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A Magyar Higiénikusok Társaságának (MHT) Ifjúsági Tagozata a Társaság 
40. életévét be nem töltött tagjaiból áll. Az MHT Ifjúsági Tagozatának lét-
száma folyamatosan növekszik, jelenleg a teljes MHT taglétszám 30 %-át 
teszi ki (104 fő). Tagjai többek között orvosok, biológusok, vegyészek, 
közegészségügyi-járványügyi felügyelők, népegészségügyi szakdiplomá-
sok, PhD-hallgatók. 

 Az MHT Ifjúsági Tagozatának célja a Magyarországon különböző munka-
körökben dolgozó, fiatal, népegészségügyi szakemberek illetve annak 
készülő hallgatók tevékenységének összefogása, együttműködésük ki-
alakítása, felismerve a kifelé irányuló és az egymás közötti szakmai kap-
csolatrendszer kiépítésének egyidejű fontosságát. 

 Az MHT Ifjúsági Tagozatának koordinációját az Ifjúsági Bizottság végzi. 
Az Ifjúsági Bizottság legfontosabb céljai között szerepel további fiatalok 
megnyerése azáltal, hogy a népegészségügy szakmai kihívásait, elért 
eredményeit és sokszínűségét bemutatva vonzó alternatívát nyújtson 
mindazoknak az érdeklődőknek, akik diplomájuk megszerzése előtt vagy 
szakmai pályájuk kezdeti szakaszában vannak. 

 Feladata a közös munkába bevonni azokat a fiatal kollégákat, akik az 
ország különböző területein „szétszóródva” dolgoznak, és ezzel egyide-
jűleg a szakterület iránt érdeklődő további munkatársakat keresnek a 
későbbi együttműködés kialakítása céljából. 

Céljaink 

Az MHT Ifjúsági Bizottsága minden év tavaszán megszervezi és lebonyolítja a Fiatal Higiénikusok Fórumát.  
E szakmai konferencia szerteágazó szakmánk elméleti és gyakorlati eredményeinek, kérdéseinek, tapasztalatai-
nak megvitatására hivatott. 

Fiatal Higiénikusok Fóruma 

 Lehetőséget nyújt a fiatal szakemberek tudásának bővíté-
sére, szakmai fejlődésére.   

 Alkalmat kínál információszerzésre, tapasztalatcserére: ki, 
mit és hogyan csinál másutt, mik az újdonságok a szak-
mánkban. 

 Szakmai kapcsolatrendszer kiépítését és fejlesztését segíti 
elő. 

 A szakmai programon kívül jut idő ismerkedésre, barátko-
zásra, egy kis kikapcsolódásra.  

A Magyar Higiénikusok Társaságának  
Ifjúsági Tagozata 
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  Az MHT Ifjúsági Bizottsága 

  A XII. FHF szervezői 

Dr. Juhász Gabriella 

Budapest Főváros Kormányhivatala  
Népegészségügyi Főosztály 

A Debreceni Egyetemen, 2007-ben végeztem általános orvosként, 2011-ben megelőző or-
vostan és népegészségtan szakorvosként, emellett epidemiológus és közgazdász végzettsé-
get is szereztem.  

Kezdetektől fogva a népegészségügy elkötelezettje vagyok, munkám során fertőző és nem 
fertőző betegségek epidemiológiáját illetően egyaránt volt lehetőségem tapasztalatot gyűj-
teni.  

Először 2010-ben volt alkalmam részt venni a Fiatal Higiénikusok Fórumán, 2013 óta pedig 
az Ifjúsági Bizottság tagjaként aktívan segítem az MHT munkáját. Örömmel tölt el, hogy ezt 
a nagy múltra visszatekintő Társaságot szolgálhatom, és egy nagyszerű csapatban dolgozha-
tok.  

Az Ifjúsági Bizottság küldetése, hogy évről-évre színvonalas, szakmai és személyes élmé-
nyekben gazdag fórumon találkozhassanak egymással a népegészségügy különböző terüle-
tein dolgozó kollégák.  

Marton János 
Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály 

2011 augusztusában egészségfejlesztőként láttak bennem fantáziát a Fejér Megyei Nép-
egészségügyi Szakigazgatási Szervnél. Egy kiemelt prioritást élvező területet, a dohányzás 
megelőzését nyertem el. Nem titkolom, hogy mellette egyre jobban foglalkoztat a munka-
helyi egészségfejlesztés, mert nagy szükségét érzem. Munkám során mindig a maximumra 
törekszem, ezért néha nehezen találom az egyensúlyt az álom és a valós lehetőségek kö-
zött.  

