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Elnöki köszöntő
Felajánlás
Felhívjuk
figyelmét
arra,
hogy személyi
jövedelem-adójának
1%-át az MHT részére is felajánlhatja. Kérjük, hogy éljen ezzel a
lehetőséggel, és ezzel
is segítse munkánkat!
Adószámunk:
19000204-1-43
2011-ben
összesen
110.418 Ft folyt be az
SZJA 1%-os felajánlásokból, melyet ezúton
is köszönünk.
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A Magyar Higiénikusok Társasága nagy lendülettel vágott
neki a 2012-es évnek azzal az
elkötelezettséggel, hogy idén
is igyekszünk tartalmas és jó
hangulatú társasági eseményekkel megfűszerezni a hétköznapokat. A társaság gazdag és mindenki számára elérhető szakmai, társasági programokat és innovatív légkört
biztosít azok számára, akik
úgy döntenek, hogy csatlakoznak hozzánk. Mottónk, hogy
építünk a hagyományainkra,
ugyanakkor a jövőbe tekintünk, és próbálunk együtt
változni a körülöttünk levő
világgal.
Tagjaink büszkék lehetnek
arra, hogy egy immár több
mint 80 éves társaság hagyományait vihetik tovább. Számomra nagy öröm az, hogy
egy olyan közösséghez tartozok, amelynek tagjai tehetségesek, elkötelezettek, és egymásra odafigyelnek.
Az elmúlt időszakban az MHT
olyan innovatív és kreatív társasággá igyekezett válni,
amely tágítja a határait és

próbál folyamatosan megújulni. Minden évben igyekszünk újdonságokkal előállni, és tagjainkkal együtt
tovább haladni az új ismeretek és tudás által megnyitott végtelen lehetőségek
irányába. Ezzel egyre vonzóbbá válunk a fiatal kollégák számára is, akik nagy
számban csatlakoznak hozzánk. Idén tavasszal - eddig
még soha nem tapasztalt
összefogás eredményeként
– nyolcadik alkalommal
szervezzük meg a Fiatal
Higiénikusok Fórumát Gödöllőn, amely remek alkalom a tanulásra és a csapatépítésre egyaránt.
Meggyőződésünk, hogy az
általunk szervezett konferenciák, megemlékezések
kulcsfontosságúak Társaságunk jövője szempontjából.
Fontos, hogy ezeket a rendezvényeket olyan tartalommal töltsük meg, amelyek a szakma teljes vertikumát lefedik. Ennek a törekvésünknek része, hogy
idén ősszel a Népegészség-

ügyi Tudományos Társaság
konferenciája és az MHT
Vándorgyűlése egy időben,
illetve közösen kerül megrendezésre Esztergomban.
Reméljük, hogy valamenynyien örömmel fogadják
ezt az új kezdeményezést.
Úgy gondoljuk, hogy ezzel
fontos lépést teszünk előre
annak érdekében, hogy
minél szélesebb körű egységet hozzunk létre népegészségügyi céljaink elérése érdekében.
A magyar közegészségügy/
népegészségügy egy elhúzódó szakmai-társadalmigazdasági válság időszakát
éli. Fontos szerepünk van
abban, hogy emlékeztessük
egymást és a partnereinket
a hagyományosan erős magyar
közegészségügyjárványügy jelentőségére.
Számítunk ebben minden
tagtársunk támogatására és
részvételére.
Remélem, hogy találkozunk
2012-ben is az MHT által
szervezett programokon!

