
      MHT 11.  Hírlevél 

            2012.05.29. 

Gondolatok a  „közös” szakmai fórumról 
MHT-NETT közös konferencia, Esztergom, 2012. október 3-5. 

A tartalomból: 

Gondolatok a „közös” 

szakmai fórumról 

1 

Beharangozó: MHT XLI. 

Vándorgyűlés, 2012.10.3-

5., Esztergom 

2 

Közgyűlési határozatok, 

2012.  

2 

Fodor-Fenyvessy emlék-

ülés, 2012. 

2 

Beszámoló: Fiatal 

Higiénikusok VIII. Fóruma 

3 

Tagsággal kapcsolatos 

hírek  

4 

Tagdíjra vonatkozó 

változások 

4 

 Magyar Higiénikusok Társasága 

MHT 11. Hírlevél 
2012. 05. 29. 

Ebben az évben a „közös gondolatok, értékek” közös rendezvény for-
májában kerülnek megjelenítésre  a két társaság életében, ezzel kap-

csolatosan kérdeztük a társaságok elnökeit.                                                                                                         
Mely értékeket tartja társasága szempontjából kiemelten fontosnak? 

Miért tarja jónak, előnyösnek a két társaság tagsága szempontjából a közös 
rendezvényt és melyek azok az egészségpolitikai, illetve szakmai prioritások 

jelenleg, amelyek tekintetében jó lenne, ha a konferencia résztvevői bemutat-
nák tevékenységüket, eredményeiket? 

A betegségek megelőzése igen széleskörű feladatokat 
ró ránk, közegészségügyben tevékenykedőkre.  Bár 
nehéz elhatárolni, hogy mit nevezünk népegészség-
ügyi, illetve közegészségügyi feladatnak,    - hiszen a 
megelőzés lényege az expozíció mérséklése és a be-
tegségek kockázati tényezőinek csökkentése - mégis az 
expozíció csökkentésére irányuló tevékenység szűkebb 
és tágabb értelemben vett területein keresztül mindig 
eljutunk a krónikus, nemfertőző betegségek megelőzé-
séhez. A közegészségügy-népegészségügy elválasztha-
tatlanságát ma már több ok-okozati összefüggés tá-
masztja alá.  

Rendkívüli lehetőségnek tartom, hogy a hazai               
- meglehetősen kis létszámú - a megelőzést különböző 
szemszögből megközelítő szakember gárda közös 
fórumon mutathatja be eredményeit, vitathatja meg a 
lakosság egészségi állapotát befolyásoló tényezőket és 
munkálkodhat a megelőzés komplex lehetőségein, 
továbbá találhatja meg az együttműködés lehetőségeit. 

Kiváló alkalom nyílik az egyes szakterületek prioritásai-
nak bemutatására, mint pl. a  helyes antibiotikum 
használat, az ivóvíz biztonság, a legionellózis, a vekto-
rok által terjesztett betegségek kockázati tényezői, a 
helytelen táplálkozási szokások, a véletlenszerű mér-
gezések okai és az ezzel kapcsolatos egészségfejlesz-
tési feladatok.  

Fontos téma a népegészségügyi intézményrendszer 
átalakítása, annak bemutatása, hogyan kapcsolódnak 
az egyes operatív programok az egészségfejlesztési 
célkitűzésekhez. Nem szabad megfeledkezni arról sem, 
hogy bemutassuk, milyen előrelépéseket tett az 
ÁNTSZ a gyors reagálási rendszer kiépítése területén. 

Milyen eredményeket vár a közös konferenciától? 

A közös konferencia szervezésétől azt várom, hogy 
minél szélesebb területről érkezzenek a szakemberek 
előadóként és hallgatóként is. Használjuk ki azt a 
lehetőséget, hogy a konferencia két és fél napos sűrű 
programja felkínálja számunkra, hogy tájékozódhas-
sunk a  „tudomány mai állásáról” , megismerhessük 
más szakterületek gyakorlati problémáit és jövőbeni 
szakmai döntéseinkhez tudományos bizonyítékokat 
kapjunk- emellett természetesen építsük és elmélyít-
sük szakmai-baráti kapcsolatainkat. 

A két társság - a NETT és  
az MHT - szellemiségét és  
céljait tekintve nagyon  
hasonlít egymáshoz. Mind-  
annyian a népesség jobb egészségi állapotáért dolgo-
zunk. Szemlétetünk "népegészségügyi", tevékenységünk 
során pedig jellemzően a megelőzés széles eszköztárát 
használjuk fel. Tagjaink tekintélyes hányada ráadásul 
mindkét társaságnak egyaránt a tagja. Sokkal több dolog 
köt bennünket össze, mint ami elválaszt.  