A sport eddigi életem minden kiemelkedő mérföldkövénél jelen volt. Az iskolaválasztástól 
kezdve, az igaz barátok megtalálásán át a párválasztásig. Személyiségformálásként megíz-
leltette velem a siker örömét, megtanított küzdeni, elviselni a kudarcot majd felállni utána. 
Életem számomra ezért nem akadályok, hanem kihívások sorozata.  

Ezzel a szemlélettel érkeztem és vágok bele a rám váró feladatokba. Arra törekszem, hogy 
segítsem és egyéniségemmel színesítsem a Magyar Higiénikusok Társaság Ifjúsági Bizottsá-
gának csapatát. 

Egyetemi diplomámat a Debreceni Egyetem Orvos-és Egészségtudományi Centrum Népegés-

zségügyi Karán szereztem 2010-ben. Munkám részét képezi elsősorban a környezet- és telepü-

lés egészségügyi szakterület (szak)hatósági feladatainak ellátása –különös tekintettel az ivó- és 

fürdővízbiztonságra –, a területi szakmai tevékenység koordinálása,  továbbá katasztrófákkal 

kapcsolatos közegészségügyi feladatok, illetve adott esetben sajtóreferensi tevékenység ellá-

tása.  

A Magyar Higiénikusok Társasága Ifjúsági Bizottságának 2012. óta vagyok tagja, a Fiatal 

Higiénikusok Fóruma szakmai konferencia szervezésében is részt veszek. Szívesen és készség-

gel segítek embertársaimon, ez is indokolta a pályaválasztásomat. Szabadidőmet leginkább a 

sportnak, az élő természet felfedezésének, és végül (de semmiképp sem utolsó sorban!) a ku-

tyatudománynak szentelem :) 

Mák Nóra Virág 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 
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Ferenczi Annamária 

Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Két éve dolgozom epidemiológusként az Országos Tisztifőorvosi Hivatal Nép-
egészségügyi Főosztályán. A főosztály szerteágazó feladatkörének köszönhető-
en sok népegészségügyi kérdéskörrel találkozom a munkám során.  

Pályakezdő szakemberként kiváló lehetőséget biztosít ez számomra, hogy mi-
nél több területre nyerjek rálátást. A szakmai érdeklődésemet elsősorban az 
ELTE Társadalmi Tanulmányok karán végzett tanulmányaim határozzák meg.  

Az MHT-nak, mióta az OTH-ban dolgozom, tagja vagyok, és előadóként részt 
veszek rendezvényein. 2016 májusáig én vigyázhatok a Fiatal Higiénikusok Fó-
ruma legjobb előadójának járó vándorserlegére. Az MHT-t és az FHF-et olyan 
lehetőségnek tartom, ahol megoszthatjuk egymással kutatási témáinkat, és 
egy motiváló szakmai közösség részévé válhatunk.  

Örülök annak, hogy hozzájárulhatok a társaság tevékenységéhez. 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Találkozzunk 2016. május 18-20. között Hajdúszoboszlón! 

A Fórumról értesítsd kollégáidat, ismerőseidet is!  

fhfadmin@gmail.com 

A Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karán szereztem népegészségügyi 
ellenőr diplomát. Fő szakterületem a felelős szexuális magatartás, melynek 
fontosságára töretlen lelkesedéssel próbálom felhívni a figyelmet.  

Munkám során fontosnak tartom az egészséges életmódot. Táplálkozástudo-
mányi mesterképzési szakon szerzett diplomám mind az iskolai egészségneve-
lés, mind a lakossági egészségfejlesztés során hasznomra válik.   

Mióta sokat beszélek róla, egyre fontosabb szerepet tölt be számomra a sport 
és próbálok minél több embert a sport szeretetére buzdítani. 

Az elmúlt években többször volt szerencsém részt venni a Fiatal Higiénikusok 
Fórumán.  

Így tapasztalatból mondhatom, szükség van ezekre a konferenciákra, hogy 
megismerkedjünk a szakmában dolgozó kollégákkal, értékes tapasztalatokkal 
és kapcsolatokkal gazdagodjunk. Külön öröm, hogy ilyenkor kicsit kiszakadunk 
a mindennapok mókuskerekéből. 

