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 Magyar Higiénikusok Társasága 
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2013. 02. 11. 

Kedves Tagtársak! 
 

 
Fontos, hogy:  

hagyományainkat csipetnyi változatossággal tudjuk fűszerezni, 
mindig tudjunk újat mondani, 
mindig tudjanak Nekünk újat mondani. 

 
Ennek szellemében 2013-ban is a hagyományos programok továbbvitelével és né-
hány új kezdeményezéssel szeretnénk a társaság életét még színesebbé tenni.  
 
Az első negyedév legfontosabb eseményei: 
Elkészült a 2013. évre szóló vezetőségi munkaterv. A regisztrált tagtársaink a honlapunkon 

(www.higienikus.hu) olvashatják a részleteket.   

 

Az új MHT Alapszabály bejegyzése 

Elkészült az MHT új Alapszabálya, melynek bírósági bejegyzését a vezetőség kezdeményezte. Az 

alapszabály módosítás bejegyzéséről szóló végzés 2013. 01. 23-án kiadásra került. Az új Alapsza-

bály módosítás kelte: 2012. 10. 03.  

2013-ra feladat az új Alapszabály mellékleteinek felülvizsgálata. 

 

Fodor – Fenyvessy emlékülés  

A hagyományok szerint március utolsó csütörtöki napján, idén március 28-án rendezzük meg a 

Fodor-Fenyvessy emlékülést, melyre tisztelettel meghívjuk Önt. A tudományos ülés meghívóját és 

programját a későbbiekben tesszük közzé. 

 

MHT közgyűlés  

Társaságunk 2013. március 28-án KÖZGYŰLÉST is tart a Fodor-teremben, amelyen az aktuális 

kérdések megvitatása mellett az esedékes közhasznúsági beszámolóra is sor kerül. Kérünk minden-

kit, hogy az idén is tisztelje meg jelenlétével a közgyűlést! 

Felajánlás 

Felhívjuk figyelmét arra, 

hogy személyi jövede-
lem-adójának 1%-át 
az MHT részére is felajánl-

hatja. Kérjük, hogy éljen 
ezzel a lehetőséggel, és 

ezzel is segítse munkánkat!  

 
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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2012. október 3-5. között ismét találkozhat-

tunk Esztergomban az MHT XLI. Vándorgyű-

lésén. A rendezvényünkön összesen 145 fő 

regisztrált. Külön örömünkre szolgált, hogy a 

résztvevők közel 39%-a a népegészségügyi 

szakigazgatási szervekből érkezett. Az 

ÁNTSZ országos intézeteiből és az OTH-ból 

érkezettek részaránya az előbbihez hasonlóan 

(38%) alakult. Átlagosan minden tizedik részt-

vevőnk volt egyetemi dolgozó. Sajnálatunkra a 

résztvevőknek csupán a 4%-a érkezett kistér-

ségi/kerületi intézetből, amely arra utal, hogy 

ezeknek a kollégáknak kevés lehetőségük van 

a szakmai rendezvényeken történő részvétel-

re.  

A szakmai program négy plenáris előadással 

kezdődött. Az első két szekció a dohányzás 

egészségi és társadalmi terheiről, valamint 

visszaszorításáról szólt, és összesen 11 elő-

adást tartalmazott. Az elkövetkező két nap 

során 42 szekció előadás valamint 19 poszter 

bemutatására került sor a népegészségügy 

különböző témáiban. 

HOGY MI TETSZETT A TAGSÁGNAK LEG-

JOBBAN? Íme néhány válasz: a helyszín, a 

hangulat, a szakmai színvonal, a fiatal tagság, 

találkozás a kollégákkal, a gyakorlati problé-

mák megbeszélésének lehetősége. Végül, de 

nem utolsó sorban az előadásokra rendelke-

zésre álló idők betartása.   

Jöttünk, láttunk, visszamennénk … az MHT XLI Vándorgyűlése, 2012. 

Naná, hogy 2013-ban is lesz FHF! 

A Magyar Higiénikusok Társaságának 

Ifjúsági Tagozata 2013. május 22-24. 

között kilencedik alkalommal rendezi 

meg a FIATAL HIGIÉNIKUSOK FÓRU-

MÁT. Idén Balatonfüred ad otthont a 

találkozónak. 

A Társaság Ifjúsági Bizottsága 2013. 

január utolsó hetében egy on-line kér-

dőíves felmérést végzett az Ifjúsági 

Tagozat tagjai és a korábbi fórumok 

rendszeres résztvevői között. A felmé-

rés célja az volt, hogy a szervezők meg-

ismerjék a fiatalok igényeit és vélemé-

nyét, és azokat szem előtt tartva, az 

esetleges nehézségekre megoldást 

találva folytatódjon a konferencia szer-

vezése. A kérdőívet kitöltők (86 fő) 55%

-a tagja a Társaságnak, és 82%-uk még 

nem töltötte be a 40. életévét. A válasz-

adók 79%-a egyetértett azzal, hogy az 

idén 3 napos legyen a fórum. A válasz-

adók 49%-a a konferencia legalább két 

napján részt szeretne venni, és 27%-uk 

részvétele attól függ, hogy kap-e anyagi 

támogatást ahhoz. Az anyagi támoga-

tással kapcsolatban választ adó 84 fő 

közel felét valószínűleg a munkahelye 

vagy oktatási intézménye legalább rész-

ben támogatni fogja. 20 fő azonban a 

tavalyihoz hasonló MHT pályázati lehe-

tőség esetén tud csak részt venni, mert 

munkahelyétől előreláthatólag nem kap 

támogatást. További 22 fő még részle-

ges támogatás esetén sem tud részt 

venni, mert semmilyen költséget nem áll 

módjában finanszírozni magának. 

