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Felajánlás
Felhívjuk figyelmét arra,
hogy személyi jövede-

lem-adójának 1%-át
az MHT részére is felajánlhatja. Kérjük, hogy éljen
ezzel a lehetőséggel, és
ezzel is segítse munkánkat!
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A több mint 80 éves hagyománnyal rendelkező Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) az
egyik legjelentősebb, a népegészségügy különböző szakterületein tevékenykedő munkatársakat egyesítő szakmai tudományos társaság Magyarországon. Az MHT – elsősorban rendezvényei, illetve az Egészségtudomány című folyóiratán keresztül - átfogó ismeretanyagot
továbbít, és a népegészségügy teljes vertikumára széles körű rálátást biztosít tagjai számára. A rendezvényeken résztvevők— a tudományos programokon kívül – részesei lehetnek a
különböző társasági programoknak is.
Az MHT XLII. Vándorgyűlését 2013. október 2-4. között rendezzük meg. Az idei vándorgyűlés helyszíne Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta lesz. A tavalyi évhez hasonlóan idén is az
MHT és a Népegészségügyi Tudományos Társaság közös tudományos ülést rendez 2013.
október 2-3-án, a háromnapos Vándorgyűlésünk első két napján.
Az MHT Vándorgyűlés tervezett fő témái:








Az egészségügyi válsághelyzetek közegészségügyi-járványügyi vonatkozásai;
A „Semmelweis terv az egészségügy megmentésére” című szakmai koncepció népegészségügyi fejezetében foglaltak végrehajtásának és eredményeinek a szakmai
értékelése;
Az idősödő társadalom népegészségügyi kérdései;
2013 – „a levegő éve”;
Gyermekbalesetek.

A kongresszus végleges fő témáit, részletes tudományos programját a beérkezett előadáskivonatok alapján, témakörök szerint csoportosítva az MHT vezetősége illetve a Tudományos Bizottság alakítja ki. A rendezvényről további információkat e Hírlevelünkben és a
www.higienikus.hu weboldalon találhatnak tagtársaink és az érdeklődők.
A Magyar Higiénikusok Társasága e rendezvényén is arra törekszik, hogy segítséget nyújtson a népegészségügy területén dolgozó minden munkatárs számára a szakmai tudás bővítésére, szakmai kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére, a népegészségügyi gyakorlat
szakmai színvonalának megtartására és emelésére, továbbá a tapasztalatcserékre.

Reméljük, idén is találkozni fogunk az
MHT vándorgyűlésen!
A szervezők

Adószámunk:
19000204-1-43
2012-ben összesen
105 741 Ft,
folyt be az SZJA 1%-os
felajánlásokból, melyet
ezúton is köszönünk!
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Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók I.
Helyszín
2375, Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta
www.sarlospuszta.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
14.500 Ft
Regisztrációs díj 3 napra MHT és/vagy NETT tagok részére 12.000
Ft.
Napi részvételi díj – 1. nap: 5.500 Ft
Napi részvételi díj – 2. nap: 7.000 Ft
Napi részvételi díj – 3. nap: 4.000 Ft.
Amennyiben mindkét társaságnak tagja a jelentkező, az első és második napon a napidíjat 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. Az összefoglalókat
elektronikus úton az I. jelentkezési laphoz mellékelve kérjük a
higienikus@gmail.com címre beküldeni, a megadott formai követelmények alapján.
Beküldési határidő: 2013. szeptember 9.
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!

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, és
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.

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók II.
Szállás
Szállodai elhelyezést a konferencia helyszínén, a Club Hotel Sarlóspuszta szobáiban tudunk biztosítani. A szobák ára egy éjszakára a
következő:

A II. jelentkezési lap kitöltésével foglalhatja le szállását, melyet a
malnasi.tibor@oki.antsz.hu címre küldhet el. A szállásfoglalás határideje:
2013. szeptember 9.

Egyágyas szobában: 8.350 Ft/fő/éj
Kétágyas szobában: 6.350 Ft/fő/éj
A szállásdíjak éjszakánként és szobánként tartalmazzák a reggelit, és
az adókat. A szállást és az étkezési költségeket a Club Hotel Sarlóspuszta fogja közvetlenül, az Önök által a II. jelentkezési lapon
megadott címre számlázni.