Fodor-Fenyvessy emlékülés
Idén március 27-én 10 órakor, a Közgyűlést követően
rendezzük meg a FodorFenyvessy
emlékülést,
melyre tisztelettel meghívjuk Önt. Az ülés keretében
a Társaság elnöke átadja a

2012. évi Fodor József és
Fenyvessy Béla, valamint
Szendei Ádám emlékérmeket. Az emlékülést követően kerül sor Fodor
József mellszobrának és az

„A” épületen lévő domborművű
arcképének
megkoszorúzására. A tudományos ülés programja
az alábbiak szerint került
összeállításra:
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A tudományos ülés programja
FODOR JÓZSEF EMLÉKELŐADÁS
Juhász Attila (Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve):
Térepidemiológia. Lehetőségek és korlátok
FENYVESSY BÉLA EMLÉKELŐADÁSOK
Dr. Antmann Katalin (Semmelweis Egyetem): Kihívások egy higiénikus életében
Dr. Fehér Katalin (Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve): A bőrrák mint közegészségügyi probléma; a megelőzés lehetőségei
SZENDEI ÁDÁM EMLÉKELŐADÁS
Prof. Dr. Köteles György (OSSKI): A sugáregészségügyi ismeretterjesztésről
FIATAL HIGIÉNIKUSOK VII. FÓRUMA (2011) I. DÍJAS ELŐADÁSOK
Szax Anita, Barna Zsófia, Bánfi Renáta, Ferenczné Paluska Ildikó,Horváth Judit Krisztina,
Kádár Mihály, Krisztián Erika, Pászti Judit, Sári Katalin, Vargha Márta (OKI): Utazással öszszefüggő halmozott legionárius megbetegedések kivizsgálása
Szalay Brigitta, Szabó Zoltán (OKI): Vörösiszap minta vizsgálata in vitro citotoxicitási és
Ames tesztben

MHT közgyűlés

Várjuk közénk
mindazokat, akik
az MHT által
vallott értékeket
magukénak
érzik, és hisznek
abban, hogy ez
a Társaság egy
jó csapat, ahová
érdemes
tartozni.

Felhívom figyelmét arra,
hogy Társaságunk 2012.
március 27-én 8.45-kor
KÖZGYŰLÉST tart a Fodorteremben, amelyen az aktuális kérdések megvitatása
mellett az esedékes közhasznúsági beszámolóra is
sor kerül. Kérünk mindenkit, hogy az idén is tisztelje
meg jelenlétével a közgyűlést!

Napirend:
1. Dr. Páldy Anna - Elnöki köszöntő
2. Dr. Kovács Aranka – Ellenőrző bizottsági beszámoló
3. Dr. Oroszi Beatrix – Közhasznúsági beszámoló
4. Dr. Oroszi Beatrix: Az MHT
működése szempontjából releváns jogszabály változások rövid ismertetése

5. Hofer Ádám – A 2012. évi
Fiatal Higiénikusok Fóruma
6. Dr. Páldy Anna, dr. Oroszi
Beatrix – A 2012. évi MHT
vándorgyűlés előkészítése
7. Dr. Oroszi Beatrix: Az MHT
vezetőségének előterjesztése
a tagdíj emeléséről
8. Egyebek

Fiatal Higiénikusok VIII. Fóruma
A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 2012.
május 10-11. között nyolcadik
alkalommal rendezi meg a FIATAL HIGIÉNIKUSOK FÓRUMÁT.
Idén Gödöllő ad otthont a találkozónak. A Fórum a higiéné
szakterületén dolgozó fiatalok
konferenciája, amellyel lehetőséget kívánunk nyújtani a közegészségüggyel, népegészségüggyel foglalkozó fiatalok szá-

mára a továbbképzésre,
tudományos és gyakorlati
munkájuk
bemutatására,
tapasztalatcserére és a személyes kapcsolatteremtésre. Jelentkezéseket március
31-ig elfogadunk.
2012-ben először az MHT
pályázatot hirdet, amellyel a
Fórumon való részvételhez
nyerhető támogatás.
A meghívót, a kiemelt témaköröket és a részletes prog-

