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A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata Balatonfüreden 

rendezi meg a IX. FIATAL HIGIÉNIKUSOK FÓRUMÁT 2013. május 22-24. 

között, amelyre szeretettel meghívunk. 
 

A rendezvény fővédnöke Dr. Paller Judit mb. országos tisztifőorvos, 

védnöke Dr. Andrásofszky Enikő Veszprém megyei tisztifőorvos. 
 

A fórum első napja plenáris üléssel kezdődik, az idei mottónk 

(„Interdiszciplinaritás a népegészségügyben”) szellemében. Ezt követő-

en a három napban 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 megtekinthetőek lesznek továbbá a 

regisztrált poszterek. A konferencia harmadik napjára két párhuzamos 

tanfolyamot is tervezünk. 
 

Előadásokkal, poszterekkel 2013. április 22-ig lehet jelentkezni. A leg-

jobb előadások és poszterek előadói díjazásban részesülnek az öt fős 

szakmai zsűri értékelése alapján. Fontosnak tartjuk, hogy a legjobb 

előadásként díjazott bemutató közleményként megjelenjen az 

Egészségtudomány című folyóiratban.  
 

A fórum végleges tudományos programját a beérkezett előadás-

kivonatok alapján, témakörök szerint csoportosítva az MHT vezetősége, 

illetve Tudományos Bizottsága alakítja ki. A fórumon elhangzó minden 

előadás és poszter összefoglalóját megjelentetjük a programfüzetben, 

illetve az Egészségtudomány című folyóiratban is közlésre kerülnek. 
 

Reméljük, minél több fiatal kolléga szeretné megosztani kutatási, illetve 

szakterülete érdekes eredményeit, problémáit a fórum résztvevőivel. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az idei, remélhetőleg minden 

kedves résztvevő számára szakmailag inspiráló és emlékezetes 

IX. FHF-re Balatonfüreden! 
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 kommunikáció és jog 

 egészségpolitika és egészségügyi ellátás 

 környezet- és település-egészségügy 

 élelmezés és táplálkozás egészségügy 

 epidemiológia (fertőző és nem fertőző betegségek) és biostatisztika 

 egészségfejlesztés és mentálhigiéné 

 genetika és molekuláris biológia 

 kémiai biztonság és gyógyszerbiztonság 
 

 Továbbá szívesen fogadunk esettanulmányokat is. 

További információk 

MHT honlapja:  

http://www.higienikus.hu/ 

FHF honlapja: 

http://fiatal.higienikus.hu/ 

www.facebook.com/Fiatal -

Higienikusok-Foruma 

    A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Párhuzamos tanfolyamok  

A Társaság Ifjúsági Bizottsága 2013. februárjában egy on-line kérdőíves felmérést végzett az Ifjúsági Tagozat tagjai 
között, miután a januári felmérés válaszadói többen jelezték, hogy jó ötlet volna kiscsoportos workshop-okat 
tartani a Fórumon. Ezek alapján az alábbi két tanfolyamot hirdetjük meg, tervezetten 2013. május 24-re. A kurzu-
sokra jelentkezők száma alapján a későbbiekben adunk tájékoztatást azok pontos időpontjáról és tematikájáról. 

A) Hogyan értelmezzünk jogszabályt? (Sorok és ami közöttük, mögöttük, felettük, alattuk…) 
 

Felelős: Dr. Ecsedi Gabriella (OTH) 
 

Program: Egy jogszabály tartalmának a szövegből történő „kinyeréséhez” az olvasás képességén és a hétköznapi 
logikán felül más ismeretekre is szüksége van a kalandvágyó olvasónak. A szöveg mondanivalójának megfejtésé-
hez rendelkezésünkre áll az eszköz: a jogszabályértelmezés négy módszere. E módszerek használata megkönnyíti 
a dolgunkat, s mégis kevéssé (ha egyáltalán) ismertek a nem jogász végzettségű jogalkalmazók körében.  
Bizonyára kerültünk már olyan helyzetbe is, amikor végre elcsíptük a lényeget, már-már hátradőlnénk, ám talá-
lunk egy paragrafust vagy jogszabályt, ami éppen az ellenkezőjét mondja, mint az imént megfejtett rendelkezés. 
Melyiknek higgyünk? E kérdésre ad választ a jogszabályi kollízió feloldását segítő három jogelv. A műhelymunka 
keretében ezen – részben egyszerű, részben kissé bonyolultabb – jogszabályértelmezési módszerek és ütközés-
feloldási jogelvek megismerésére és kipróbálása nyílik lehetőség: nem jogászok számára is érthetően, a 
közegészségügy területéről vett gyakorlati példák segítségével. 
 