Társaságunk legfőbb értékeinek a nyitottságot, az 
interdiszciplinaritást és a sokszínűséget tartom. A nép 
egészsége nemcsak az egészségügy ÜGYE, hanem min-
den ágazatnak, civil szervezetnek, közösségnek és az 
egyéneknek is részt kell venni az ezzel kapcsolatos tevé-
kenységekben, hogy eredményeket érjünk el. Hiszem 
azonban, hogy az egészségügynek, és azon belül pedig 
nekünk kell a kezdeményezőnek, és szakmai irányítónak 
lenni, és nekünk együtt kell megtalálni az utat a többiek 
felé.    

A szakma összefogása nélkülözhetetlen az Ügy képvi-
seletéhez! Az időnként – és talán egyre gyakrabban - 
ránk törő tehetetlenség, sikertelenség csüggedtség 
érzésen felül kell emelkednünk, tudásunkat napra 
készen kell tartanunk, és meg kell találnunk a kitörési 
pontokat, lehetőségeket a szakmai munka hatékony 
elvégzésére. A közös konferenciától azt várom, hogy 
teremtse meg az összefogás és együtt gondolkodás 
lehetőségét, és alapozza meg a mindkét társaság 
számára gyümölcsöző jövőbeli szakmai együttműkö-
dést. 

Gyorsan változó világban élünk, melyben nehéz az 
eligazodás. Sokszor döntéseinkhez sem találunk meg-
bízható, stabil fogódzókat, és előfordul, hogy felettese-
ink, idősebb munkatársaink sem nyújtanak megbízható 
segítséget. Tudásunkat, döntéseinket a gyakorlat 
igazolja vissza, gyakran csak a távolabbi jövőben.  
Kevesen vagyunk, és sokszor egymástól elszigetelten 
dolgozunk. Az előadóktól azt várom, hogy sok jó pél-
dával, gyakorlattal, új módszerrel és ötlettel találkoz-
hassunk, melyek új lendületet adnak a napi munkánk-
hoz. Kíváncsian várom a szakmánk fiataljainak az 
előadásait is, mert ki adhatna nekünk nagyobb energi-
át, mint az ifjúság akarása, tudásvágya, a készen 
kapott minták helyett a saját tapasztalatok megszerzé-
sének belső szükséglete, a tekintélyelvűség helyett az 
eredmények bizonyítékának elfogadása.  

Dr.Páldy Anna-MHT elnöke Dr.Paller Judit-NETT elnöke 



2012. évben is a legnagyobb 

rendezvényünket, az MHT 

XLI. Vándorgyűlését 2012. 
október 3-5. között rendez-

zük meg, helyszíne ismét 
Esztergom lesz.  

Vándorgyűlésünk tervezett fő 

témái:  

 betegbiztonság,  

 katasztrófavédelem, 

gyorsreagálás,  

 a szépészeti beavatko-

zások higiénéje,  

 az egészségügyi és a 

nem egészségügyi 

határterületek nép-
egészségügye, és  

 a prevenció lehetősé-

gei a rövid távú kocká-
zatkezelés szempont-

jából. 

A kongresszus végleges fő 
témáit, részletes tudományos 

programját a beérkezett elő-

adás-kivonatok alapján, té-
makörök szerint csoportosít-

va az MHT vezetősége, illet-
ve a Tudományos Bizottság 

alakítja ki. A rendezvényről 
további információkat a ha-

marosan kiküldésre kerülő 

12. Hírlevelünkben és a 
www.higienikus.hu webol-

dalon találhatnak tagtársaink 
és az érdeklődők. 
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Továbbra is 

várjuk tagjaink 

közé mindazokat, 

akik az MHT által 

vallott és 

teremtett 

értékeket 

magukénak érzik, 

és hisznek 

abban, hogy 

Társaságunk egy 

jó „csapat”, egy 

olyan közösség, 

ahová érdemes 

tartozni.  

Beharangozó: MHT XLI. Vándorgyűlés, 2012. október 3-5., Esztergom  

Közgyűlési határozatok, 2012. 

1/2012.(III.27.)

2/2012.(III.27.)

3/2012.(III.27.)

4/2012.(III.27.)

5/2012.(III.27.)

6/2012.(III.27.)

7/2012.(III.27.)

Közgyűlési 

határozat száma

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése elfogadja a napirend 

5. pontjának előadó-módosítását.

