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Visszatérés Sarlóspusztára... 
MHT LXVI. Vándorgyűlés,  

2019. október 1-3. 

 Magyar Higiénikusok Társasága 

MHT 20. Hírlevél 
2019. 05.31 

 

Felajánlás 

 
2018-ban összesen  

150 000 Ft, 
 folyt be az SZJA 1%-os 
felajánlásokból, melyet 
ezúton is köszönünk! 

Társaságunk, a Magyar Higiénikusok Társasága (MHT), majdnem 90 éves hagyománnyal 
rendelkező, napjainkban az egyik legjelentősebb, a népegészségügy különböző 
szakterületein tevékenykedő munkatársakat egyesítő szakmai tudományos társaság 
Magyarországon.  

 
Az MHT XLVI. Vándorgyűlését 2019. október 1-3. között rendezzük meg. E 
vándorgyűlés helyszíne — az elmúlt évek résztvevői értékeléseit figyelembevételével — 
ismét Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta lesz.  

Konferenciánk lehetőséget ad a népegészségügy főbb területein a népesség egészségi 

állapotával összefüggésbe hozható aktuális környezetegészségügyi, járványügyi 

kérdések megvitatására; továbbá a hazai lakosság egészségének védelmével, 

fejlesztésével kapcsolatos témák részletes kifejtésére. Külön lehetőséget adunk a területi  

közegészségügyi-járványügyi eseményeket bemutató esettanulmányok bemutatására is. Ez 

utóbbiak aktuálisan egy-egy (megyei, vagy járási) népegészségügyi főosztály/osztály 

illetékességi területén előforduló kiemelt fontosságú területi eseményekről adnak számot, 

melyek kivizsgálása, az intézkedések bemutatása minden szakember számára tanulságos 

lehet.  

A kongresszus végleges fő témáit, részletes tudományos programját a beérkezett 

előadás kivonatok alapján, témakörök szerint csoportosítva egy Tudományos Bizottság 

alakítja ki. A rendezvényről további információkat e Hírlevelünkben találhatnak tagtársaink 

és az érdeklődők. 

A Magyar Higiénikusok Társasága e rendezvényén minden résztvevő számára a szakmai 
tudás bővítésén túl, a szakmai kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére, a népegészségügyi 
gyakorlat szakmai színvonalának megtartására és emelésére, továbbá a tapasztalatcserékre 
kíván nagy hangsúlyt helyezni. A rendezvényeinken résztvevők — a tudományos 
programokon kívül – mindig részesei lehetnek különböző társasági programoknak is.  

 

Reméljük, 2019-ben is találkozni fogunk az 

MHT vándorgyűlésen! 

    A szervezők 

 

 



Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók I. 

Az előadásokhoz projektoros kivetítés áll az előadók rendelkezésére. 
Az előadások időtartama 10 perc, amelyet maximum 5 perc megbe-
szélés követ. A feszesen tervezett program miatt kérjük, tart-
sák 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 hivatkozá-
sokat.  

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. 

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 eredmé-
nyeikről rövid (4 perces) power point bemutatót tartani a megadott 
szekciókban. Ennek célja a figyelemfelkeltés, és semmiképpen nem az 
anyag részletes bemutatása.  

Helyszín 

2375, Tatárszentgyörgy, Sarlóspuszta  

www.sarlospuszta.hu 

 
Részvételi díjak és feltételek 

2019-ben a jelentkezési lapok on-line történő kitöltésével jelezhetik a 
részt vevők a konferenciára való jelentkezési szándékukat. 

Az I. Jelentkezési lap on-line kitöltésével történik a regisztráció, a 
jelentkezési lap eléréséről hamarosan, külön levélben értesít-
jük tagtársainkat. 

Jelentkezési határidő: 2019. szeptember 1. 

 
Regisztrációs díj 3 napra: 

MHT tagok részére 13.500 Ft 

NEM MHT tagok részére 15.500 Ft 

 

Napi részvételi díj – 1. nap:  6.500 Ft 

Napi részvételi díj – 2. nap:   7.500 Ft 

Napi részvételi díj – 3. nap:    4.000 Ft. 

 

A regisztrációs és részvételi díj tartalmazza a tudományos programon 
való részvételt, a kávészünetek fogyasztását, valamint a teremdíjakat, 
a technika és a technikai személyzet igénybevételét. Továbbá feljogo-
sít a társasági programokon történő részvételre. 

