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Kedves Fiatal Szakemberek! Kedves Kollégák! 

 

Újra közeledik a május, mely szakterületünkön szinte már 

egybefonódik a Fiatal Higiénikusok Fórumával (FHF). Itt az idő, hogy 

ismét megosszuk egymással kutatási témáink, illetve szakmánk érdekes 

és értékes eredményeit, felvetéseit, problémáit. 

Tisztelettel és szeretettel hívunk meg minden kedves 40 év alatti, 

a népegészségügy területén tevékenykedő kollégát 2015. május 20-22. 

között Egerbe, ahol a Magyar Higiénikusok Társaságának 

Ifjúsági Bizottsága szervezésében kerül sor a XI. FHF-re. 

A rendezvény fővédnöke idén Dr. Paller Judit mb. országos 

tisztifőorvos, védnöke Dr. ifj. Wernigg Róbert Heves megyei 

tisztifőorvos.  

Idén Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója tiszteletére a 

fő témánk: „2015. Nemzetközi Semmelweis emlékév”. A konferencia 

első két napján a fórum fő témái köré csoportosuló előadásokból álló 

szekciókra kerül sor. Idén is valamennyi szekciót felkért előadó nyitja 

majd meg egy-egy témába vágó aktuális prezentációval. A rendezvény 

mindhárom napján, folyamatosan kiállításra kerülnek a regisztrált 

poszterek is.  

Előadásokkal, poszterekkel 2015. április 17-ig lehet jelentkezni. 

A legjobbnak ítélt előadások és poszterek díjazásban részesülnek az 

öt fős szakmai zsűri értékelése alapján.  

A fórum végleges tudományos programját a beérkezett előadás-

kivonatok alapján, témakörök szerint csoportosítva az MHT vezetősé-

ge, illetve Tudományos Bizottsága alakítja ki. A fórumon elhangzó min-

den előadás és poszter összefoglalóját megjelentetjük a programfüzet-

ben, illetve az Egészségtudomány című folyóiratban. 
 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk a XI. FHF-re, amely minden 

bizonnyal az idén is szakmailag is színvonalas, ösztönző és maradandó 

élményekben gazdag esemény lesz! 
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Eger a török idők óta nevezetes fürdőváros, Magyarország műemlékekben 
gazdag barokk ékszerdoboza.  

Úgy gondoljuk, hogy a történelmi emlékeket idéző, kitűnő borai által híressé 
vált  hangulatos kisváros minden tekintetben kiemelkedő helyszínként szol-
gál majd a XI. Fiatal Higiénikusok Fórumának megrendezésére. 

Eger városában választásunk a Hunguest Hotel Flóra szállodára esett, amely 
konferenciák szervezéséhez jól felszerelt infrastruktúrával és szakszerűen 
felkészült csapattal rendelkezik,  mindemellett a  szolgáltatások széles skálá-
jával igyekszik a vendégek igényeit kielégíteni.  

További információk: 
 

www.antsz.hu/mht 

www.higienikus.hu 

www.facebook.com/Fiatal 

-Higienikusok-Foruma 

   A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

HELYSZÍN 

Hunguest Hotel 

Flora 

3300 Eger, Furdő 

utca 5. 

Tel: +36-36/513-300 

E-mail: 

hotelflora@hungues

thotels.com 

http://

www.hunguesthotel

s.hu/hu/hotel/eger/

hunguest_hotel_flor

a/ 

Eger Vár! 
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A fórumra való jelentkezési szándékot az I. jelentkezési lap kitöltésével és az 
fhfadmin@gmail.com e-mail címre 2015. április 17-ig történő eljuttatásával kérjük 
jelezni! 
Regisztrációs díj 3 napra: MHT tagoknak: 9700 Ft, NEM MHT tagoknak: 11900 Ft. 
Napi részvételi díj: 5000 Ft/nap. 
A regisztrációs és részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvé-
telt, a kávészünetek fogyasztását, valamint a teremdíjakat, a technika és technikai 
személyzet igénybevételét. A jelentkezési lap alapján a regisztrációs díjról az MHT 
számlát küld a megadott névre és címre. 
Az előadás és poszter bejelentése, illetve a párhuzamos tanfolyamok valamelyiké-
re történő jelentkezés szintén az I. jelentkezési lap megfelelő rovatának kitöltésé-
vel jelezhető. Az előadások/poszterek összefoglalóját is az fhfadmin@gmail.com 
e-mail címre kérjük megküldeni, az alább részletezett formai és tartalmi 
követelményeknek megfelelően. 
A II. jelentkezési lapot kitöltve, az igényelt szállás és/vagy étkezés megjelölésével a 
szállodának kell közvetlenül megküldeni 2015. április 17-ig. A szállás és étkezés 
foglalások összegét a helyszínen vagy átutalással kell rendezni. A szálláshely a 
számlát a jelentkezési lapon megadott számlázási névre és címre küldi meg. Az 
étkezések kedvezményes áron csak azoknak elérhetőek, akik előzetesen 
regisztrálnak. 2015. április 30. utáni lemondás esetén a foglalás 30%-át ki kell 
fizetni a jelentkezőnek. Lemondást csak írásban fogad el a szálláshely. 
Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását, ugyanis késői jelentkezés 
esetén a szállás biztosítása nem garantált. 

