
Kérelmét a munkahelye szerint illetékes területi szervezetünk részére szíveskedjék eljuttatni! 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) 

TAGFELVÉTELI KÉRELEM 

Kamara tölti ki! 
MESZK tagsági igazolvány szám: ……………………………………………..    Kamara területi szervezete: ………………………………………………………………….. 

Tagság kelte: ………………………………………………………………………….. Kamara helyi szervezete: ………………………………………………………………………. 

Név:           Születési név: 

Születési hely:                                               év:                   hó:              nap:                 Anyja neve: 

Lakcím:    Település: Ir.sz.:  megye: 

Utca/tér/krt./út: hsz: em.: ajtó: 

Értesítési cím:   Település: Ir.sz.:  megye: 

Utca/tér/krt./út: hsz: em.: ajtó: 

Adóazonosító jel: Alapnyilvántartási szám: 

Egészségügyi szakképesítése(i): 

1.) 2.) 

3.) 4.) 

E-mail: Mobiltelefon: +36 

Munkahely neve: osztály/részleg: 

település: megye: 

ir.szám: utca/tér/krt./út: hsz.: 

munkakör: beosztás: 

Tagdíjfizetési 
kötelezettségemnek 

 havonta, munkabérből, munkáltató általi levonással (nyomtatvány kitöltés szükséges); 
 havonta, átutalással (befizetési határidő: minden hónap 15. napja); 
 félévente, átutalással (befizetési határidők: március 15.-e és szeptember 15.-e); 
 félévente, csekken (befizetési határidők: március 15.-e és szeptember 15.-e); 
 évente, átutalással (befizetési határidő: május 15.-e);      
 évente, csekken (befizetési határidő: május 15.-e);  
 munkáltatói átvállalással (nyomtatvány kitöltés szükséges) teszek eleget. 
 

Tagdíjkedvezményre:  
 jogosult vagyok (nyomtatvány kitöltés szükséges) 
 nem vagyok jogosult. 

A kamara                                                                                                           tagozatába kérem felvételemet (túloldalról választható). 

A további kérdésekre a válaszadás önkéntes!         Tudományos fokozat: 

Nyelvismeret:                               Szintje: 

Egyéb társadalmi szervezeti tagság megnevezése: 

*A postai küldeményeket kérem az értesítési címre szíveskedjenek eljuttatni  
Tudomásul veszem, hogy jelen adatszolgáltatás az egészségügyben működő szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény 2.§ f.) pontjában és 19/A §-ban 
előírt nyilvántartáshoz szükséges. 
Hozzájárulok, hogy a MESZK tisztségviselői és ügyintézői adataimat a feladatuk elvégzéséhez szükséges mértékben kezeljék. 
Hozzájárulok, hogy adataimat – az alap- és működési nyilvántartásnak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben meghatározott adattartalma értelmében 
– a MESZK és az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ egymással egyeztesse, és azok alapján a két szerv nyilvántartását hatályosítsa. 
Kijelentem, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Alapszabályát magamra nézve kötelezőnek 
ismerem el. 

Dátum:         Aláírás: 

 



 

 

 
Felnőttápolási szakmai 

tagozat 

ápoló  (54),  diabetológiai  szakápoló  (klinikai  szakápoló)  (54),  epidemiológiai  szakápoló  (klinikai  szakápoló)  (54),  geriátriai  szakápoló  (klinikai 
szakápoló)  (54),  nefrológiai  szakápoló  (klinikai  szakápoló)  (54),  onkológiai  szakápoló  (klinikai  szakápoló)  (54),  felnőtt  szakápoló,  nefrológiai 
szakápoló, onkológiai szakápoló, általános betegápoló, általános ápoló, általános ápoló és általános asszisztens, gyakorló ápoló, ápolási asszisztens 
(31), ápolási asszisztens (33), segédápoló (felnőtt), intézetvezető, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, hospice ápoló hospice szakápoló - 
koordinátor, Gyógyfoglalkoztató,diabetológiai szakápoló, geriátriai szakápoló, nefrológiai szakápoló, onkológiai szakápoló, légzőszervi szakápoló, 
ápoló/BSc, ápoló  MSc)  egészségügyi szakoktató, egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakmenedzser (54),  egészségügyi szakmenedzser, 
egészségügyi szakmenedzser MSc, 

 
Gyermekápolási szakmai 

tagozat 

csecsemő-  és  gyermekgondozó, csecsemő-  és  gyermekápoló, csecsemő-  és  gyermekápoló (54),  csecsemő-  és  gyermekápoló és  gondozó, 
csecsemő- és kisgyermekgondozó (54), eü. gyermekotthoni gondozó, gyermek-intenzív terápiás szakápoló (klinikai szakápoló) (54), gyermekápoló, 
gyermekápoló és gondozó, segédápoló (gyermek), újszülött-csecsemő-gyermek intenzív terápiás szakápoló, újszülött-koraszülött intenzív terápiás 
szakasszisztens, újszülött-koraszülött intenzív terápiás szakápoló, gyermek  anaeszteziológiai és  intenzív szakápoló, diplomás ápoló, egyetemi 
okleveles ápoló, egészségügyi szakoktató, ápoló (54), általános ápoló és általános asszisztens, légzőszervi szakápoló, ápoló/BSc, ápoló MSc 

