Jegyzőkönyv
MGT Vezetőségi ülés
2021. 04. 21 – Online Zoom meeting
Kimentették magukat: Taller András, Bálint András, Sahin Péter, Katona Márta, Horváth
Miklós, Gasztonyi Beáta, Hegyi Péter, Altorjay István, Dezsőfi-Gottl Antal
Molnár Tamás elnök a megnyitást követően egy negatív és egy pozitív hírt idéz.
Az elmúlt időszakban elhunyt MGT tagokról Horváth Gábor (Miskolc) és Winternitz
Tamás (Bp.)
A vezetőség 1 perces néma megállással emlékezett meg.
Két MGT tag kapott magas kormány kitüntetést március 15-e alkalmából.
Dr. Schaff Zsuzsa akadémikus a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata
kitüntetés
Dr. Wittmann Tibor: a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetés
MGT 63. Nagygyűlés
Online formában kerül megrendezésre, időpont: 2021. 06. 04-05. A csatlakozás linkjét az
Állandó Iroda fogja megküldeni.
Pályázatok értékelése – odaítélése
A pályázatok értékelését az elnökség elvégezte, amit a vezetőség jóváhagyott..
Magyar Imre díjat nyerte Lovász Barbara
Legjobb magyar nyelvű gasztroenterológiai tárgyú dolgozat nyertesei (megosztva):
Illés Dóra: A diabetes és az emésztőrendszer betegségei: pancreatitis és
emésztőrendszeri tumorok
Magy Belorv Arch 2020; 73: 63–67.
Patai Árpád: A várandósság és a gasztroenterológus
Magyar Belorvosi Archívum
Legjobb idegen nyelvű gasztroenterológiai tárgyú dolgozat nyertesei (megosztva):
Erőss Adrienn: Spotlight on Transition in Patients With Inflammatory Bowel Disease:
A Systematic Review
Inflamm Bowel Dis. 2020 Feb 11;26(3):331-346. doi: 10.1093/ibd/izz173. IF: 4.261
Q1/D1
Inczefi Orsolya: Targeted Intestinal Tight Junction Hyperpermeability Alters the
Microbiome, Behavior, and Visceromotor Responses Cell Mol Gastroenterol Hepatol.
2020;10(1):206-208.e3. doi: 10.1016/j.jcmgh.2020.02.008. IF 7.076 Q1/D1
Az elnökség a megosztott díjak kapcsán hangsúlyozta, hogy a legjobb közlemények
díjra saját munkát bemutató teljes közléseket várna elsősorban és az elbírálásnál
ezeket részesíti előnyben.
Kitüntetések
Pro Optimo Merito in Gastroenterologia kitüntetés
3 jelölt közül Novák János elegáns gesztussal visszalépett és így
a két díjnyertes 2021-ben Vincze Áron és Szepes Zoltán.

Hetényi Géza emlékelőadás és emlékérem
Két jelölt közül (Gervain Judit és Czakó László) a vezetőség titkos, levélszavazás útján
dönt. A május 5-ei határidőt követően kerül sor az eredmény kihirdetésére MGT
körlevél útján.
MGT Alapszabály és Szervezeti Működési Szabály és Vészhelyzeti szabályzat
Gondos előkészítés jogász szakértő bevonásával elkészült anyagot körlevél formájában
mindenkinek kiküldte az Állandó Iroda. Észrevétel, javaslat nem érkezett.
Az anyagot a honlapra is feltesszük.
Elfogadás a Közgyűlés feladata lesz.
Tisztújítás
Tisztújító közgyűlés a 63. Nagygyűlés idején lesz.
Elnökségi pozícióban a két elnök (past president és aktuális elnök személye (Molnár
Tamás, Vincze Áron) már adott.
Tisztségviselőknek a jövőbeni elnök, főtitkár és gazdasági titkár pozícióra pályázni kell.
A pályázati határidő: 2021. 05. 20. A pályázati anyagot az állandó iroda címére kell
megküldeni: gastroent@gmail.com .
A Szervezeti és Működési Szabály (SZMSZ) szerint a jelenlegi elnök, a főtitkár és a gazdasági
titkár nem tölthet be párhuzamosan vezető funkciót (elnök, főtitkár) egyetlen szekcióban sem
megbízatásuk ideje alatt.