A szállásfoglalás koordinációját végző munkatársaink és a Club Hotel
Sarlóspuszta ezúton is kér minden jelentkezőt a határidő pontos betartására!
A szálláshely pontos adatairól a II. jelentkezési lap megküldése
után e-mailben fogunk értesíteni minden jelentkezőt.
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Visszatekintés a 2013. évi Fodor-Fenyvessy
emlékülésre
2013. március 28-án 10 órakor, a Társaság Taggyűlését követően
került megrendezésre az idei Fodor-Fenyvessy emlékülés. Az ülés
keretében a Társaság elnöke átadta a 2013. évi Fodor József és
Fenyvessy Béla, valamint Szendei Ádám emlékérmeket. Hagyományaink szerint az emlékülést követően került sor Fodor József
mellszobrának és az „A” épületen lévő domborművű arcképének
megkoszorúzására. A díjazottak előadásai alapján a tudományos
ülés programja az alábbiak szerint alakult:

FODOR JÓZSEF EMLÉKELŐADÁS
Prof. Dr. Kiss István (Pécsi Orvostudományi Egyetem Orvosi Népegészségtani Intézet): A XXI. századi közegészségügy aktuális problémái – daganatmegelőzés, daganatok iránti egyéni érzékenység
FENYVESSY BÉLA EMLÉKELŐADÁSOK
Dr. Maráczi Gabriella (Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve): Három év küzdelme a
harminc éves beidegződésekkel szemben – a közétkeztetés megújítása
Dr. Milassin Márta (Országos Epidemiológiai Központ): Fertőtlenítés- és sterilizálás-kutatás az OKI/OEK-ben 60 év
távlatában
SZENDEI ÁDÁM EMLÉKELŐADÁS
Dr. Schoket Bernadette: Biomarker kutatással a környezetegészségügy szolgálatában
FIATAL HIGIÉNIKUSOK VIII. FÓRUMA (2012.) I. DÍJAS ELŐADÁS
Hamza János (Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve): Menza Minta = Mintamenza.
Egy munkatervi feladat kapcsán elénk táruló lehetőségek kiaknázása
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A IX. FHF összefoglalója
„Interdiszciplinaritás a népegészségügyben” – e mottóval zajlott
idén három napon át Balatonfüreden a Fiatal Higiénikusok IX. Fóruma. Sok szakmának kell ugyanis együtt dolgozni és egymás eredményeire építeni, hogy közös célunk érdekében hasznosuljon a meglévő
szakismeret, eredményeket tudjunk elérni a népesség egészségi
állapotának javításában.
2013. május 22-24. között Balatonfüreden a Hotel Annabella adott
helyet a IX. Fiatal Higiénikusok Fórumának. Rendezvényünkön öszszesen 117 fő vett részt, ami kiemelkedően magas a Fiatal
Higiénikusok Fóruma életében. A rendezvény fővédnöke dr. Paller
Judit mb. országos tiszti főorvos, védnöke dr. Andrásofszky Enikő
Veszprém megyei tiszti főorvos volt.
A fórumon tíz szekcióban összesen 46 előadást és 20 posztert mutattak be változatos témákban (környezet- és település-egészségügy,
élelmezés- és táplálkozás-egészségügy, egészségfejlesztés, járványügy, molekuláris biológia, kémiai biztonság, gyógyszerbiztonság,
sugáregészségügy és toxikológia, nem fertőző betegségek epidemiológiája, jogi szabályozás és esetismertetés).
A legjobb előadások és poszterek előadói díjazásban részesültek az
ötfős szakmai zsűri értékelése alapján. Fontosnak tartjuk, hogy a
legjobb előadásként díjazott bemutató közleményként is megjelenjen
az Egészségtudomány című folyóiratban!
A díjazottak a Koczor Pincészet által felajánlott egy-egy palack bort
kapták ajándékba, a közönségdíjas előadó pedig Karácsony Jánosné
festőművész alkotását nyerte.

