MHT 12. Hírlevél

2012. 08. 01.

Magyar Higiénikusok Társasága

MEGHÍVÓ
A Magyar Higiénikusok Társasága 2012. október 3-5. között rendezi meg az
XLI. Vándorgyűlését Esztergomban, amelyre szeretettel meghívjuk Önt. A
rendezvény minden bizonnyal az idei év egyik legrangosabb és
legsokszínűbb hazai tudományos-szakmai seregszemléjének ígérkezik.
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A vándorgyűlés első napján, október 3-án a Népegészségügyi Tudományos Társasággal (NETT) közös konferencia kerül megrendezésre,
amelyre mindkét társaság tagjait szeretettel várjuk. Ezen a napon már délelőtt elkezdődik a tudományos program a NETT által szervezett szekcióval.
Ebéd után, 13:00-tól a program a NETT és az MHT közös plenáris ülésével
folytatódik, amelyen a két társaság által közösen meghívott neves előadókat
hallgathatják meg. A plenáris előadások után közös MHT-NETT szekció kerül
megrendezésre, melynek témája „a dohányzás visszaszorítása, mint együttműködés keretében megoldandó, kiemelt népegészségügyi feladat”. Ebbe a
szekcióba mindkét társaság tagjaitól várunk előadás kivonatokat, amelyek
közül a két társaság közös tudományos bizottsága választja majd ki a legnagyobb érdeklődésre számot tartó munkákat.
Az MHT vándorgyűlés második és harmadik napján, október 4-5-én a vándorgyűlés tervezett fő témái köré csoportosuló előadásokból álló szekciókra
kerül sor. A rendezvény mindhárom napján megtekinthetők lesznek továbbá
a regisztrált poszterek. A vándorgyűlésre az MHT ifjúsági szekciójának tagjai,
a „fiatal higiénikusok” - köztük a Fiatal Higiénikusok Fórumának díjnyertes
előadói - is elhozzák és bemutatják munkáikat.
Október 4-én valamennyi regisztrált résztvevőnket szeretettel várjuk a Prímás Pincében az MHT által szervezett társasági vacsorán és az azt követő
zenés-táncos esten.
A Magyar Higiénikusok Társasága mindhárom napon szeretettel várja a
NETT tagokat is, akik az MHT tagokhoz hasonlóan kedvezményes áron regisztrálhatnak a háromnapos rendezvényünkre.
Előadásokkal, poszterekkel 2012. szeptember 7-ig lehet jelentkezni.
Reméljük, hogy minden kedves résztvevőnk számára szakmailag inspiráló és
emlékezetes lesz az idei MHT-NETT közös konferencia, valamint az MHT
XLI. Vándorgyűlés!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk,
találkozzunk 2012 őszén Esztergomban!
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MHT XLI. Vándorgyűlés, 2012. október 3-5., Esztergom
2012. évben a legnagyobb rendezvényünket, az MHT XLI. Vándorgyűlését 2012. október 3-5. között rendezzük meg. A helyszíne ismét Esztergom lesz.
Vándorgyűlésünk tervezett fő témái:



betegbiztonság,



katasztrófavédelem, gyorsreagálás,



a szépészeti beavatkozások higiénéje,



dohányzás visszaszorítása, mint együttműködés keretében megoldandó, kiemelt népegészségügyi feladat,



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
www.higienikus.hu weboldalon találhatnak tagtársaink és az érdeklődők.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók I.
Helyszín
Szent Adalbert Központ, Esztergom, Szent István tér 10.,
www.szentadalbert.hu

Részvételi díjak és feltételek
A konferenciára való jelentkezési szándékot az I. jelentkezési lap
kitöltésével és a megadott címre történő eljuttatásával kérjük jelezni!
Regisztrációs díj 3 napra NEM MHT és NEM NETT tagok részére
16.500 Ft
Regisztrációs díj 3 napra MHT és/vagy NETT tagok részére 14.000
Ft, amennyiben a jelentkező a NETT regisztrációját igazolja, úgy részére regisztráció 3 napra 10.500 Ft.
Napi részvételi díj – 1. nap : nem MHT, nem NETT tag: 12.000 Ft
MHT és/vagy NETT tag: 10.000 Ft
Napi részvételi díj – 2. nap 10.000 Ft
Napi részvételi díj – 3. nap 7.000 Ft.
Az első napon (akár mindkét, akár egyik, vagy egyik társaságnak sem
tagja a jelentkező) a napi díjat 50-50% arányban megosztva kell a
jelentkezőnek megfizetnie az MHT és a NETT felé.
A regisztrációs és részvételi díj tartalmazza a tudományos programon
való részvételt, a kávészünetek fogyasztását, valamint a teremdíjakat,
a technika és a technikai személyzet igénybevételét.
A konferencia résztvevői a helyszínen megkapják a konferencia végleges programját, az előadások és a poszterek egyoldalas kivonatainak
kötetét is.