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése elfogadja a  napirendi 

pontokat, az alábbiak szerint: 

1.  Elnöki köszöntő és beszámoló

     Előadó: Dr. Páldy Anna elnök

2.  Ellenőrző bizottsági beszámoló

     Előadó: Dr. Kovács Aranka ellenőrző bizottság elnöke

3.  Közhasznúsági beszámoló

     Előadó: Dr. Oroszi Beatrix főtitkár

4.  Az MHT szempontjából releváns jogszabályváltozások rövid 

ismertetése

     Előadó: Dr. Oroszi Beatrix főtitkár

5.  A 2012. évi Fiatal Higiénikusok Fóruma

     Előadó: Kovács Katalin

6.  A 2012. évi MHT vándorgyűlés előkészítése

    Előadó: Dr. Páldy Anna elnök és Dr. Oroszi Beatrix főtitkár

7. Az MHT vezetőségének előterjesztése a tagdíjemelésről

    Előadó: Dr. Oroszi Beatrix főtitkár

8. Egyebek

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése az ellenőrző 

bizottsági beszámolót elfogadja.

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése a működési, szakmai, 

pénzügyi, vagyoni  és a közhasznúsági beszámolót egyhangúlag 

elfogadja.

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése elfogadja, hogy 

munkacsoportot állít fel az Alapszabály és a kiegészítő szabályzatok 

átdolgozására, a munkacsoport tagjai az elnökség,a Társaság állandó 

bizottságának elnökei (ellenőrző bizottság, a fegyelmi bizottság, 

ifjúsági    bizottság);valamint a jelen Közgyűlésen önként jelentkező, 

illetve az Elnökség által felkért és a felkérést elfogadó további tagok 

lesznek. 

A Közgyűlés elfogadja továbbá, hogy a munkacsoport az átdolgozott 

szabályzat(ok)ra vonatkozó javaslatait legkésőbb 30 nappal  a 

közgyűlés előtt véleményezésre megküldi a társaság tagjainak, 

illetve a módosított Alapszabályról a Közgyűlés dönt.

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése úgy dönt, hogy 2012. 

évtől a társasági tagdíj egységes lesz (mind a nyugdíjas, a fiatal és 

az aktív tagok körében egyaránt), továbbá összege egységesen 2200 

Ft.lesz.

A Magyar Higiénikusok Társasága megválasztja Nagy Csillát 

jegyzőkönyv-vezetőnek, Dr. Hegedűs Györgyöt jegyzőkönyv-

hitelesítőnek.

Határozat

 

A Magyar Higiénikusok Társasága a  Fodor József díjjal 2012. 
évben Juhász Attilát (Budapest Főváros Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve), a Fenyvessy Béla díjjal Dr. Antmann 

Katalint (Semmelweis Egyetem) és Dr. Fehér Katalint (Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi 

Szakigazgatási Szerve) díjazta. A Szendei Ádám emlékdíjat 
Prof. Dr. Köteles György kapta. Emlékülésünk tudományos 

programjáról a 10. Hírlevelünkben számoltunk be. 

A kitüntetettek ünnepi, tudományos emlékelőadásait rendkí-
vül nagy érdeklődés övezte, a díjazottaknak ezúton gratulá-

lunk még egyszer! 

Fodor-Fenyvessy emlékülés,  

2012. 
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Díjazottak 

 

Előadások: 

1. Hamza János: 
Menza Minta = 
Mintamenza. Egy 
munkatervi feladat 
Kapcsán elénk táruló 
lehetőségek 
kiaknázása 

2. Zöldi Viktor: Egy 
Zala megyei, 
természetes 
kullancsencephalitis-
góc vizsgálata  

3. Dobai Attila: 

Gondolatok a 

biztonságról, 

minőségről, 

betegellátási 

attitűdről egy 

kézhigiénés vizsgálat 

kapcsán  

 

Poszter: 

Dávidovits 

Zsuzsanna: A hazai 

vizek peszticid 

tartalma 

 
Közönségdíjas 
előadás: 
Pereszlényi Csaba 
István: A 
molekuláris biológia 
lehetőségei a XXI. 
század higiéniai 
vizsgálataiban  
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Beszámoló a Fiatal Higiénikusok VIII. Fórumáról 

2012. május 10-11. között a 
Szent István Egyetem Gö-

döllői Kollégiumok Gorka 
termében rendeztük meg a 

VIII. Fiatal Higiénikusok Fó-

rumát. Ez alkalommal két 
napot tölthettünk együtt, de 

a színvonalas és színes elő-
adásoknak és posztereknek 

köszönhetően úgy gondol-

juk, ismét sokat gazdagod-
tunk mind szakmailag, mind 

élményekben.  