 
Előadások, poszterek benyújtásának felté-
telei 

Az előadás és poszter bejelentése szintén az on-line I. jelentkezési 
lap megfelelő rovatainak kitöltésével jelezhető. Az összefoglalókat 
is ebbe a formulába tölthetik fel, a megadott formai követelmények 
alapján.  

Beküldési határidő: 2019. szeptember 1. 
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Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók II. 

Szállás  

 

Szállodai elhelyezést a konferencia helyszínén, a Club Hotel Sarlós-
puszta szobáiban tudunk biztosítani. A szobák ára — a 2014. évi árak 
változatlanul maradásával —egy éjszakára a következő: 

A II. jelentkezési lap on-line kitöltésével foglalhatja le szállását és 
étkezését, melyhez kapcsolódó formula on-line eléréséről hama-
rosan értesítjük a tagtársakat. 

 

Egyágyas szobában: 8.400 Ft/fő/éj (IFA-val együtt) 

Kétágyas szobában: 6.400 Ft/fő/éj  (IFA-val együtt) 

 

      MHT 20.  Hírlevél 

            2019.05.31. 

A szállásdíjak éjszakánként és szobánként tartalmazzák a reggelit, és 
amint jelöltük, az adókat is. A szállást és az étkezési költségeket a 
Club Hotel Sarlóspuszta fogja közvetlenül, az Önök által a II. je-
lentkezési lapon pontosan megadott címre számlázni. 

 A szállásfoglalás határideje:  

2019. szeptember 1. 

A szállásfoglalás koordinációját végző munkatársunk és a Club Hotel 
Sarlóspuszta ezúton is kér minden jelentkezőt a határidő pontos be-
tartására!  
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Visszatekintés a 2019. évi  

Fodor-Fenyvessy emlékülésre 

FODOR JÓZSEF EMLÉKELŐADÁS 

Dr. Kovács Attila (Nemzeti Népegészségügyi Központ):Népegészségügy: tegnap, ma, holnap 

 

FENYVESSY BÉLA EMLÉKELŐADÁSOK 

Dr. Kurcz Andrea (Nemzeti Népegészségügyi Központ):A Bölcsőtől a bölcsőig 

Dr. Wernigg Róbert (Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.): 

Az öngyilkosság megelőzésére irányuló programok Magyarországon 

 

SZENDEI ÁDÁM EMLÉKELŐADÁS 

Dr. Legoza József: A Fiatal Higiénikusok Fóruma (FHF), mint az utánpótlás nevelés egyik eszköze egy hiányszakmában 

 
FIATAL HIGIÉNIKUSOK XIII. FÓRUMA (2018) „Tévhitek és Tények a népegészségügyben” pályázat                                               

I. DÍJAS ELŐADÁS 

Izsák Bálint (Nemzeti Népegészségügyi Központ): Varázs- és csodavizek – Tények és tévhitek 

2019. március 28-án 10 órakor, a Társaság Taggyűlését kö-
vetően, került megrendezésre az idei Fodor-Fenyvessy em-
lékülés. Az ülés keretében a Társaság elnöke átadta a 2019. 
évi Fodor József és Fenyvessy Béla, valamint Szendei Ádám 
emlékérmeket. Hagyományaink szerint az emlékülést követő-
en került sor Fodor József mellszobrának és az „A” épületen 
lévő domborművű arcképének megkoszorúzására. A kitünte-
tettek magas színvonalú előadásokkal készülnek, hogy egy-
részt megköszönjék az elismerést, másrészt bepillantást en-
gedjenek tudományos-szakmai mindennapjaik legfontosabb 
eredményeibe. 

A díjazottak előadásai alapján a tudományos ülés programja  
az alábbiak szerint alakult: 
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Dr. Kertai Pál emlékérem  

Kertai Pál  

a Fiatal 
Higiénikusok XII. 

Fórumán,  

2016. május 18,  

 

Készítette:  

Bíró Béla 

Már 2017-ben az MHT Közgyűlése határozatot fogadott el arról, hogy 
Dr. Kertai Pál emlékérmet alapít. Az emlékérmet a társaság megbízásá-
ra megtervezték, és az emlékérmek első példányai társaságunk meg-
rendelésére el is készültek.  

Az MHT elnöksége 6/2019. (II.06.) Elnökségi határozatában döntött a 
Dr. Kertai Pál Kitüntetési Bizottság felállításáról, illetve a pályázati kiírás 
elkészítéséről. 

Majd a Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése elfogadta a Kertai 
Pál Emlékérem adományozásának pályázati feltételeit és az emlékérem 
odaítéléséről döntő 5 tagú Kitüntetési Bizottság tagjainak meghatározá-
sával és felkérésével megbízza az elnökséget, és ez rögzítésre került a 
6/2019. (III.28.) közgyűlési határozatában. 