Jelentkezéssel kapcsolatos információk  

    A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Hogyan nyújthatom be előadásomat, poszteremet?  

Az előadó életkora maximum 39 év lehet (a jelentkezési határidő napjáig). 

Az összefoglalók követelményei: 

 teljes terjedelme szóközökkel együtt maximum 2 000 karakter legyen; 

 tartalmi elemei: előadás/poszter címe, szerzők teljes neve és munkahelye, előadás/poszter rövid 
ismertetője; ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat; 

 betűtípus és méret: Times New Roman, 12 pontos, szimpla sorköz; a cím legyen vastagon szedve, a 
szerzők normál betűvel, a munkahely dőlt betűvel; 

 file formátum: Microsoft Word („jelentkező neve ékezetek nélkül”.doc). 
 

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, tartsátok be az 
időkeretet. 

A poszterek a fórum mindhárom napján megtekinthetőek lesznek. Bemutatásukra 5 perc áll rendelkezés-
re, a lényegi diszkusszió a poszterek mellett folyamatosan zajlik. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előadás/poszter elfogadásáról szóló döntést az MHT Tudományos Bizottsá-
ga alakítja ki. 

Az Egészségtudomány című folyóiratban közlésre kerülnek a XI. FHF elfogadott összefoglalói. Továbbá 
fontosnak tartjuk, hogy a legjobb előadásként díjazott bemutató közleményként megjelenjen 
a folyóiratban.  
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Semmelweis emlékév — A XI. FHF fő témái 

 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Találkozzunk 2015. május 20-22. között Egerben! 

Kérjük, hogy a Fórumról értesítsd kollégáidat, ismerőseidet is!  

fhfadmin@gmail.com 

Semmelweis Ignác, az anyák megmentője, a világon elsőként alkalmazta és ok-okozati 
kapcsolattal igazolta, hogy az addig kiemelkedően magas halálozási arányszámmal járó 
gyermekágyi láz, illetve az azt okozó fertőzés a szülő nőkkel kapcsolatba kerülő személyek 
gondos kézfertőtlenítésével teljes egészében megelőzhető.  

A Magyar UNESCO Bizottság javaslatára az UNESCO Általános Konferenciája a 2015-ös évet 
Semmelweis emlékévvé minősítette Semmelweis Ignác halálának 150. évfordulója 
alkalmából.  

Erre való tekintettel adózunk  Semmelweis emlékének és munkásságának az idei konferen-
ciával. 

Kiemelt témák, melyekre hangsúlyt kívánunk fektetni: 

 étrendkiegészítők, gyógynövények és gyógyhatású készítmények; 

 környezetegészségügy, különös tekintettel a hideg– és hőhullámokra, orvosmeteoro-
lógia; 

 védőoltások és aktuális járványok; kórházhigiéne és infekciókontroll; 

 népegészségügyi szűrések. 

Előadásokkal, poszterekkel az alábbi szekciókba lehet jelentkezni: 

 kommunikáció;  

 aktualitások a népegészségügyi témájú jogszabályok vonatkozásában; 

 egészségpolitika és egészségügyi ellátás; 

 környezet- és település egészségügy; 

 élelmezés és táplálkozás egészségügy; 

 epidemiológia és biostatisztika; 

 egészségfejlesztés; 

 kémiai biztonság és gyógyszerbiztonság; 

 genetika és molekuláris biológia. 

Továbbá szívesen fogadunk esettanulmányokat is.  

A meghívott előadókról, zsűritagokról és a további lényeges tudnivalókról a következő 

hírlevelünkből tájékozódhattok! 
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 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Hogyan írjunk összefoglalót? — Útmutató 

Az összefoglalók általános követelményei: 
· teljes terjedelme szóközökkel együtt maximum 2 000 karakter legyen; 

· tartalmi elemei: előadás/poszter címe, szerzők teljes neve és munkahelye, 

    előadás/poszter rövid ismertetője; ne tartalmazzon ábrát, táblázatot, irodalmi hivatkozásokat; 

· betűtípus és méret: Times New Roman, 12 pontos, szimpla sorköz;  

    a cím legyen vastagon szedve, a szerzők normál betűvel, a munkahely dőlt betűvel; 

· file formátum: Microsoft Word („jelentkező neve ékezetek nélkül”.doc). 
 

Mit tartalmazzon az összefoglaló? (példa a formai és tartalmi követelményekre) 

 

Az előadás vagy poszter címe 
Az előadás vagy poszter szerzője/szerzői 

Az előadás vagy poszter szerzőjének/szerzőinek munkahelye (megnevezés) 
 

Bevezetés 

Ez a rész tartalmazza a téma rövid áttekintését és a fontosabb háttér információkat. A bevezetés 
végén említsük meg a célkitűzéseket! 
 