 
Aneszteziológiai és Intenzív 

ápolási szakmai tagozat 

Aneszteziológiai asszisztens,  aneszteziológiai szakasszisztens, aneszteziológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54),  Intenzív 
betegápoló szakasszisztens, intenzív betegellátó szakápoló, intenzív betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), intenzív terápiás ápolói, intenzív- 
terápiás szakasszisztens, intenzív terápiás szakápoló,  diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi szakoktató, ápoló (54), általános 
ápoló és általános assziszten, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, egészségügyi szaktanár, sürgősségi szakápoló, ápoló/BSc, ápoló MSc, 
akut betegellátó szakápoló 

Közösségi, foglalkozás- 
egészségügyi, otthoni és 

hospice szakápolási 
szakmai tagozat 

körzeti ápoló, körzeti-közösségi szakápoló (klinikai szakápoló) (54), üzemi ápoló, foglakozás-egészségügyi szakápoló (54), hospice szakápoló és 
koordinátor (klinikai szakápoló) (54), diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, egészségügyi szakoktató, ápoló (54), általános ápoló és általános 
asszisztens, hospice szakápoló, körzeti közösségi szakápoló, ápoló/BSc, ápoló MSc 

 
Pszichiátriai ápolási 

szakmai tagozat 

Pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló (klinikai szakápoló), pszichiátriai ápoló és gondozó, pszichiátriai ápoló, ideg-elme ápoló, gyógyfoglalkoztató 
szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens 54), gyógyfoglalkoztató szakasszisztens, gyermek ideg-elmeápoló és gondozó, geriátriai szakápoló 
(klinikai szakápoló), egyetemi okleveles ápoló, diplomás ápoló, ápoló (54), egészségügyi szakoktató, általános ápoló és általános asszisztens,, 
ápoló/BSc, ápoló MSc, pszichiátriai szakápoló, geriátriai szakápoló, gyógyfoglalkoztató, egészségpszichológia MSc, egészségpszichológus, 
addiktológiai konzultáns, 

 
 

 
Asszisztensi szakmai 

tagozat 

EEG asszisztens, EKG asszisztens, kardiológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), klinikai elektrofiziológiai asszisztens (54), 
légzésfunkciós asszisztens, légzésfunkciós és sportegészségügyi asszisztens, ortoptikai asszisztens, szemészeti asszisztens, szemészeti 
szakasszisztens, általános rendelőintézeti asszisztens, általános rendelőintézeti asszisztens-csecsemő és gyermekgondozó, emésztőszervi 
endoszkópos szakasszisztens, emésztőszervi endoszkópos szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), gyógyfoglalkoztató 
segédasszisztens,  gyógyfoglalkoztató  szakasszisztens,  gyógyfoglalkoztató szakasszisztens  (egészségügyi  szakasszisztens)  (54),  intézetvezető, 
fogorvosi asszisztens, fogműves, fogtechnikus (54), fogászati asszisztens, fogászati asszisztens (52), klinikai fogászati higiénikus (54),fogász, 
fogműves, vizsgázott fogász,   audiológiai asszisztens, pulmonológiai asszisztens, pulmonológus-allergológus szakasszisztens (egészségügyi 
szakasszisztens) (54), , szakgondozó, szakgondozó (bőr-nemibeteg), szakgondozó (onkológiai), szakgondozó (tüdőbeteg), Tbc gondozó asszisztens, 
általános  ápoló és  általános asszisztens, általános asszisztens, egészségügyi asszisztens audiológiai szakasszisztens, EEG  szakasszisztens, 
hallásakusztikus, kardiológiai és angiológiai szakasszisztens, optometrista, optometrista – látszerész, optometrista – kontaktológus, 

Gyógyszertári asszisztensi 

szakmai tagozat 

Gyógyszertári asszisztens ( 52 ),Gyógyszerkiadó szakasszisztens ( 54 ), Gyógyszerellátási szakasszisztens, Gyógyszertári analitikai szakasszisztens, 
Gyógyszergazdálkodási szakasszisztens 

 
 

Képalkotó diagnosztikai 

szakmai tagozat 

Izotóp-laboratóriumi asszisztens, izotópasszisztens (52), radiofarmakológiai asszisztens, radiofarmakológiai szakasszisztens (egészségügyi 
szakasszisztens) (54), képi diagnosztikai asszisztens (54), képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens (55), röntgen-műtős szakasszisztens, 
röntgen-műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), röntgenasszisztens, röntgenasszisztens (52), szülészeti-nőgyógyászati 
ultrahangdiagnosztikai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), ált. és vasc. UH diagnosztikai szakasszisztens (egészségügyi 
szakasszisztens)  (54),  radiográfus,  CT,MRI  szakasszisztens,  intervenciós  szakasszisztens,  nukleáris  medicina  szakasszisztens, sugárterápiás 
szakasszisztens, szonográfus szakasszisztens,  diplomás diagnosztikai képalkotó Bsc, MSc, diagnosztikai technológus (55), okleveles radiográfus 
(MSC) 