Közönségszavazat:
A fórumon a 40. életévét be nem töltött előadótól elhangzó előadások
között közönségversenyt is hirdettünk. A résztvevők helyszíni szavazatai alapján a közönségdíjas előadás Mák Nóra Virág „A kutyaterápiában rejlő mentálhigiénés prevenciós lehetőségek az egészségfejlesztési programok tervezése során” c. előadása lett az idén.
A díjazottaknak gratulálunk!
Idén is több társasági program adott alkalmat a személyes tapasztalatcserére, bort kóstolhattunk a Koczor Pincészetben, ahova városnéző
kisvonattal jutottunk el a szállodából, és a második estén zenés-táncos
vacsorára került sor.

Eredmények:
Előadás:
1. Zsitnyár Péter, Fodor Mária (Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve): A Hajdú-Bihar megyei
lakosság megbetegedési viszonyainak megyén belüli területi
egyenlőtlenségei a 2011. évi háziorvosi jelentések tükrében
Az első díjas előadást meghallgathatják a 2014. évi FODORFENYVESSY EMLÉKÜLÉSEN is.
2. Kárpáti Virág1, Berényi Károly2 (1Tolna Megyei Kormányhivatal
Dombóvári Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, 2Pécsi
Tudományegyetem ÁOK, Orvosi Népegészségtani Intézet): Alvásminőség és alváshigiéné a tinédzserek körében, a Tamási Kistérségben
3. Dancs Péter (Országos Tisztifőorvosi Hivatal): A humán
papillomavírus elleni védőoltás kockázat-haszon elemzése
Poszter:
1. Szalay Brigitta, Tóth Éva, Szabó Zoltán, Dura Gyula (Országos
Környezetegészségügyi Intézet, Toxikológiai Főosztály): Kereskedelmi forgalomban kapható és csempész dohányáruk lehetséges
toxikus hatásai
2. Máté Zsuzsanna1, Horváth Edina1, Szabó Andrea1, Nagy Viktória1,
Kovács Krisztina2, Tombácz Etelka2, Papp András1 (1Szegedi Tudományegyetem ÁOK, Népegészségtani Intézet, 2Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar, Fizikai Kémiai és
Anyagtudományi Tanszék): Króm nanopartikulumok neurotoxikus
hatásának vizsgálata állatkísérletes modellben

Idén a Novartis, az ESRI Magyarország Kft., a Biotest, a Budapest
Sportiroda, a Lamoppe Kft. (Mózes Laura egyedi lakástextil); a Koczor
Pincészet és Karácsony Jánosné festőművész támogatta a rendezvényünket.
Köszönjük szponzorainknak a támogatást!
Köszönettel tartozunk a Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv vezetőinek és munkatársainak a
szervezésben nyújtott segítségükért.
Köszönjük, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal és a Magyar
Higiénikusok Társasága pályázattal támogatta 28 fiatal kolléga részvételét a Fórumon.
Köszönet illeti az Ifjúsági Bizottság és az MHT segítő tagjait is, Mák
Nóra Virágot, Hofer Ádámot, Szentmihályi Renátát, Dobai Attilát,
Oroszi Beatrixot, Nagy Csillát, Juhász Attilát, Ecsedi Gabriellát,
Dancs Pétert, Zöldi Viktort, szervezési munkájukért, illetve Luif Ibolyát a Fórumról adott híradásért, az MHT-IT 2013. 3. Hírlevél összeállításáért (www.antsz.hu/mht).
Továbbra is várjuk azon fiatal tagtársaink jelentkezését az
fhfadmin@gmail.com e-mail címen vagy akár a Facebook-on, vagy
személyesen bármelyik szervezőtársunknál, akik a jövő évi jubileumi
X. Fórum szervezési munkáiban szívesen részt vállalnának, vagy akár
ötleteikkel segítenék a társaság életét.
az MHT Ifjúsági Tagozata nevében,
Dr. Horváth Judit Krisztina
az MHT-IB elnöke

3. Hofer Ádám (Országos Környezetegészségügyi Intézet): Műanyag alapú hulladékok égetésének környezetegészségügyi
kockázatbecslése
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300!

