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Magyar Csoportja
Kedves Kollégák!
A lehetőségekre tekintettel írásban megfogalmazott köszöntőm arra az elhatározásra épül, hogy
az AIPPI Magyar Csoportja idei aktivitása és az AIPPI online kongresszusán végzett szakmai
munka részletei helyett rendhagyó szempontból értékeljem a 2020-as évet.
Platón az Állam című művében az ideális állam vízióját alkotta meg. Az ideális államban,
Platón szerint, négy erény működik: a bölcsesség, az igazságosság, a mértékletesség és a
bátorság. A legfelső szinten álló bölcsesség és igazságosság elengedhetetlen a szellemi
alkotásokkal foglalkozó szakemberek mindennapos munkájához. Bizton állíthatjuk tehát, hogy
ezen erényekkel bőven el vagyunk látva, és ha ezt mégis túlzónak gondolnánk, akkor már
igazoltan a mértékletesség erényével is rendelkezünk. Marad tehát a legtalányosabb, a bátorság,
amelyet Platón úgy határoz meg, mint a félelmet keltő dolgokkal szemben megnyilvánuló
erény. Idén ez utóbbi erényre volt talán leginkább szükségünk, akár a munkahelyi stratégiai
döntéseinket, akár a mindennapos teendőinket nézzük, és utólag visszanézve biztosan fel tudjuk
idézni olyan helytállásainkat, melyekre méltán büszkék lehetünk.
Az Ünnepekhez közeledve kívánom a kedves Kollégáknak, hogy a család és a barátok szeretete
nyújtson annyi örömet, a munkánk annyi kihívást és sikerélményt, a hobbijaink pedig annyi
feltöltődést, hogy ebben a bátorságban még jobban megerősödjünk.
A bátorságot is igénylő, természetszerető hobbim kapcsán a napokban készített, AIPPI betűket
is rejtő fényképekkel szép Ünnepeket kívánva,
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-2Kedves AIPPI Tagok!
Az év végi köszönetnyilvánítás az idei szakmai munkát is illeti. Egyesületünk idén is aktív évet
zárt; a nemzetközi munkabizottsági témák mindegyikében képviseltük a magyar álláspontot az
AIPPI online kongresszusán. A kongresszus, mint minden évben, a nemzetközi AIPPI
legjelentősebb eseménye volt, melyen nagy örömömre a szakmai munka, beleértve a vizsgált
témák munkabizottsági és plenáris üléseit, szinte a személyes részvétel hatékonyságával zajlott.
A kongresszusi szakmai munka izgalmából talán csak annyit hiányolhattunk, hogy az egyes
nemzeti csoportok közötti lobbizások, a csoportokon belüli összesúgások nem a
kávészünetekben és a folyosókon történtek, hanem elektronikus üzenetek formájában.
Más egyesületekhez hasonlóan az AIPPI is keresi a saját útját az új környezetben. Az immár
évszázados hagyományos keretek között folytatott, elméleti és gyakorlati kérdésekkel
foglalkozó profil, amely a legutóbbi időkig meghatározta az AIPPI karakterét, az idei
tapasztalatok szerint ugyanúgy beleillik a jelen online munkaformába, mint a személyes
részvételű rendezvények keretébe. Ez a jövőben talán erősítheti az AIPPI pozícióját azon más
nemzetközi egyesületek viszonylatában, melyek szinte kizárólag a személyes találkozók
fórumául szolgáltak. Az AIPPI keretében végzett szakmai munka eredményei a megújult AIPPI
honlapon könnyen kikereshetővé váltak, így azok már hatékonyabban alkalmasak a
mindennapos munkánk támogatására.
Az idei évben elektronikus úton megtartott közgyűlési szavazásunk az első fordulóban érvényes
és eredményes volt, melyért a teljes tagságot köszönet illeti. Örömteli fejlemény, hogy
tagságunk idén négy új taggal bővült.
Ezúton köszönöm az év során nyújtott sok munkát és közreműködést
- az elnökségi tagoknak, Bacher Gusztávnak, Kovári Zoltánnak, Szentpéteri Zsoltnak,
Faludi Gábornak, Frankné Machytka Daisynek, Karsay Enikőnek, László Áronnak és
Molnár Imrének;
- a munkabizottság-vezetőknek, Halász Bálintnak, László Áronnak és Tálas Józsefnek;
- a Számvizsgáló Bizottság tagjainak, Biacs Mónikának, Harangozó Gábornak és Lukácsi
Péternek;
- a kongresszuson munkabizottsági témát képviselő, illetve szavazást vállaló Bacher
Gusztávnak, Halász Bálintnak, László Áronnak, Mező Barnabásnak, Pethő Árpádnak,
Tálas Józsefnek, valamint további kongresszusi résztvevőinknek, Biacs Mónikának,
Buzásné Nagy Zsuzsannának, Frankné Machytka Daisynek, Gálné Szombath
Katalinnak, Horváth Bertalannak, Lukácsi Péternek, Molnár Imrének, Novák
Zoltánnak, Szakács Eszternek és Szentirmay Évának;
- a szerzői jogi irányelvek átültetési tervezetéről szóló konzultációban való részvétellel
kapcsolatosan Faludi Gábornak;
- az Európai Bizottság UPCA konzultációja kapcsán Szentpéteri Zsoltnak;
- a Practices for Design System in Hungary megkeresés kapcsán László Áronnak és Mező
Barnabásnak;
- az állandó bizottságokban végzett aktivitásukért Bacher Gusztávnak, Frankné
Machytka Daisynek és Tálas Józsefnek;
- a titkári teendők és a 2019. évi tevékenységjelentés kapcsán Gálné Szombath
Katalinnak; valamint
- a könyvelői és pénzügyi ügyintézés kapcsán Racsek Tiborné Zsókának.
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