Ügyrendi megfontolások alapján a 63. Nagygyűlés idején két közgyűlés lesz. Az elsőn
elfogadásra kerülhet az új Alapszabály, az SZMSZ és a Vészhelyzeti szabályzat.
A második közgyűlés közvetlenül ezután már az új elfogadott dokumentumok alapján
lesz.
Természetesen a határozatok alapján a Fővárosi Bírósághoz történő bejegyzés a
szabályoknak megfelelően történik majd.
Vezetőség választás
A korábbiakhoz hasonlóan a Jelölő Bizottság 58 vezetőségi tag személyre tesz
javaslatot. Két vezetőségi tagra (elnök és megválasztott elnök) már nem kell szavazni,
mert az ő személyük adott.
A jelölő listát minden tag emailen megkapja.
A jelölés akkor lesz érvényes, ha a jelöltek létszáma nem haladja meg az 58-at.
Tehát új személyre vonatkozó javaslat esetén, ki kell húzni azt a nevet, akinek a helyére
jöhet az új jelölt.
Amint korábbi körlevélben jeleztük, kérjük azokat a mostani vezetőségi tagokat, akik a
továbbiakban nem kívánnak vezetőségi tagok lenni (életkor, egyéb körülmények miatt)
küldjenek értesítést az Állandó Iroda címén a Jelölő Bizottságnak.
Már beérkezett ilyen kérés.
A szavazás menetéről később küld tájékoztatót az elnökség.
MGT 63. Nagygyűlés program - online
A novemberben tartott nagygyűlésre beküldött absztraktok mintegy fele átkerült a
mostani programba.
20 új absztrakt érkezett be, amiből 6 Covid, a többi szabad témájú.
A végleges program összeállítását a SciCom elnöke, Hegyi Péter és Molnár Tamás
elnök egyeztették.
A legutolsó, csaknem végleges programtervezetet az Állandó Iroda kiküldi.
A vendég előadók.
Értesítésüket Szepes Zoltán, illetve az adott moderátorok intézik.

Új tiszteletbeli tag
Az elnökség és a vezetőség elfogadta Gyökeres Tibor előterjesztését, Edward John
Despott professzor személyére.
Az előterjesztés nem csak a kiemelkedő munkásságon és elismertségen alapul, hanem a
jelentős magyar szakmai kapcsolatokon. Több fiatal gasztroenterológus képzését
segítette és ő részt vett a Budapesten megrendezett GYAGA rendezvényen, annak
szakmai színvonalát nagymértékben emelte.
Kérdőív tervezet készül Molnár Tamás javaslatára a tagság véleményének, javaslatainak
összegzése céljából.
Gazdasági titkár, Palatka Károly beszámolója
A Covid miatt új rendszerben online megrendezett nagygyűlés a nehézségek ellenére
gazdaságilag pozitív eredménnyel zárult.
A társaság éves költségvetése rendben van, bár bizonyos felújítások (Állandó Iroda
nyílászárók cseréje, tisztasági festés) halasztásra kerültek.
Szerencsére a postaköltségek az elektronikus kommunikációnak köszönhetően
csökkentek.
Alapítványok (Madaus Alapítvány, Magyar Gasztroenterológiai Alapítvány) működése
rendben van, de mivel a pályadíjak kifizetése ezekből történik, érdemes a gyarapításról
gondoskodni.
A társaság működésének gazdasági feltételei biztosítottak.
Wittmann Tibor beszámolója, a Tagozat, a Tanács működéséről
Köszönetét fejezi ki annak a 41 főnek, akik segítették, illetve segítik az új szakmai
irányelvek kimunkálását.
Külön kiemelésre került
a Vincze Áron által szerkesztett colon polypokra vonatkozó munka, amely a
minisztérium által adott formai keretbe beillesztésre került.
a Gyökeres Tibor által, a gasztrointesztinális vérzésekről szerkesztett munka, ami az
Orvosi Hetilapban közlemény formájában megjelent.
Szekciók vezetőinek beszámolói
FIGAMU: Szőnyi Mihály leköszönő elnök beszámolója
A FIGAMU 2021. április 10-én tartotta XV. kongresszusát, most először online
formában. A rendezvényre 170 résztvevő regisztrált. Az elnöki stafétabotot Bor Renáta
(Szeged) vette át.
Colon szekció: Farkas Klaudia beszámolója
Hepatológiai szekció: Hunyady Béla beszámolója
Szekció ülés volt 2020. 09. 21-23. Visegrádon, részben személyes megjelenéssel, részben
online keretben zajlott a szekció ülés, amelyen összesen 78-an vettek részt. A hepatitis B
és a hepatitis c vírus kezeléséről konszenzus javaslat, ajánlás született, ami társaság
folyóiratában a CEU-JGH-ban megjelent.
Endoszkópos szekció: Vincze Áron beszámolója.
- SARS-CoV2 járványügyi endoszkópos eljárásrend 3 verzióban készült el, a jelenleg
érvényeset 2020. december 22-én hagyta jóvá Kásler miniszter úr
- 2020. október elején, hibrid formában, Budapest, Székesfehérvár és Pécs helyszínekről
vizsgálatok közvetítésével, valamint online formában, 100-an vettek részt.
- ESGE Days 2021 online konferencia 2021. március elején Gyökeres Tibor, Hritz
István, Czakó László felkért előadók voltak a konferencián