Örömmel értesítjük tagtársainkat, hogy a 2013. január óta zajló „tömeges” belépéseknek (30 fő!) köszönhetően Társaságunk taglétszáma elérte a 300 főt!
A 300-as létszám kapcsán akaratlanul is asszociálhatunk a történelemből ismert thermopülai csatában – élükön Leonidásszal— harcoló 300 spártai katonára.
Ókori források, kissé túlzásokba esve ugyan, egy millió perzsa katonát állítottak
szembe a spártaiakkal, így nem véletlen a csata végének kimenetele sem... A
szomorú véget mindannyian ismerjük. A thermopülai csata az önzetlenség, az
áldozat és a haza, a törvények iránti engedelmesség példájaként vonult be a
világtörténelembe. A thermopülai-szoros pedig a sokkal erősebb ellenfél elleni
hősies kitartás jelképévé vált.

Ὦ ξεῖν, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε
κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι
(Σιμωνίδης)

A „hősi vég” lehetőségét természetesen kizárhatjuk, azonban egyéb párhuzam
eszünkbe juthat taglétszámunk és a harcolók azonos létszámát tekintve… Például
az, hogy az MHT „300-as” közösségét is az összetartás, a közös szakmai értékek,
az együvé tartozás és a szakmai fejlődés igénye/szükségessége, valamint e viharos, nehéz időkben a kitartás, összetartás jellemzi.

Ezúton köszöntünk minden újonnan belépő tagtársunkat, illetve
köszönjük minden egyes tagtársunknak a Társaság életében
való aktív részvételt!

Itt fekszünk, vándor vidd hírül a spártaiaknak:
Megcselekedtük, amit megkövetelt a haza
(Szimonidész)
Emlékmű és emléktábla a csata helyszínén (1955)

Az MHT vezetősége

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, hová érdemes tartozni.

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos tájékoztatás
A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése tavaly úgy döntött, hogy a 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.
2012. év végéig tagjaink mintegy harmada rendezte tagsági díját, összességében
pedig a taglétszám közel fele 2011. év végéig. Ez azt jelenti, hogy 2013. májusában továbbra is egy évnél hosszabb tagdíjhátraléka volt az aktív tagság közel felének.
Tisztelettel kérjük tagjainkat, hogy esetleges tagdíjhátralékukat szíveskedjenek
rendezni! Ugyanis az MHT vándorgyűlésein 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. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy tagdíjelmaradásával kapcsolatban információt kérjen a
nagy.csilla@kmr.antsz.hu, vagy a lazsadi.edit@okbi.antsz.hu levelezési címeken.
Az elmúlt évben több tagtársunk igénybe is vette az esetleges elmaradásukkal
kapcsolatos információkérés lehetőségét, és tagdíj befizetéseiket lehetőségeik
szerint mielőbb rendezték. Ezzel kapcsolatban tájékoztatjuk, hogy továbbra is lehetőség van az elmaradásról történő információkérésre, a fentebb leírt e-mailcímeken.
Kérjük, amennyiben módja van rá, úgy szíveskedjék a
tagdíjat inkább 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.

Pótválasztás
Társaságunk Ifjúsági Bizottságának egyik póttagja lemondott tisztségéről. Az elnökség pótválasztás tartását kezdeményezi, melyre
2013. október 2-i Taggyűlésünkön kerül sor. Tagtársaink személyes, sorszámmal ellátott Ajánlóívei 2013. június 27-én kiküldésre
kerültek. Kérjük, ne feledkezzen meg az Ajánlóívet (aláírás
után) 2013. augusztus 15-ig visszajuttatni postai úton (Nagy
Csilla, BFKH Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 1138, Budapest,
Váci út 174.), vagy faxon (06-1-476-64-01), vagy szkennelve, elektronikus levél csatolmányaként (nagy.csilla@kmr.antsz.hu címre).

A pótválasztás eredményességéhez való hozzájárulását
előre is köszönjük!

Magyar Higiénikusok Társasága
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