Varkoly Eszter 
Fejér Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Főosztály 

  Az MHT Ifjúsági Bizottsága  

  A XII. FHF szervezői 
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Kedves Fiatal Szakemberek, Kollégák, Érdeklődők! 

A Magyar Higiénikusok Társaságának Ifjúsági Tagozata Hajdúszoboszlón rendezi 

meg a XII. Fiatal Higiénikusok Fórumát 2016. május 18-20. között, amelyre sze-

retettel meghívunk minden 40 év alatti, népegészségügy területén dolgozó, 

vagy a téma iránt érdeklődő szakembert. 

Az idei Fórum mottója az ENSZ programjához kapcsolódik:  „Fenntartható fejlő-

dés - új korszak a népegészségügyben, 2016-2030”.  A konferencia első két 

napján a fórum fő témái köré csoportosuló előadásokból álló szekciókat szerve-

zünk. Idén is valamennyi szekciót felkért előadó nyit meg egy-egy témába vágó 

aktuális előadással. A rendezvény mindhárom napján folyamatosan kiállításra 

kerülnek a regisztrált poszterek is.  

Előadásokkal, poszterekkel 2016. április 18-ig lehet jelentkezni. 

A legjobbnak ítélt előadások és poszterek díjazásban részesülnek a 

szakmai zsűri értékelése alapján.  

A fórum végleges tudományos programját a beérkezett előadás-kivonatok alap-

ján, témakörök szerint csoportosítva az MHT vezetősége, illetve Tudományos 

Bizottsága alakítja ki. A fórumon elhangzó valamennyi előadás és poszter össze-

foglalója közlésre kerül az Egészségtudomány című folyóiratban. 

Szívből reméljük, hogy a XII. Fiatal Higiénikusok Fóruma a korábbi évekhez ha-

sonlóan szakmailag színvonalas és maradandó élményekben gazdag rendez-

vény lesz! 

MEGHÍVÓ 

a XII. Fiatal Higiénikusok Fórumára 

Hajdúszoboszló, 2016. május 18-20. 

MHT-IT  HÍRLEVÉL 2016. 1. szám 

MHT honlap:  

http://www.higienikus.hu/ 

Facebook: 

www.facebook.com/Fiatal -

Higienikusok-Foruma 
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„Fenntartható fejlődés – új korszak a népegészségügyben 2016-2030” 
 
Az ENSZ Millenniumi Fejlesztési Célok programjának folytatásaként életbe lépő „Világunk átalakítása: Fenn-
tartható Fejlődési Célok 2030-ig” programhoz az Egészségügyi Világszervezet (WHO) számos népegészségügyi 
fejlesztési célon keresztül kapcsolódott és az alábbiak szerint határozta meg a globális teendőket: 

Egészséges élet és jólét biztosítása, a nemek közötti egyenlőség megvalósítása, a szegénység felszámolása, a 
társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése, a járványok és fertőző betegségek elleni küzdelem, a 
nem fertőző betegségek okozta korai halálozás megelőzése és kezelése, a mentális egészség támogatása, a 
környezet védelme, az élelmiszerbiztonság megteremtése, a táplálkozás javítása, egészséges ivóvíz biztosítása, 
az alapvető higiénia megteremtése, valamint az éghajlatváltozás kezelése. 

A Fiatal Higiénikusok Fóruma a rendezvény témaköreiben törekszik arra, hogy e program egyes célkitűzései-
hez kapcsolódjon, így az idei Fórumon a következő népegészségügyi témák kerülnek kiemelésre:  

 hátrányos helyzetű csoportok népegészségügyi kihívásai 

 mentális egészség 

 a migráció népegészségügyi jelentősége 

Előadásokkal, poszterekkel az alábbi szekciókba lehet jelentkezni: 

 környezet- és település egészségügy 
 élelmezés és táplálkozás egészségügy 

 fertőző és nem fertőző epidemiológia, biostatisztika 
 egészségfejlesztés 
 kémiai biztonság és gyógyszerbiztonság 

 népegészségügyi kommunikáció 

 aktualitások a népegészségügyi témájú jogszabályok vonatkozásában 
 egészségpolitika és egészségügyi ellátás 

 genetika és molekuláris biológia 

Továbbá szívesen fogadunk esettanulmányokat is.  