2019. május 6-án az alábbi pályázat felhívás került kiküldésre a tagság 
körében: 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 

Az emlékérem alapításával és évenkénti adományozásával a Magyar Higiénikusok Társasága emléket kívánt állítani Prof. Dr. Kertai Pálnak, a népegészségügy kiemelke-
dő elméleti és gyakorlati szakemberének, és Magyarország rendszerváltozást követő első országos tisztifőorvosának. 

A pályázati felhívás célja a megelőző orvostan és népegészségtan területén a fiatal kutatói kreativitás és kiválóság megerősítése, olyan kutatói kezdeményezésű ígéretes 
alap- vagy alkalmazott kutatási eredmény elismerése, amelyek új összefüggéseket tárnak fel, elmélyítik az alapismereteket, továbbá hasznosíthatók a megelőző orvostan

- népegészségtan oktatásában, és a területi gyakorlati munkában.  

A pályázók köre 

A magyar vagy külföldi állampolgárságú, 40. életévét be nem töltött kutató, aki első szerzője egy 2018-2019-ben megjelent népegészségügyi témájú impakt faktoros 
közleménynek. 

A pályázat által támogatható közlemény 

Angol vagy magyar nyelvű népegészségügyi témájú eredeti közlemény, amely lektorált, impakt faktorral rendelkező folyóiratban jelent meg 2018-ban, vagy 2019-ben.  

A pályázat benyújtásának módja és határideje 

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

a) az emlékéremre pályázó nevét, 

b) legmagasabb iskolai végzettségét, s megszerzésének helyét és idejét, 

c) legmagasabb tudományos minősítését, s megszerzésének helyét és idejét, 

d) szakmai pályafutásának rövid leírását (a beosztások, munkakörök és az időszakok feltüntetésével), 

e) a szakmai (tudományos, gyakorlati) munkájának az ismertetését, 

f) tudományos publikációját, amely alátámasztja a javasolt kitüntetés adományozását; 

i) a pályázat dátumát, a pályázó nevét és aláírását. 

A pályázat benyújtása 2019. július 31-ig lehetséges. Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a megadott határidőig a pályázó elektronikusan elküldött a 

higienikus@gmail.com és az orobea@gmail.com e-mail címekre.  

A benyújtott pályázatokat egy öttagú Kitüntetési Bizottság bírálja el. A bizottsága döntése alapján az MHT elnöke 2019. szeptemberében értesítést küld a nyertesnek.  

Az emlékérem átadása a Társaság évente megrendezésre kerülő Vándorgyűlésén, vagy Nemzeti kongresszusán történik, ahol a kitüntetett emlékelőadást tart. 

Kedves 40 év alatti Tagtársunk! Amennyiben megfelelsz a pályázati kiírás feltételeinek, 

úgy mindenképpen készítsd el és küldd meg pályázatod Társaságunknak! 

Továbbá, ezúton kérjük tisztelt tagtársaink, hogy ösztönözzék és támogassák pályázni 

kívánó 40 év alatti, fiatal kollégáikat a pályázat elkészítésében! 

mailto:higienikus@gmail.com
mailto:orobea@gmail.com


 

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

 
Cím: 1097. Budapest, Albert F. (volt Gyáli) út 2-6. 
 1966. Budapest, Pf.: 64. 

Telefonszám: 06-1-476-1208 
Faxszám: 06-1-476-64-01 

E-mail:  oroszi.beatrix@nnk.gov.hu 
 nagy.csilla@nfo.bfkh.gov.hu 

 juhasz.attila@nfo.bfkh.gov.hu 
Webhely: www.higienikus.hu 
Impresszum: 

A Hírlevelet a Magyar Higiénikusok Társaságának vezetősége adja ki.  

Szerkesztők: 

 Nagy Csilla 
  Juhász Attila 
                Dr. Oroszi Beatrix 

      MHT 20.  Hírlevél 

            2019.05.31.  
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Tagdíjfizetéssel kapcsolatos tájékoztatás  

és felhívás 

 

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 rendez-
vényeink szünetében készpénzben is be lehet fizetni. 

Köszönettel: az MHT vezetősége 

 Tisztújító választás, 2019.  

Társaságunk Alapszabálya mellékleteként működő Vá-

lasztási Szabályzat I./3/a. pontja értelmében idén idő-

szaki tisztújító választást tartunk, melyre a 2019. októ-

ber 1-i közgyűlésen, Sarlóspusztán kerül sor. 