B) Epidemiológiai mutatók interpretálása TÉRben (és időben) 
 

Felelős: Juhász Attila és Nagy Csilla (BFKH NSzSz), Híri István (ESRI Magyarország) 
 

Program: 
 Térinformatika „könnyedén”  
 Térepidemiológiai vizsgálatokban használt numerikus mutatók alkalmazása és szabatos interpretálásuk 
 Eredmények, becslések összehasonlíthatóvá, megbízhatóbbá és pontosabbá tétele a térepidemiológiában 

használatos  módszertani lehetőségekkel  
 Gyakorlati feladatok megoldása (kiscsoportos feldolgozás egy-egy gyakorlatvezető segítségével) 
 Feladat ellenőrzés, megbeszélés 
 Kurzusértékelés 

„Interdiszciplinaritás a népegészségügyben”- 

A IX. Fiatal Higiénikusok Fórumának fő témái  
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A fórumra való jelentkezési szándékot az I. jelentkezési lap kitöltésével és az 
fhfadmin@gmail.com e-mail címre 2013. április 22-ig történő eljuttatásával 
kérjük jelezni ! 
Regisztrációs díj 3 napra: MHT tagoknak: 7400 Ft, NEM MHT tagoknak: 9600 Ft. 

     Napi részvételi díj: 4000 Ft/nap. 
A regisztrációs és részvételi díj tartalmazza a tudományos programon való részvételt, a 
kávészünetek fogyasztását, valamint a teremdíjakat, a technika és technikai személy-
zet igénybevételét. A jelentkezési lap alapján a regisztrációs díjról az MHT számlát küld 
a megadott névre és címre, mely számla ellenértékét 2013. május 10-ig kell teljesíteni. 

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 követel-
ményeknek megfelelően. 
 

A II. jelentkezési lapot kitöltve, az igényelt szállás és/vagy étkezés megjelölésével a 
szállodának kell közvetlenül megküldeni 2013. április 22-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. 

2013. május 3. utáni lemondás esetén a foglalás 30%-át ki kell fizetni a jelentkező-
nek. Lemondást csak írásban fogad el a szálláshely. 
Kérjük a jelentkezési határidő pontos betartását, ugyanis késői jelentkezés ese-
tén a szállás biztosítása nem garantált. 

Jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók  

    A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Előadások, poszterek benyújtásának feltételei  

HELYSZÍN 

Hotel Annabella 

8230 Balatonfüred, 

Deák Ferenc utca 

25. 

Tel: +36-87-889-400  

http://

www.danubiushotels.hu

/annabella 

Az előadó életkora maximum 39 év lehet. 

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 IX. FHF elfogadott összefoglalói. Továbbá 
fontosnak tartjuk, hogy a legjobb előadásként díjazott bemutató közleményként megjelenjen 
a folyóiratban.  
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Bemutatkozik az MHT Ifjúsági Bizottsága  

 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Dr. Horváth Judit Krisztina 

2004-ben végeztem a Semmelweis Egyetemen általános orvosként. 2006 és 
2012 között az Országos Epidemiológiai Központ Járványügyi Osztályán dol-
goztam. Ezen időszakban 2009-ben megelőző orvostan és népegészségtan 
szakorvos lettem, 2011-ben távoktatásban elvégeztem az epidemiológus 
mesterképzést (London School of Hygiene & Tropical Medicine, LSHTM). 
2012 októberétől dolgozom az Országos Tisztifőorvosi Hivatalban és vagyok 
az MHT Ifjúsági Bizottság elnöke. 

A Bizottság célja, hogy idén is egy színvonalas, szakmai és személyes 
élményekben gazdag fórumon találkozhassanak egymással a hazánkban a 
népegészségügy különböző területein dolgozó fiatal, de legalábbis lélekben 
fiatal kollégák. 

Dobai Attila 

Dobai Attila vagyok a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi 
Karán 2012-ben végeztem, mint népegészségügyi ellenőr. Végzésem 
évében ismerkedtem meg a Magyar Higiénikus Társasággal, vala-
mint a Fiatal Higiénikusok Fórumán is tartottam előadást 2012 
májusában, munkám III. helyezést kapott. A szakmaiságon túl fon-
tosnak tartom az FHF közösségformáló erejét, bízom benne, hogy 
minél többen csatlakoztok az MHT-hez, valamint az FHF-en is részt 
vesztek előadásokkal is, így színesebbé, és izgalmasabbá téve a 
közös élményt adó konferenciát. 