- Irányelvek megfogalmazása történt
- GYAGA és Endoszkópos Szekció közös kongresszusa: 2021.10.08-09 Budapest,
Aquaworld Hotel
- A szekció részt vett a gasztroenterológia szakvizsga előkészítő kurzusok
szervezésében (Molnár Tamás, Szeged, Vincze Áron, Pécs). Endoszkópos szakvizsga
előkészítő tanfolyamot on-line formában augusztus végén-szeptember első felében
tervezzük lebonyolítani.
Pancreas szekció: Czakó László beszámolója
2019. novemberében online szekció ülés zajlott külföldi részvétellel.
Ultrahang szekció: Székely György beszámolója
Külön megemlékezett Winternitz Tamásról, kiemelve az ultrahang szekcióban végzett
sok éves munkáját.
A szekció május 27-én online ülést szervez Ultrahang és Covid témában.
Motilitás szekció: Rosztóczy András beszámolója
„A Tápcsatorna Motilitási Szekció éves rendezvénye a Szegedi Motilitási Nap 2020ban a COVID járványhelyzet miatt elmaradt. Hasonlóan ehhez halasztani
kényszerültünk a 2021-es rendezvényt is. Remélhetőleg a járványhelyzet elmúltával
pótolni tudjuk az üléseket. Online konferenciát nem tartottunk.”
Egyebek
A Chat rovatban Varga Márta, László Richárd, Hunyady Béla, Palatka Károly, Miheller
Pál, Rédli Csaba kommentjei jelentek meg.
Vincze Áron jelezte, hogy 2021 novemberében Gasztroenterológiai Szakvizsga
szintentartó tanfolyamot szerveznek Pécsett (vagy a járványhelyzet függvényében online formában)
MOTESZ
Az ülés zárásakor érkezett meg Altorjay István a MOTESZ megválasztott elnöke, aki
jelezte, hogy a gasztroenterológia képviselete megerősödött, mivel az ő elnöksége
mellett Czakó László alelnöki tisztséget tölt be.
Felhívta figyelmet, hogy Magyar Orvos-Egészségügyi Világtalálkozó lesz. 2021.
augusztusában Budapesten. Erről a híradás MGT Körlevél formájában megjelent..

Budapest, 2021. 04.27.
Gyökeres Tibor
jegyzőkönyvvezető
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Szalay Ferenc
MGT Állandó Iroda