A tagság köréből 2019. július 15-ig  visszaérkezett aján-

lóívek alapján az egyes tisztségekre ajánlott tagtársak 

részére a jelöléshez szükséges „Elfogadó nyilatkozato-

kat” a jelölő bizottság kiküldi. Ezen nyilatkozatok vissza-

érkezési határideje 2019. augusztus 31. Ezúton kérünk 

minden jelölt tagtársat, hogy említett nyilatkozataikat a 

megadott címre küldjék vissza, hiszen jelölésük csak 

az aláírt, jelölő bizottsághoz határidőig visszaér-

kezett nyilatkozat alapján válik lehetővé! 

Az elnöki tisztségre történő jelölést elfogadó tag-

társaktól a jelölő bizottság kéri, hogy készüljenek rövid 

bemutatkozással és a Társasággal kapcsolatos jövőbeni 

terveik felvázolásával.  

Tisztelt Tagtársunk! Társaságunk tisztújításának sikeré-

hez történő hozzájárulását, közreműködését előre is 

köszönjük az MHT és annak jelölőbizottsága nevé-

ben! 

A Magyar Higiénikusok Társasága 7/2012. (III.27.) Közgyűlési Határozata alapján 

a társasági tagdíj  2200 Ft. 

2019. januárjától — annak ellenére, hogy tagtársaink egyre inkább figyelnek tagdíj 
hátralékuk rendezésére— továbbra is jelentős elmaradások vannak. Sajnos, egy 
évnél hosszabb tagdíjhátraléka volt az aktív tagság felének.  

Tisztelettel kérjük tagjainkat, hogy esetleges tagdíjhátralékukat 
szíveskedjenek rendezni! Ugyanis a sarlóspusztai, MHT 
LXVI. Vándorgyűlésén is csak azok részesülhetnek az 
alacsonyabb regisztrációs díj megfizetési kedvezményé-
ben, akiknek adott pillanatban nincs tagdíj elmaradásuk!  

 Lehetőséget biztosítunk továbbra is arra, hogy tagdíjelmaradásával kapcsolatban 

információt kérjen a a lazsadi.edit@oki.antsz.hu  levelezési címen.  

A XIII. Fiatal Higiénikusok Fóruma (FHF) 

2018. október 4.  

1. Tévhitek és Tények a népegészségügyben (Pályázat) 
A lakosság sajnos nagyon gyakran tájékozódik nem 
hivatalos forrásból, melyek sokszor félrevezetőek. A 
népegészségügyi szakemberek egyik feladata a köztu-
datba beékelődött tévhitek eloszlatása. A Fórumon a 
fiatal szakértők által gyűjtött tévhitek kerültek bemuta-
tásra és tisztázásra. A bemutatott tévhiteket és ténye-
ket a senior szakértők bírálták és a legjobb előadások 
díjazásra kerültek. A 2018. évi Fodor-Fenyvessy 
emlékülésre az I. díjas pályázat meghívásra került. 

2. Mentorprogram 
Megalakul a mentorprogram, melyben a fiatal szakem-
berek számára lehetőség nyílik a senior kollégáktól 
tanulni. A Fórumon a mentorprogram részletei bemu-
tatásra kerülnek. 

3. Hogyan ne izguljunk az előadásainkon? 
A legtöbb fiatal higiénikus számára nem könnyű fela-
dat egy előadásra felkészülni  
és azt megtartani. A Fórumon szakemberek segítenek 
Bennünket a felkészítésben. 

4. Kerekasztal beszélgetés 
A kerekasztal megbeszélésen 4 fiatal és 4 senior higi-
énikus válaszol  
olyan kérdésekre, mint: Milyen ma fiatal higiénikusnak 

lenni?, illetve Milyen volt fiatal higiénikusnak lenni? Milyen 
karriert képzelek el magamnak?, illetve Milyen karriert képzel-
tem el magamnak fiatalként?Miért választottam a népegés-
zségügyet?, illetve Miért szeretek a népegészségügyben 
dolgozni? 

Természetesen a Fórum résztvevői is elmondhatták a véle-
ményüket a kérdések kapcsán. 
A Fórum elsődleges célja a fiatal higiénikusok segítése és 
bevonása a népegészségügy vérkeringésébe. 
A részvétel ingyenes volt ezen a fórumon, minden érdek-
lődő számára. 

A Magyar Higiénikusok Társasága (MHT) Vándorgyűlésének 
második napján került megrendezésre az FHF, az alábbi 
programmal:  