Előadások, poszterek benyújtásának feltételei
Az előadás és poszter bejelentése szintén az I. jelentkezési lap
megfelelő rovatának kitöltésével jelezhető, valamint az összefoglalókat elektronikus úton az I. jelentkezési laphoz mellékelve kérjük a
higienikus@gmail.com címre beküldeni, a következőkben részletezett
formai követelmények alapján.
Beküldési határidő: 2012. szeptember 7.

A magyar nyelvű összefoglalót a következők szerint tagolva
kérjük elküldeni:
a prezentáció címe magyarul,
a szerző(k) teljes neve,
a szerző(k) munkahelye,
az összefoglaló szövege.
A magyar nyelvű összefoglaló kritériumai:
Az összefoglaló terjedelme maximum 2500 karakter legyen (Times
New Roman betűtípus, 12 pontos betűméret, szimpla sorköz.) A cím
legyen vastagon szedett, a szerző normál betűvel, a munkahely dőlt
betűvel kerüljön feltüntetésre.
Az összefoglaló ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat.
A szöveg-file ne tartalmazzon a kritériumokon kívül formázást, illetve
fej- vagy láblécet
A rövidítéseket kerüljék, de ha szükséges, akkor az első említésnél
oldják fel.
A szerzők-társszerzők teljes nevét írják ki, a keresztnév senkinél ne
legyen rövidítve.
Több szerző/több munkahely esetén felső indexbe helyezett számmal
jelezzék a hovatartozást.
Az I. jelentkezési lapon jelölje meg, hogy előadást vagy posztert
kíván bemutatni. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az elfogadásról szóló
döntést a tudományos bizottság hozza majd meg.
A poszterek bemutatására lehetőség nyílik a kongresszus teljes időtartama alatt. Tekintettel a nagyon korlátozott időkeretre a
szekció elnökök a bemutatókra maximum 4 percet engedélyeznek. A
bemutatót egy-egy rövid kérdés ill. válasz kísérheti (1 percben), a
lényegi diszkusszió a poszterek mellett, folyamatosan zajlik.
Az MHT tudományos bizottság által kiválasztott poszterek
szerzőinek – az elmúlt évhez hasonlóan –lehetőségük nyílik eredményeikről rövid (4 perces) power point bemutatót tartani a megadott
szekciókban. Ennek célja a figyelemfelkeltés, és semmiképpen nem az
anyag részletes bemutatása.

Az előadásokhoz projektoros kivetítés áll az előadók rendelkezésére.
Az előadások időtartama 10 perc, amelyet maximum 5 perc megbeszélés követ. A feszesen tervezett program miatt kérjük, tartsák be az időkeretet!
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Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók II.
Szállás
Szállodai elhelyezést több, a konferencia helyszínhez közeli szálláshelyen tudunk
biztosítani. A költség egységesen minden szálláshelyen, minden résztvevő számára ugyanazon egyágyas és kétagyas szobaáron elérhető. A szobák ára 1 éjszakára a következők:
Szálláshely
Hotelben, panzióban:

Egyágyas szobában: 8900 Ft/fő/éj
Kétágyas szobában: 6500Ft/fő/éj

A szállásdíjak éjszakánként és szobánként tartalmazzák a reggelit, és az adókat.
A szállást és az étkezési költségeket a Szent Adalbert Központ fogja közvetlenül
Önök által megadott címre számlázni.
A II. jelentkezési lap kitöltésével foglalhatja le szállását, melyet az
mht@szentadalbert.hu címre küldhet el, a szállásfoglalás határideje :

2012. szeptember 7.
A szállásfoglalás koordinációját végző Szent Adalbert Központ ezúton is kér minden jelentkezőt a határidő pontos betartására!
A szálláshely pontos helyéről és elérhetőségéről a II. jelentkezési lap megküldése után e-mailben fogjuk értesíteni a jelentkezőket.
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MHT Ifjúsági Bizottsági pótválasztás
Társaságunk Ifjúsági Bizottságának elnöke (Kovács Katalin) és a bizottság
további 3 tagja (Dr. Fehér Katalin, Anna Lívia, Barna Zsófia), a vezetőséghez
eljuttatott írásbeli bejelentéssel lemondott tisztségéről.
A tisztségükről lemondott tagtársaink eddigi kiváló, önzetlen és
értékes munkáját Társaságunk ezúton is köszöni!

