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Újra elrepült egy év, bizonyára valamennyi fiatal kolléga számára 

számos felejthetetlen pillanatot tartogatott. Biztosak vagyunk, hogy 

szakmai szempontból is mindannyian fejlődtünk, rengeteg tapasztalatot 

gyűjtöttünk, melyhez természetesen számos vizsgálat és sok tanulás is 

társult. Eljött az ideje, hogy ismét megosszuk egymással kutatási témá-

ink, illetve szakterületünk érdekes és értékes eredményeit, felvetéseit, 

problémáit. 

Remek alkalom nyílik erre 2014. május 14-16. között Pécsen, ahol a 

Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata rendezésében kerül 

sor a X. FIATAL HIGIÉNIKUSOK FÓRUMÁra, melyre szeretettel meghívjuk 

Önt.  

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

védnökei Pinczkerné Dr. Kassay Veronika Baranya megyei tisztifőorvos, 

és Prof. Dr. Kiss István a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészség-

tani Intézetének igazgatója. 

A fórum első napja plenáris üléssel kezdődik, az idei mottónk „A család 

szerepe az egészség megőrzésében” (2014 a család nemzetközi éve) 

szellemében. Ezt követően 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, folyamatosan 

megtekinthetőek lesznek a regisztrált poszterek is.  

Előadásokkal, poszterekkel 2014. április 18-ig lehet jelentkezni. 

A legjobb előadások és poszterek előadói díjazásban részesülnek az 

öt fős szakmai zsűri értékelése alapján.  

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. 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az idei, remélhetőleg minden 

kedves résztvevő számára szakmailag inspiráló és emlékezetes 

X. Jubileumi FHF-re Pécsen! 

Meghívó a X. Jubileumi  
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10. éves Jubileumunk alkalmából az MHT Ifjúsági Bizottsága 
egyhangú döntéssel úgy határozott, hogy a legelső fórum 
helyszínén, Pécs városában, ezúttal a Hotel Palatinus City Center-
ben kerül megrendezésre a X. Fiatal Higiénikusok Fóruma.  

Úgy gondoljuk, hogy a szálloda különleges hangulatú szecessziós 
épülete Pécs történelmi belvárosának szívében méltó helyszíne 
lesz konferenciánknak. 

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 

HELYSZÍN 

Hotel Palatinus 

City Center 

7621 Pécs, Király 

utca 5. 

Tel: +36-72/889-400 

E-mail: 

pecs.business@dan

ubiushotels.com 

http://

www.danubiushotel

s.hu/szallodak-

pecs/hotel-

palatinus 

Vigyázz, kész, PÉCS! 
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A fórumra való jelentkezési szándékot az I. jelentkezési lap kitöltésével és az 
fhfadmin@gmail.com e-mail címre 2014. április 18-ig történő eljuttatásával kérjük 
jelezni! 
Regisztrációs díj 3 napra: MHT tagoknak: 7600 Ft, NEM MHT tagoknak: 9800 Ft. 
Napi részvételi díj: 4000 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 2014. április 18-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. 2014. 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. 

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 X. FHF elfogadott összefoglalói. Továbbá 
fontosnak tartjuk, hogy a legjobb előadásként díjazott bemutató közleményként megjelenjen 
a folyóiratban.  
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2014 a család nemzetközi éve.  

A X. Fiatal Higiénikusok Fórumának fő témái  

 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Találkozzunk 2014. május 14-16. között Pécsen! 

Kérjük, hogy a Fórumról értesítsd kollégáidat, ismerőseidet is!  

fhfadmin@gmail.com 

2014-ben húsz éves évfordulóját ünnepli a család első nemzetközi éve, amelyet az Egyesült 
Nemzetek Szövetsége (ENSZ) hirdetett meg. Az ENSZ célja, hogy világszerte a 
családpolitikai kezdeményezések támogatását mozdítsa elő. 

Május 15. napját az ENSZ a családok nemzetközi napjává nyilvánította. Ebből az 
alkalomból az EU Családszervezeteinek Szövetsége (COFACE) kihirdette, hogy a 2014-es 
évet a család és a munka összehangolásának, a családi gazdálkodásnak kívánja szentelni. 
Erre való tekintettel, a X. Fiatal Higiénikusok Fórumának fő mottója: 
„A család szerepe az egészség megőrzésében”. 

További kiemelt témák, melyekre hangsúlyt kívánunk fektetni: 

 hátrányos helyzetből adódó népegészségügyi problémák, integráció; 

 katasztrófa egészségügy és katasztrófa orvostan; 

 addikciók megelőzése, leszokás támogatása; 

 2014 a COPD (krónikus obstruktív tüdőbetegség) éve. 

Előadásokkal, poszterekkel az alábbi szekciókba lehet jelentkezni: 

 kommunikáció és jog; 

 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 további fontos tudnivalókról a következő,  

hamarosan megjelenő hírlevelünkből tájékozódhattok! 
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Dr. Horváth Judit Krisztina 

Dr. Juhász Gabriella Mák Nóra Virág 

Szentmihályi Renáta 

 A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata 

Hofer Ádám 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Közegészségügyi-, Egészségfejlesztési 

osztály 

népegészségügyi felügyelő 

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 

Járványügyi osztály 

tisztiorvos, epidemiológus 

A X. FHF szervezői, azaz az MHT Ifjúsági Bizottsága  

Országos Környezetegészségügyi Intézet 

Település-egészségügyi osztály 

közegészségügyi felügyelő 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Népegészségügyi Stratégiai és Szakmai  

Elemzési Főosztály 

tisztiorvos, epidemiológus 

Országos Környezetegészségügyi Intézet 

Település-egészségügyi osztály 

biológus 


