
 

 

 

 

 

Tisztelt Kollégák, kedves Barátaim! 

Engedjék meg, hogy az év vége felé közeledve, a hagyományokhoz híven, a teljesség igénye nélkül, 
ismét mérleget készítsek és néhány mondatban összefoglaljam a 2020-as, „COVID” esztendő 
eseményeit. 

Egy éve, 2019 Karácsonya előtt még semmit sem sejtettünk abból, hogy mi vár ránk 2020-ban. Az év 
elején készültünk a szokásos szakmai konferenciák megszervezésére, a szakmai előadással összekötve 
tartandó évi rendes Közgyűlésünkre, a Szellemi Tulajdon Világnapja alkalmából tartandó 
előadássorozatra. Sajnos mindez csupán terv maradt. A koronavírus február-márciusi megjelenését 
követően mégis az utolsó utáni pillanatig reménykedtünk abban, hogy meg tudjuk tartani 
rendezvényeinket. Mint mindannyian tudják, a valós élet nem támogatta reményeinket, és a hazai 
járványhelyzet miatt betiltották a személyes részvételű szakmai rendezvényeket. 

De „minden rosszban van valami jó” tartja a mondás. Rossz az, hogy elmaradnak a személyes 
találkozások, a baráti beszélgetések és a szemtől-szemben folytatott, élő szakmai viták. Ugyanakkor 
jó, hogy mégis volt lehetőség legalább a virtuális térben találkozni, és reményeink szerint hasznos 
lesz, hogy az előadásokat a saját tempónkban, nyugodt körülmények között, akár többször is és több 
részletben meghallgathatjuk, elgondolkodhatunk a felvetett témákon, és megteremtjük az alapját a 
MIE konferenciák video könyvtárának. 

Azt gondolom, hogy a MIE Elnöksége az egyre nehezedő külső körülmények ellenére jó és 
eredményes munkát végzett a 2020-as esztendőben. 
 
Bízunk benne, hogy 2021-ben a COVID járványt hátunk mögött hagyva folytathatjuk közös 
munkánkat.    
 
A hagyományokhoz híven, Mikulás nap környékén tartanánk az év végi Klubdélutánunkat, ahol a 
társegyesületekkel együtt értékelnénk az elmúlt év eseményeit, és köszönthetnék   egyesületeink 
tagjait. Az idén erre a személyes jelenlétű közös ünneplésre sem kerülhet sor. Mindemellett hiszem, 
hogy lélekben együtt vagyunk, gondolunk egymásra és gondolunk arra, hogy a világ a szellemi 
alkotások területén dolgozóktól várja azt, hogy vége legyen ennek a pusztító járványnak.  
 
A MIE Elnökségének tagjai és a magam nevében ezúton kívánjak áldott, békés Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gazdag, nagyon boldog Új Esztendőt és mindenekelőtt jó egészséget 
Valamennyiüknek, bízva a mielőbbi személyes találkozásokban az Új Esztendőben! 
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