
PÁLYÁZAT 

a MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG  

ELNÖKI (JÖVŐBENI ELNÖKI) POZÍCIÓJÁRA 

 

Dr. Gyökeres Tibor 

 

 

   Az MGT munkájába fiatalon bekapcsolódtam. Az éves nagygyűléseken, szekció 

rendezvényeken aktívan veszek részt immár 25. éve, 1996.-tól kezdődően. Az MGT Vezetőségi 

tagjának 2004-ben választottak meg, azóta folyamatosan a vezetőség aktív tagja vagyok.  

2018-ban az MGT Főtitkárának választott meg a Vezetőség. Az Elnökség tagjaként ez a ciklus 

a világjárvány miatt 3 évesre tolódott. A ciklus alatt új Alapszabályt és Szervezeti és Működési 

Szabályzatot dolgoztunk ki az Elnökséggel együtt. A Társaság működőképességét a járvány 

ellenére fenntartottuk, a tavalyi és az idei éves nagygyűlésünk sem maradt el, hanem a 

virtuális térben tartottuk meg, illetve kerül majd megrendezésre. A Tudományos Bizottság 

létrehozásával és segítségükkel új típusú, rövidebb, koncentráltabb nagygyűlési struktúrát 

dolgoztunk ki, melynek első személyes próbájára reményeink szerint 2022-ben kerülhet sor. 

Mint az egyik legnagyobb szekció, az endoszkópos szekció immár 17 éve funkcióban lévő 

vezető tisztségviselője (többször főtitkára, majd két ízben is megválasztott elnöke), MGT 

elnöki megválasztásom esetén kiemelten támogatnám és segíteném az egyes szekciók aktív 

önálló munkáját. Az asszisztensi szekció aktívabb bevonását preferálnám az éves nagygyűlések 

programjába.  

A szakmai továbbképzések területén az egyetemekkel, szakmai vezető intézményekkel 

történő szoros együttműködést kívánom folytatni (asszisztens képzés, IBD nővér képzés). 

A társzakmák társaságaival (pl. Magyar Sebész Társaság, Mesterséges Táplálási Társaság, stb.) 

fokozni kívánom az együttműködést, akár közös rendezvények tartásával. 

A hazai gasztroenterológia eddiginél erősebb nemzetközi jelenlétét kívánnám elősegíteni. 

Ebben segítségemre lehet az európai vezetőként eltöltött 4 évem (2012-2016 ESGE Councillor, 

Governing Board tag), illetve az immár ötödik éve tartó világszervezeti vezető funkcióm (WEO 

Bizottsági elnök, Governing Board tag) során szerzett kiterjedt nemzetközi 

kapcsolatrendszerem.   



Több alkalommal szerveztem nemzetközi konferenciát Budapesten, sikerrel. Elnökségem ideje 

alatt megfontolnám egy újabb nagyszabású nemzetközi rendezvény megszervezésének 

lehetőségét, természetesen figyelembe véve a járvány után kialakuló kongresszusi rendszer 

realitásait. 

A jelenlegi elnök, Molnár Tamás által megkezdett és a most hivatalba lépő elnök, Vincze Áron 

által minden bizonnyal folytatandó irányelv kidolgozási munkát magam is ösztönözném. 

Jómagam a minőségi endoszkópia irányelv kidolgozását irányítottam és szerveztem. 

Elnökségem ideje alatt az abban foglaltak gyakorlati megvalósítása, majd auditálása lenne a fő 

célkitűzésem.  
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