Az FHF értetek és veletek van! 

Szentmihályi Renáta 

Szentmihályi Renáta vagyok, az Országos 
Környezetegészségügyi Intézetben dolgozom, környezet-
epidemiológiával foglalkozom. Régóta tagja vagyok a Magyar 
Higiénikusok Társaságának, pár éve pedig a Fiatal Higiénikusok 
Fórumán is rendszeresen részt veszek. 2012 októberétől, az  
fjúsági Bizottság újonnan megválasztott tagjaként, feladatom 
ötödmagammal a májusban megrendezésre kerülő konferenci-
ánk megszervezése. 

Remélem, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is szép számmal 
részt vesztek a Fórumon. Színvonalas előadásokkal, remek hely-
színnel és közösségi programokkal várunk benneteket, ahol 
szakmai és baráti kapcsolatokat alakíthattok ki, illetve a már 
meglévőket elmélyíthetitek. 
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Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Találkozzunk 2013. május 22-24.között Balatonfüreden! 

Kérjük, hogy a Fórumról értesítsd kollégáidat, ismerőseidet is!  

fhfadmin@gmail.com 

Hofer Ádám 
Az Országos Környezetegészségügyi Intézetben dolgozom immáron 
12 éve, kezdetben a Kockázatbecslési, jelenleg pedig a Talajhigiénés 
Osztályon tevékenykedem biológusként. Fő munkaterületem a szeny-
nyezett területek humán, környezet-egészségügyi kockázatainak érté-
kelése, továbbá a talaj- és talajvíz szennyezettségből eredő kvantitatív 
kockázatfelmérések végzése, valamint a biocid hatóanyagok és ter-
mékek környezeti értékelése. 
4 éve tartozom az FHF szervezői csapatához. Nagy pozitívumnak tar-
tom azt, hogy Fórumunk széles tudományterületet fog át, színes és 
igényes tudományos munkákat vonultat fel.  

Mák Nóra Virág 

A nevem Mák Nóra Virág, a Debreceni Egyetem Orvos- és 
Egészségtudományi Centrum Népegészségügyi Karán végeztem. 

Diplomám átvételekor a magyar lakosság egészségi állapotának 
javítására esküdtem föl. 

Meglátásom szerint lassan már nem teheti ki az ember a lábát az 
utcára anélkül, hogy ne botlana két lábon járó népegészségügyi 
problémákba. Legyen szó peronon dohányzókról, néhány lépcső-
sort zihálás nélkül megtenni képtelen túlsúlyos egyénekről, gyors-
éttermi kosztot magába gyömöszölő technológiafüggő fiatalokról, 

megelőzhető civilizációs betegségekben szenvedő, rendelőkben szüntelen türelmetlenkedő gyógyszer-
fogyasztókról stb., ami csupán a jéghegy csúcsa! 

És tősgyökeres borsodi lévén a hátrányos helyzetű közösségek jellemző népegészségügyi problémáit 
még nem is említettem. 

Az előző két évben már volt szerencsém részt venni a Fiatal Higiénikusok Fórumán. Tekintettel a 
Konferencián (és a munkám során) szerzett tapasztalatokra úgy gondolom, hogy mivel ez a Konferencia 
a Fiataloknak, a jövő szakembereinek szól, mindenképpen lépést kell tartanunk a tudomány fejlődésé-
vel, nyitottnak kell lennünk az új dolgokra, mely a szakma érdeke. Látva a gyakorlatot, ebben csak 
megerősítenek a debreceni egyetemi évek alatt szerzett tapasztalataim és tudásom. 

Bízom benne, hogy az idei Konferencia ismét nagy hasznára válik majd mindenkinek, hisz rajtunk, 
szakembereken is múlik a felnövekvő generáció egészsége.  

 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

A Fórum résztvevői – fiatalok és kevésbé fiatalok egyaránt – befogadó és barátságos légkörben találkoz-
nak évről évre, mutathatják be új kutatási eredményeiket vagy ismertethetik napi munkájuk gyakorlati 
tapasztalatait. Erőt adó élmény látni és megtapasztalni, hogy sokan vagyunk, akik a higiéné területéhez 
kapcsolódva ugyanazon célért dolgozunk. 