Módszer 

A feldolgozott téma módszertani jellemzői ebből a részből ismerhetők meg. Javasolt az 
információ nagy részét 3-5 főbb témakör köré csoportosítani. Legyen ez a rész rövid, de precíz! 
Ismertessük a vizsgálati elrendezést, és definiáljuk a vizsgálati populációt! Adjuk meg a szüksé-
ges definíciókat! Ebben az egységben tárgyaljuk az általunk használt statisztikai, laboratóriumi 
és más módszereket. 
 

Eredmények 

A feldolgozott téma előzőekben ismertetett módszerű feldolgozásának eredményeit mutatjuk 
be ebben a részben. Javasolt az információ nagy részét 3-5 főbb témakör köré csoportosítani. 
Röviden ismertessük az eredmények leíró elemzését (válaszadási arány, kor és nem szerinti 
megoszlás)! Mutassuk be azokat az adatokat, amelyek kifejezetten a kutatási hipotézisünket 
igazolják vagy elvetik! 
 

Megbeszélés 

Ebben a záró részben magyarázzuk meg a főbb eredményeket, interpretáljuk és vitassuk meg 
őket! Tárgyaljuk az esetleges hibákat, és fogalmazzunk meg javaslatokat! 
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Idén ismét meghirdetésre kerül a Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) pályázati programja, amely 

támogatja a 40 év alatti szakemberek XI. Fiatal Higiénikusok Fórumán való részvételét.  

A pályázati csomag tartalma: 

- kitöltött I. és II. jelentkezési lapok (aszerint töltsd ki, hogy mire igényelsz támogatást!), 

- az előadásod/posztered összefoglalója, 

- a motivációs leveled, és 

- az önéletrajzod. 

Kérjük, hogy a teljes pályázati csomagot 2015. március 20-ig szíveskedj megküldeni elektronikusan az 
fhfadmin@gmail.com e-mail címre! (A pályázat keretében kitöltött II. jelentkezési lapot is az fhfadmin-
fhfadmin@gmail.com címre kell küldeni, és nem a hotelnek!) 

A pályázatokat a beérkezés sorrendjében bíráljuk el. A támogatás a szakmailag megfelelő pályázatok köré-

ben kerül kiosztásra, és a szakmailag megfelelő pályázatok között a rendelkezésre álló keretösszegig a 

beérkezés sorrendje számít. 

A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. Az elbírálás során az alábbi szempontok szerint hozza meg a zsűri a 

döntését: szakmai és társasági munka, az előadás és poszter kivonat szakmai színvonala, a pályázó motivá-

ciós levelében foglalt indokai, valamint a beérkezési sorrend. A pályázat elbírálásakor előnyt élveznek azok 

a kollégák, akik a motivációs levelükben arról számolnak be, hogy a munkáltatójuktól kérték ugyan a részvé-

tel támogatását, azonban támogatásban valamilyen oknál fogva nem részesültek.  

Valamennyi régi és új tagtársunk továbbra is első kézből értesül a programokról, pályázati lehetőségről, 

ezért biztatunk minden kedves érdeklődőt, hogy lépjen be az MHT-ba (az MHT belépési nyilatkozat a pályá-

zattal egyidejűleg is beküldhető). Hangsúlyozzuk azonban, hogy az MHT tagság hiánya nem kizáró ok a 

pályázásra.  

A pályázatokat 2015. március 20. után nem áll módunkban elfogadni. 

A támogatás maximális összege személyenként 31 000 Ft, amely tartalmazza a regisztrációs díjat három 

napra, a szállás (két éjszaka kétágyas szobában) és az étkezés (két társasági vacsora és két ebéd) költségét. 

Pályázni nem csak a teljes részvételi díjra, hanem részköltségekre is lehetséges. A pályázat keretében 

beküldött I. és II jelentkezési lapokat aszerint töltsd ki, hogy mire igényelsz támogatást. 

A pályázat nyerteseit 2015. március 27-ig e-mail-ben értesítjük, továbbá a nyertesek névsorát a https://

www.antsz.hu/mht oldalon is közzétesszük. 

 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

A Magyar Higiénikusok Társaságának pályázata  

Jelentkezési határidő: 2015. március 20.  

mailto:fhfadmin@gmail.com
mailto:fhfadmin@gmail.com
mailto:fhfadmin@gmail.com
https://www.antsz.hu/mht
https://www.antsz.hu/mht
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 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Bizottsága  

A XI. FHF szervezői  

Mák Nóra Virág 

Hofer Ádám 

Szentmihályi Renáta 

Dr. Juhász Gabriella Dr. Horváth Judit Krisztina 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Országos Környezetegészségügyi Intézet 

Országos Környezetegészségügyi Intézet 

Budapest Főváros Kormányhivatala  

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 