A Fórum 92 regisztrált részt-

vevővel zajlott, összesen 43 
előadást és 10 posztert lát-

hattak a résztvevők, széles 
spektrumban kerültek bemu-

tatásra - az elmélet és gya-
korlat szempontjából egya-

ránt fontos - az emberi 

egészséggel és környezettel 
kapcsolatos naprakész kuta-

tási eredmények. 

A rendezvény fővédnöke Dr. 

Paller Judit mb. országos 
tiszti főorvos, védnökei Dr. 

Homor Zsuzsanna megyei 
tiszti főorvos és Dr. Solti 

László rektor volt. A résztve-

vőket a megyei tisztifőorvos 
asszony, Prof. Dr. Fodor 

László, a SZIE ÁTK dékánja, 
valamint Dr. Oroszi Beatrix, 

az MHT főtitkára és Kovács 

Katalin, az MHT Ifjúsági Bi-
zottság elnöke köszöntötték. 

A Fórumon a plenáris elő-
adók mellett idén is az 

egyes szekciókat meghívott 

vendégeink nyitották meg 
előadásaikkal, így összesen 

nyolc előadást láthattunk 
neves előadóinktól.  

A nemzeti egészségpolitiká-
val összhangban az idei kon-

ferencia fő témáihoz 
(környezeti eredetű megbe-

tegedések visszaszorítása, 
infekció-kontroll, vízbizton-

ság, egészségtudatos élet-

mód kialakítása, kommuni-
káció a (köz) egészségügy-

ben, molekuláris epidemioló-
gia) kapcsolódva a fiatalok 

35 előadást és 10 posztert – 

a zsűri megítélése szerint is 
– színvonalas prezentációkat 

mutattak be. 2012-ben első 
alkalommal jelent meg a 

témakörök között a gyógy-
szerbiztonság a Gyógyszeré-

szeti és Egészségügyi Minő-

ség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet munkatársainak in-

terpretációjában, valamint a 
Magyar Honvédség munka-

társai révén a katonai műve-

letekkel kapcsolatos megelő-
ző egészségügyi feladatok. 

Az 5 fős értékelő bizottság 

kitartóan értékelte a munká-

kat, ezúton is köszönjük, 
hogy konstruktív kritikájuk-

kal, munkájukkal támogat-
ták a Fórumot: Dr. Bereg-

szászi Tímea, Juhász Attila, 

Dr. Kelemen Erzsébet, Dr. 
Legoza József és Dr. Major 

Jenő. 

A legjobb előadások, a leg-

jobb poszter, valamint egy 
közönségdíjas munka okle-

vélben és könyvjutalomban 
részesült. 

A díjazottaknak ezúton is 
gratulálunk! 

Ebben az évben is társasági 

program, állófogadás adott 

alkalmat a személyes ta-

pasztalatcserére, kikapcsoló-
dásra, amelyet egy közös 

bowlingozással, énekléssel  
karaokival zártunk. 

A Szamos Marcipán Kft, 
ESRI Magyarország Kft, Júlia

-Malom Kft, Merida Kft, és a 
Roche (Magyarország) Kft 

természetbeni juttatással 

szponzorálta rendezvényün-
ket. Köszönjük szponzora-

inknak a támogatást! 

Köszönettel tartozunk a Ma-

gyar Higiénikusok Társasá-

gának és az Országos 
Tisztifőorvosi Hivatalnak, 

hogy az idei évben először 
pályázati programmal a 40 

évesnél fiatalabb szakem-
bernek anyagi támogatást 

nyújtva támogatta a Fiatal 

Higiénikusok Fórumán való 
részvételét.  

Köszönet illeti az Ifjúsági 
Bizottság és az Ifjúsági Ta-

gozat segítő tagjait is, Anna 
Líviát, Barna Zsófiát, Dr. 

Fehér Katalint és Hofer Ádá-
mot szervezési munkájukért.      

az MHT Ifjúsági Tagozata 
nevében, 

Kovács Katalin 

MHT-IB elnök 

 

 



Magyar Higiénikusok Társasága 
Hungarian Society of Hygiene 
Société Hongroise d’Hygiéne  
Ungarische Gesellschaft für Hygiene 

 
Cím: 1097. Budapest, Gyáli út 2-6. 
 1966. Budapest, Pf.: 64. 