ramot, valamint a jelentkezés módjának leírását a
www.higienikus.hu, a http://
fiatal.higienikus.hu weboldalakon, valamint a facebookon megtalálják.
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MHT XLI. Vándorgyűlés
A Magyar Higiénikusok Társasága 1931 óta működik és 1969 óta rendezi meg a Vándorgyűléseit. Az előző évek tapasztalatai alapján a mintegy 120-150 fővel megrendezett vándorgyűlésünk immár évek óta az egyik legjelentősebb népegészségügyi
szakmai seregszemle, amely egyedülálló a tekintetben, hogy sikerrel egyesíti a népegészségügy különböző szakterületeit (pl. környezetegészségügy, fertőző és nemfertőző betegségek epidemiológiája és megelőzése, sugáregészségügy stb.), ez által
átfogó ismeretanyagot továbbít, és a népegészségügy teljes vertikumára széles körű
rálátást biztosít a tagok számára.
Az idei legnagyobb rendezvényünket, az MHT XLI. Vándorgyűlését 2012. október 35. között rendezzük meg. Az idei vándorgyűlés helyszíne ismét Esztergom lesz. Az
MHT Vándorgyűléseinek eddigi történetében első ízben az MHT és a Népegészségügyi Tudományos Társaság közös tudományos ülést rendez 2012. október 3-án, a
háromnapos Vándorgyűlésünk első napján.
Az MHT Vándorgyűlés tervezett fő témái:
betegbiztonság, katasztrófavédelem, gyorsreagálás, a szépészeti beavatkozások
higiénéje, az egészségügyi és a nem egészségügyi határterületek népegészségügye, és a prevenció lehetőségei a rövid távú kockázatkezelés szempontjából.
A kongresszus végleges fő témáit, részletes tudományos programját a beérkezett
előadás-kivonatok alapján, témakörök szerint csoportosítva az MHT vezetősége illetve a Tudományos Bizottság alakítja ki. A rendezvényről további információkat a
hamarosan kiküldésre kerülő meghívóban és a www.higienikus.hu weboldalon találhat.

Eseménynaptár
2012. március 27.—
Közgyűlés - Budapest,
Nagyvárad tér 2., Fodor
terem
2012. március 27.— FodorFenyvessy Emlékülés Budapest, Nagyvárad tér
2., Fodor terem
2012. május 10-11.— Fiatal Higiénikusok VIII. Fóruma, Gödöllő
2012. október 3.— Közgyűlés—Esztergom
2012. október 3-5.—MHT
XLI. Vándorgyűlés

Tagsági viszony, tagdíj befizetések
Kérjük, szíveskedjen a
2012. évi tagdíjat 2012.
november 30-ig kiegyenlíteni. Amennyiben módja
van rá, szíveskedjék a tagdíjat átutalással, vagy egy
OTP fiókban befizetni,
mert a postai csekken befizetett összeg után az
MHT részére külön költséget számít fel a Posta. Az
elmúlt évek gyakorlatának
megfelelően – amennyiben a fenti lehetőségekkel
nem tud élni - kérésére
postafordultával megküldjük a tagdíj befizetéséhez
szükséges átutalási csekket. A tagdíjat a rendezvényeink szünetében készpénzben is be lehet fizetni.
Ezúton is felhívjuk a tag-

ság figyelmét arra, hogy az MHT
vándorgyűlésen csak azok vehetnek részt alacsonyabb regisztrációs díj megfizetésével, akiknek
nincsen tagdíj elmaradásuk!
Társaságunk naprakész tagnyilvántartása kizárólag tagjaink
aktív közreműködésével oldható
meg. Kérjük, hogy elérhetősége,
vagy a munkahely adatainak
(név, cím, telefon stb.) megváltozása esetén töltsön ki egy új
jelentkezési lapot, (letölthető a
www.higienikus.hu honlapról) és
küldje el elektronikusan (e-mail:
nagy.csilla@kmr.antsz.hu), vagy
postán az MHT címére (1097
Budapest, Gyáli út 2-6.) A jelentkezési lap megérkezése után
azonnal frissítjük a tagnyilvántartási adatbázisunkat, és visszaigazolást küldünk.
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