A meghívott előadókról, zsűritagokról és a további lényeges tudnivalóról a kö-
vetkező hírlevelünkből tájékozódhattok! 

MHT-IT  HÍRLEVÉL 2016. 1. szám 

A XII. Fiatal Higiénikusok Fóruma fő témái  
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Helyszín: 
 

In Hotel  
Hajdúszoboszló 

4200 Hajdúszoboszló,  
Mátyás király sétány 1.  

http://www.inhotel.hu/hu 

MHT-IT  HÍRLEVÉL 2016. 1. szám 

A fórumra való jelentkezési szándékot 2 db jelentkezési lap kitöltésével és az 
fhfadmin@gmail.com e-mail címre 2016. április 18-ig történő elküldésével kérjük je-
lezni! 

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 részvételt, 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 valamelyikére 
történő jelentkezés szintén az I. számú 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 szállás és étkezés foglalások összegét a helyszínen vagy átutalással kell rendezni.  
A II. számú jelentkezési lapon igényelt szállás és étkezés költségéről szóló számlát a 
szálláshely a megadott számlázási névre és címre küldi meg. 

Az étkezések kedvezményes áron csak azok számára elérhetőek, akik előzetesen 
regisztrálnak. 2016. 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. 

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 rendelkezésre, a 
lényegi diszkusszió a poszterek mellett folyamatosan zajlik. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előadás/poszter elfogadásáról szóló döntést az MHT Tudományos Bizottsága ala-
kítja ki. 

Az Egészségtudomány című folyóiratban közlésre kerülnek a XII. FHF elfogadott összefoglalói. Továbbá 
fontosnak tartjuk, hogy a legjobb előadásként díjazott bemutató közleményként megjelenjen 
a folyóiratban.  

Jelentkezéssel kapcsolatos információk  

Hogyan nyújhatom be előadásomat, poszteremet?  
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Idén ismét meghirdetjük a Magyar Higiénikusok Társasága pályázati programját, amely 

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

A pályázati csomag tartalma: 

- I. és II. számú jelentkezési lapok (annak megfelelően töltsd ki, hogy mire igényelsz támogatást!) 

- előadás/poszter összefoglalója 

- motivációs levél 

- önéletrajz 

Kérjük, hogy a teljes pályázati csomagot 2016. március 21-ig szíveskedj megküldeni elektronikusan az 
fhfadmin@gmail.com e-mail címre!  

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

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

motivációs levelében foglalt indokai, valamint a beérkezési sorrend. A pályázat elbírálásakor előnyt él-

veznek azok a kollégák, akik a motivációs levelükben arról számolnak be, hogy a munkáltatójuktól kérték 

ugyan a részvétel 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 

pályázattal egyidejűleg is beküldhető). Hangsúlyozzuk azonban, hogy az MHT tagság hiánya nem kizáró 

ok a pályázásra.  

A pályázatokat 2016. március 21-e után nem áll módunkban elfogadni. 

A támogatás maximális összege személyenként 29 600 Ft, amely tartalmazza a regisztrációs díjat három 

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

gét. Pályázni nem csak a teljes részvételi díjra, hanem részköltségekre is lehetséges. A pályázat kereté-

ben beküldött I. és II. számú jelentkezési lapokat annak megfelelően töltsd ki, hogy mire igényelsz tá-

mogatást. 

A pályázat nyerteseit 2016. március 29-ig e-mail-ben értesítjük, továbbá a nyertesek névsorát a 

https://www.antsz.hu/mht oldalon is közzétesszük. 

A Magyar Higiénikusok Társaságának pályázata  

Jelentkezési határidő: 2016. március 21.  
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Az összefoglaló 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. Legyen ez a rész rövid, 
és precíz! Ismertessük a vizsgálati elrendezést, és definiáljuk a vizsgálati populációt! Adjuk meg a 
szükséges definíciókat! Ebben a részben 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)! Mu-
tassuk be azokat az adatokat, amelyek kifejezetten a kutatási hipotézisünket 
igazolják vagy elvetik! 
 

Megbeszélés 

Ebben a záró részben értékeljük a főbb eredményeket, interpretáljuk és vitassuk meg őket! Tárgyal-
juk az esetleges hibákat, és fogalmazzuk meg javaslatainkat! 
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Hogyan írjunk összefoglalót?  