Telefonszám: 06-1-476-1380 
      06-1-476-1208 

Faxszám: 06-1-215-20-46 
E-mail:  oroszi.beatrix@oth.antsz.hu 

 nagy.csilla@kmr.antsz.hu 
 kovacs.katalin@oki.antsz.hu 
Webhely: www.higienikus.hu 

Impresszum: 

A Hírlevelet a Magyar Higiénikusok Társaságának 
vezetősége adja ki.  

Szerkesztők: 

Dr. Oroszi Beatrix 

Nagy Csilla 
Kovács Katalin 

Tagdíjra vonatkozó változások 

Kérjük tisztelt tagtársainkat, 

szíveskedjen a 2012. évi 
tagdíjat 2012. november 

30-ig kiegyenlíteni!  

Amennyiben módja van rá, 

úgy szíveskedjék a tagdíjat 

átutalással, vagy egy OTP 
fiókban befizetni, mert a 

postai csekken történő befi-
zetés Társaságunk részére 

plusz költséggel jár, azaz a 

befizetett összeg után az 
MHT részére külön költséget 

számít fel a Posta. Mégis,  
amennyiben az átutalás le-

hetőségével nem tud élni, 
kérésére postafordultával 

megküldjük a tagdíj befize-

téséhez szükséges átutalási 
csekket. Felhívjuk figyelmét, 

hogy a tagdíjat a rendezvé-
nyeink szünetében kész-

pénzben is be lehet fizetni. 

Ismételten felhívjuk a tag-

ság figyelmét arra, hogy az 

MHT vándorgyűlésen csak 
azok részesülhetnek az ala-

csonyabb regisztrációs 
díj megfizetési kedvez-

ményében, akiknek nincs 

tagdíj elmaradásuk! Saj-
nálatosan évek óta — való-

színűleg az adott tag részé-
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Tagsággal kapcsolatos hírek  

Társaságunkba történő belépéshez kapcsolódóan formai változások történtek, a 

„Belépési nyilatkozat” frissítésre került és letölthető a www.higienikus.hu honlapról.   

Örvendetes, hogy ebben az évben az MHT tagsága közel 10%-ával (2012. 01.01. óta 20 

fő új belépővel) bővült.  

Naprakész tagnyilvántartásunk viszont csak tagjaink aktív közreműködésével oldható 

meg, éppen ezért kérjük, hogy elérhetősége, vagy a munkahely adatainak (név, cím, e-

mailcím, telefon stb.) megváltozása esetén töltsön ki egy új jelentkezési lapot, és küldje 
el részünkre elektronikusan (e-mail: nagy.csilla@kmr.antsz.hu), vagy postán az MHT cí-

mére (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.)! A jelentkezési lap megérkezése után azonnal frissít-
jük tagnyilvántartási adatbázisunkat, és visszaigazolást küldünk Önnek. Ugyanilyen visz-

szaigazolást kapnak újonnan belépő tagtársaink is, a tagnyilvántartásba történt regisztrá-

cióról.  

Kérjük továbbá, hogy amennyiben rendelkezik e-mail elérhetőséggel, úgy azt jelezze a 

fentebb megadott e-mailcímre!  

 

Eseménynaptár 

 2012. március 27.—

Közgyűlés  - Buda-

pest, Nagyvárad tér 

2., Fodor terem 

 2012. március 27.— 

Fodor-Fenyvessy 

Emlékülés - Buda-

pest, 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. Vándor-

gyűlés 

ről nem is tudott— jelentős 

tagdíj elmaradások léteznek 
a tagság körében, azonban 

ma már fenn áll a lehetőség, 
hogy tagdíjelmaradásával 

kapcsolatban informáci-

ót kérjen  a  
nagy.csilla@kmr.antsz.hu, 
vagy a                                
lazsadi.edit@okbi.antsz.hu    

e-mailcímeken.  

A Magyar Higiénikusok Tár-
sasága közgyűlése 2012. 
március 27-én úgy döntött, 
hogy 2012. évtől a társasági 

tagdíj egységes lesz (mind a 

nyugdíjas, a fiatal és az ak-

tív tagok körében egyaránt), 
továbbá összegét egysége-

sen 2200 Ft,-ban állapította 
meg, és ezen döntését  a  

7/2012. (III.27.) Köz-

gyűlési Határozatában 
rögzítette. 

Kérjük tagtársainkat, vegyék 

igénybe az esetleges elma-

radásukkal kapcsolatos in-
formációkérés lehetőségét, 

és tagdíj befizetéseiket  le-

hetőségeik szerint rendez-
zék! 