 

 

 

 

 

A 40. életévüket be nem töltött válasz-

adók csupán harmada (21 fő) mondta, 

hogy az idei konferenciára előadással 

vagy poszterrel készül. 

Reméljük, az idő előrehaladtával egyre 

több fiatal kolléga gondolja majd úgy, 

hogy megosztja kutatási, illetve szakte-

rülete érdekes eredményeit problémát a 

fórum résztvevőivel. 

Az idei fórum mottója: 

„Interdiszciplinaritás a népegészség-

ügyben”. 

Az idei fórum fő témái: 

 kommunikáció és jog, 

 egészségpolitika és egészség-

ügyi ellátás, 

 környezet- és település-

egészségügy, 

 élelmezés és táplálkozás egész- 

ségügy, 

 epidemiológia (fertőző és nem 

fertőző betegségek) és 
biostatisztika, 

 egészségfejlesztés és mentálhi-

giéné, 

 genetika és molekuláris biológia, 

 kémiai biztonság és gyógyszer-

biztonság. 

 

Kérjük valamennyi tagtársunkat, 

hogy támogassa fiatal munkatársai 

részvételét a fórumon!  
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A „legfiatalabb higiénikusok”, avagy a „Társasági-babák” 

Az MHT 2012. évi 3. Hírlevelében adtunk számot arról, 
hogy Társaságunk Ifjúsági Bizottságának elnöke és a 
bizottság további 3 tagja a vezetőséghez eljuttatott 
írásbeli bejelentéssel lemondott tisztségéről.  A lemon-
dások és további 2 fiatal higiénikus tagtársunk tagsági 
aktivitásának szünetelése hátterében álló örömteli ese-
ményeket az alábbiakban mutatjuk be... 

Kedves Anita, Kata, Kati, Zsófi és Zsuzsi! Gratulálunk gyermekeitekhez, az elkövetkezendő évekhez is sok 
boldogságot, örömet és minden jót kívánunk! Szeretettel várunk vissza Benneteket!!!!!!!!!!! 



 

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

 
Cím: 1097. Budapest, Gyáli út 2-6. 
 1966. Budapest, Pf.: 64. 

Telefonszám: 06-1-476-1380 
      06-1-476-1208 

Faxszám: 06-1-215-20-46 
E-mail:  oroszi.beatrix@oth.antsz.hu 

 nagy.csilla@kmr.antsz.hu 
 horvath.krisztina@oth.antsz.hu 
Webhely: www.higienikus.hu 

Impresszum: 

A Hírlevelet a Magyar Higiénikusok Társaságának 
vezetősége adja ki.  

Szerkesztők: 

Dr. Oroszi Beatrix 

Nagy Csilla 
Dr. Horváth J. Krisztina 

A Magyar Higiénikusok Társasága közgyűlése tavaly úgy dön-
tött, hogy 2012. évtől a társasági tagdíj egységes lesz (a nyug-
díjas, 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 rögzí-
tette. 

2012. év végéig tagjaink mintegy harmada rendezte tagsági 
díját, összességében pedig a taglétszám közel fele 2011. év 
végéig. Ez azt jelenti, hogy 2013. januárjában egy évnél hosz-
szabb tagdíjhátraléka  van 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 elmara-
dásuk! 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  levelezési 
címeken.  

Az elmúlt évben több tagtársunk igény-
be is vette az esetleges elmaradásukkal 
kapcsolatos információkérés lehetősé-
gét, és tagdíj befizetéseiket  lehetősége-
ik szerint mielőbb rendezték. Ezzel kap-
csolatban tájékoztatjuk, hogy továbbra is 
lehetőség van az elmaradásról történő 
információkérésre, a fentebb leírt e-
mailcímeken.  
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 A taglétszám alakulása az elmúlt években 

 

 

Kérjük, amennyiben módja van rá, úgy szíveskedjék a tagdí-
jat 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,  amennyi-
ben az átutalás lehetőségével nem tud élni, kérésére posta-
fordultával megküldjük a tagdíj befizetéséhez szükséges 
átutalási csekket. Felhívjuk figyelmét, hogy a tagdíjat a ren-
dezvényeink szünetében készpénzben is be lehet fizetni. 

Köszönettel: az MHT vezetősége 

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos tájékoztatás 

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.  
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Társaságunk tagságán belül az egyes korcsoportokba 
tartozó tagok számának és az adott korcsoport súlyá-
nak alakulása 2007. és 2012. között a mellékelt áb-
rán látható. Örvendetes, hogy taglétszámunk folya-
matosan növekedett: 2007-ben 250, 2011-ben 254, 
és 2012-ben 275 főt számláltunk. 

Az MHT törekszik tagsága részére igényes, sokszínű 
és magas szakmai színvonalú rendezvények, tovább-
képzések szervezésére, továbbá szakmai és stratégiai 
szempontból is kiemelkedően fontosnak tartja a fiatal 
szakemberek támogatását. E tekintetben mindent 
megtesz azért, hogy — elsősorban tagságán belül — 

lehetőségeket teremtsen a fiatalok számára to-
vábbképzések, konferenciák, összejövetelek szerve-
zéséhez, és ehhez hozzá is járul nyújtott szakmai és 
anyagi segítséggel. Ezért is rendkívül örömteli, hogy 
a 40 év alatti fiatalok aránya az elmúlt évben jelentő-
sen emelkedett, 2013. januárjában már a tagság 
közel harmadát teszi ki létszámuk.  

Összességében 2012. január 1. és december 31. 
között Társaságunk 36 fő új belépővel gyarapo-
dott, és saját kérésére 3 fő tagsága szűnt meg.  Az 
új belépők kétharmada (24 fő) 40 évesnél fia-
talabb volt!  

 


