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Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Egyesület! Kedves Kollégák!

Ezúton szeretnék gratulálni a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nevében a Magyar
Ipatjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület újraalakulásának 60. évfordulója alkalmából.

Visszatekintve a MIE és jogelődjének hosszú évtizedeken át tartó működésére, e kerek
évforduló is annak a bizonyítékául szolgál, hogy egy jogi Vagy gazdasági intézmény sem képes
hosszú távon gyökeret ereszteni egy országban civil társadalmi beágyazottság, támogatás
nélkül. A MW ezt a szerepet töltötte be és tölti be a magyar szellernitulajdon-védelem terüLetén
sokáig az egyedüli, majd a későbbiekben is az egyik központi szereplőként.

A MIE megalakulása óta meghatározó szerepet játszik a szellemitulajdon-védelmi jogalkotás
támogatásáhan, a joggyakorlat alakításában, az ipaijogvédelmi és szerzői jogi kultúra ápolása
terén, valamint a szellemi tulajdonnal kapcsolatos társadalmi tudatosság növelésében.
Fennállásának évtizedei alatt az egyesület nemcsak az ezen a területen tevékenykedő gazdasági

és szakmai szereplők legtekintélyesebb fórumává, hanem nélkülözhetetlen összekötő kapoccsá
is vált az SZTNH és a civil szakma között: az egyesület nélkülözhetetlen szerepet tölt be mind
a szellemi tulajdon védelmével összefüggő állami céloknak a szakmai közönség felé való
közvetítésében, mind pedig a szakmai és társadalmi igények állami szervekhez történő
hecsat orn ázásában.

A kerek évfordulók a visszatekintés, az elért eredmények összegzése mellett a jövő felé

fordulásra is lehetőséget kínálnak. Ahogy azt a MW hatvan, és jogelődjének több mint száz
évvel ezelőtti megalakulása is bizonyítja, az egyesület megfelelően tudott alkalmazkodni az
elmúlt évszázad történelmi, politikai, szakmai változásaihoz. Ahogy a múlt, Úgy a jövő is
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számos kihívás elé fogja állítani az egyesületet és a szakmát. A múltbeli szoros és hatékony

együttműködésünk alapján bízom abban, hogy az eljövendő időszak kihívásait, feladatait is

partnerként együttműködve, ugyanilyen sikerrel tudjuk majd megoldani.
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