott, 
híres kreativitásunknak mégiscsak lehet vala-
mi alapja. Az említett tulajdonságokra azon-
ban az életnek egy másik területén is szükség 
van: ez pedig a tudomány. A kutatás megszál-
lottai is zömmel az átlagot meghaladó alko-
tókészséggel és szorgalommal megáldott em-
berek, akiknek teljesítményében óriási kü-
lönbségek vannak. Az ország vezetőinek arra 
kellene törekedniük, hogy mindkét  kiemel-
kedő csoport számára biztosítsák a kibonta-
kozásukhoz szükséges feltételeket. A vállalko-
zóknak azonban arra is adottak a lehetősége-
ik, hogy a másik „kreatív” réteg munkakörül-
ményeit javítsák, kutatásukat támogassák. Ez 
részükről nemcsak egy önzetlen cselekedet 
lenne, hiszen a létrejövő  szellemi termékek 
végső soron a gazdaság növekedését is szolgál-
nák. Hazánkban a természettudományok 

területén a legnagyobb gondot ma már nem 
az eszközök, hanem a kutatók hiánya, illetmé-
nyük előteremtése jelenti. Az EU-országok 
népességéhez viszonyítva Magyarországon 
van a legkevesebb kutató. Jelentős minőségi 
változást eredményezne, ha a száz leggazda-
gabb vállalkozó személyenként öt-tíz ösztön-
díjat – nevezzük szent-györgyi-ösztöndíj-
nak – létesítene. Egy doktorandusz illetmé-
nye évi viszonylatban ~1,2 milliót, egy poszt-
doktoranduszé pedig ~hárommillió forintot 
tesz ki. a két, munkájában sikeres csoport 
közötti kapcsolat példamutató nemzetépítő 
formája lehetne, ha a száz leggazdagabb 
vállalkozó elsősorban az objektív  felmérések, 
a nemzetközi visszajelzések szerint száz 
legsikeresebb tudós honfitársának kutató-
helyét erősítené a javasolt ösztöndíjakkal. 
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