Továbbra is
várjuk tagjaink
közé mindazokat,
akik az MHT által
vallott és

A kibővített vezetőségi ülésen (2012. június 11-én), a jelenlegi Alapszabály
mellékleteként működő Választási Szabályzat I./3/b. pontja értelmében az
elnökség pótválasztás tartását kezdeményezte (10/2012. /VI.11./ elnökségi
határozat). A pótválasztásra 2012. október 3-i Közgyűlésen kerül sor.

teremtett

A pótválasztás jelölő listájának kialakításához szükséges személyre szabott
ajánlóívek kiküldése — minden tag részére — megtörtént. A választandó
ifjúsági bizottsági tisztségviselőkre (1 fő elnök, 2 fő tag, 1 fő póttag) kérjük
tegyen javaslatot a személyes Ajánlóívén, és azt legkésőbb 2012. augusztus 15-ig (aláírás után szkennelve) e-mailen, postán vagy faxon szíveskedjen a következő címre elküldeni: Postai cím: Nagy Csilla, BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 1138, Budapest, Váci út 174.; E-mail:
nagy.csilla@kmr.antsz.hu ; Fax: (1) 215-20-46.

és hisznek

Kedves Tagtársunk! A pótválasztás sikeréhez történő hozzájárulását, közreműködését az MHT és annak jelölőbizottsága nevében előre is köszönjük!

tartozni.

értékeket
magukénak érzik,
abban, hogy
Társaságunk egy
jó „csapat”, egy
olyan közösség,
ahová érdemes

Alapszabály módosítást előkészítő
munkacsoport beszámoló

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 befizetés Társaságunk részére plusz költséggel jár, azaz
a befizetett összeg után az MHT részére külön költséget számít
fel a Posta. Mégis, amennyiben az átutalás lehetőségével nem
tud élni, kérésére postafordultával megküldjük a tagdíj befizetéséhez szükséges átutalási csekket. Felhívjuk figyelmét, hogy
a tagdíjat a rendezvényeink szünetében készpénzben is be lehet fizetni.
Ismételten felhívjuk a tagság figyelmét arra, hogy az MHT vándorgyűlésen csak azok részesülhetnek az alacsonyabb regisztrációs díj megfizetési kedvezményében, akiknek
nincs tagdíj elmaradásuk! Sajnálatosan évek óta — valószínűleg az adott tag részéről nem is tudott— jelentős tagdíj elmaradások léteznek a tagság körében, azonban lehetőséget
biztosítunk arra, hogy tagdíjelmaradásával kapcsolatban
információt kérjen a nagy.csilla@kmr.antsz.hu, vagy a
lazsadi.edit@okbi.antsz.hu e-mailcímeken.

A 6/2012. /III.27./ közgyűlési határozatban Társaságunk közgyűlése elfogadta, hogy munkacsoportot állít fel az Alapszabály és a kiegészítő szabályzatok átdolgozására. A munkacsoport tagjai az elnökség, és a Társaság állandó bizottságának
elnökei.
A munkacsoport 2012. június 11-én kezdte meg munkáját,
a 2011. évi CLXXV. törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok, a MOTESZ Alapszabály alapján, az eddigi, tagság részéről
javasolt módosító javaslatokkal történő összhangba hozással,
kiegészítéssel.
2012. július 19-én újabb munkacsoport megbeszélésen
folytatódott a munka. A következő megbeszélést 2012. augusztus 20. után tervezzük.
A munkacsoport által átdolgozott szabályzat(ok)ra vonatkozó
javaslatot legkésőbb 30 nappal a közgyűlés előtt véleményezésre megküldjük Társaságunk tagjainak. A módosított Alapszabályról majd az októberi Közgyűlés dönt.

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése 2012. március 27
-én úgy döntött, hogy 2012. évtől a társasági tagdíj egységes
lesz (a nyugdíjas, a fiatal és az aktív tagok körében egyaránt),
továbbá összegét egységesen 2200 Ft,-ban állapította meg, és
ezen döntését a 7/2012. (III.27.)
Közgyűlési Határozatában rögzítette.
Kérjük tagtársainkat, vegyék igénybe az
esetleges elmaradásukkal kapcsolatos
információkérés lehetőségét, és tagdíj
befizetéseiket lehetőségeik szerint mielőbb rendezzék!
Köszönettel: az MHT vezetősége

Magyar Higiénikusok Társasága
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