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Palkovics miniszter közel egy éve azt kéri számon az MTA intézetein, hogy kevés szabadalmat
jegyeztetnek be, a kutatási eredményeikből nem keletkezik közvetlen és azonnali gazdasági haszon. Ehhez
képest a NER-ben szokatlan össze-visszaságot jelzett, hogy Maróth Miklós, aki a miniszter javaslatára
augusztus elsején az MTA-tól elkobzott kutatóhálózatot irányító testület elnöke lett, sokáig, meglepően
sokáig hangsúlyozta, hogy az MTA feladata az alapkutatás. Ezt hangoztatta már 2014-ben is, amikor az
MTA elnöki posztjáért indult, majd a kinevezése után adott interjúkban ugyanúgy: „az innováció gyakorlati
hasznosítása nem az akadémia, s nem is a kutatóintézetek feladata” (24.hu, aug. 2.). „Az alapfeladat nem
változott. Ez pedig az alapkutatás. Csakhogy az iparhoz vezető közvetítő, a felfedezésekből gyártmányt
csináló rendszer sajnálatos módon hiányzik. Ez nem újdonság, mindig is így volt. Ennek pótlása nem a mi
feladatunk, nem is a tudósoké, ehhez a politikának kell megfelelő formát találnia. Ez elengedhetetlen a
valódi sikerhez.” (Magyar Hírlap, aug. 3.) Gyors eredményeket sem várt: „Legalább öt évbe telik, hogy
kiderüljön, hatékony volt-e a kutatás rendszerének átalakítása – jelentette ki az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat elnöke.” (infostart, aug. 7.) Ez már sok lehetett a miniszternek – vagy az elnököt és a minisztert is
kinevező miniszterelnöknek. Így némi késlekedés után sorompóba álltak az agitprop szakemberek, hogy a
miniszter gatyájába rázzák az elnököt. Sikerült is összehangolni, hézagmentesen összecsiszolni az elnök és
a miniszter mondandóját. A legutóbbi elnöki nyilatkozat már zavaró össze-visszaság nélkül visszhangozza
a miniszter mantráját, legalábbis az MTI-hez eljuttatott közleményben, amit az egyetemi kancellárok és az
elnök találkozója után bocsátottak ki: „Maróth Miklós jelezte, minden kutatásra fordított állami
támogatásnak kézzelfoghatóan meg kell térülnie a magyar gazdaság, és általában a magyar társadalom
számára. A magyar gazdaság erősítéséhez több magyar szabadalomra és találmányra van szükség –
mondta.” (lokal.hu, aug. 16.) Még néhány napos tréning, és remélhetőleg már „élő egyenesben” is
helyesen nyilatkozik az elnök, nemcsak egy jól megfésült, kellőképpen ellenőrzött MTI-közleményben.