 
 
 

 
Laboratóriumi diagnosztikai 

szakmai tagozat 

Analitikus szakasszisztens, citológiai asszisztens, citológiai szakasszisztens, citológiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), 
elektronmikroszkópos szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), haematológiai asszisztens, haematológiai szakasszisztens, 
haematológiai és transzfúziós asszisztens, hisztokémiai-immunhisztokémiai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), hisztotechnikai 
asszisztens, humángenetikai szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), izotóp-laboratóriumi asszisztens, izotópasszisztens (52), klinikai 
laboratóriumi  szakasszisztens,  klinikai  laboratóriumi  szakasszisztens  (egészségügyi  szakasszisztens)  (54),  kórb.  hisztokémiai-im.hiszt. kémiai 
szakasszisztens, kórbonctani elektronmikroszkópos szakasszisztens, kórszövettani asszisztens, kórszövettani-szövettani asszisztens (54), 
mikrobiológiai-laboratóriumi szakasszisztens, mikrobiológiai-laboratóriumi szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens) (54), orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi analitikus, orvos laboratóriumi technikai asszisztens (54), szövettani asszisztens, transzfúziológiai szakasszisztens (egészségügyi 
szakasszisztens) (54), általános laboratóriumi asszisztens, orvosi laboratóriumi technikai asszisztens, egészségügyi laboráns, hematológiai, 
transzfúziológiai   szakasszisztens,   humángenetikai   szakasszitens,   kémiai   laboratóriumi   szakasszisztens,   mikrobiológiai   szakasszisztens, 
kórszövettani, szövettani szakasszisztens, citológiai szakasszisztens, elektronmikroszkópos szakasszisztens, hisztokémiai, immunhisztokémiai 
szakasszisztens, klinikai laboratóriumi kutató MSc,okleveles klinikai laboratóriumi kutató (MSc), orvosi laboratóriumi és képalkoltó diganosztikai 
analitikus (BSc), 

Műtőszolgálati szakmai 
tagozat 

műtős asszisztens, műtős szakasszisztens, műtős szakasszisztens (egészségügyi szakasszisztens)(54), műtőssegéd, műtőssegéd (31), műtőssegéd 
(33), műtéti asszisztens, gipszmester, műtőtechnikus, műtéti szakasszisztens, boncmester, orvossegéd-orvosfelcser, fertőtlenítő-sterilező 

Védőnői szakmai tagozat Védőnő (középfokú), Védőnő, Védőnő BSc, Védőnő MSc, Népegészségügy MSc 

Szülésznői szakmai tagozat Szülésznő BSc, szülésznő (54), szülésznő (55), szülésznő egyéb 

Mentésügyi szakmai 
tagozat 

Mentőtiszt BSc, mentőápoló, mentőápoló (52), mentőápoló, betegkísérő, 

 
Gyógytorna-fizioterápiai 

szakmai tagozat 

fizikóterápiás asszisztens, fizioterápiás asszisztens, fizioterápiás szakasszisztens, fürdősmasszőr, gyógymasszőr, 
gyógytornász  (középfokú),  gyógytornász,  gyógytornász  (Bsc),  gyógytornász-fizioterapeuta  (BSc),  DSGM  szakgyógytornász,  manulterapeuta 
(gyógytornász), gyógyfoglalkoztató, gyógyúszás foglalkoztató, 
sportmasszőr, rehabilitációs tevékenység terapeuta, egészségügyi rehabilitációs menedzser, okleveles rehabilitációs szakember (MSc) 

 
Természet-gyógyászati 

szakmai tagozat 

Akupresszőr, akupresszura, alternatív fizioterapeuta, alternatív fizoterápiás módszerek, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, alternatív mozgás 
és masszázsterapeuta, bioenergetikus, bioenergetikát alkalmazó módszerek, életmód-tanácsadó és terápia, életmód – tanácsadó és terapeuta, 
fitoterapeuta, fitoterápia, fülakupunktúrás addiktológus, fülakupunktúrás addiktológiai eljárások, reflexológus, kineziológus, kineziológiai módszerek, 
szemtréner, szemtréning eljárások 

Dietetikai szakmai tagozat dietetikus, dietetikus (BSc),okleveles táplálkozástudományi szakember (MSc), diétásnővér, diétásasszisztens, Élelmezési menedzser (5.4) 

Közegészségügyi- 

járványügyi szakmai 

tagozat 

egészségőr, egészségőr-fertőtlenítő (31), közegészségügyi felügyelő, közegészségügyi-járványügyi ellenőr (középfokú), közegészségügyi-járványügyi 
felügyelő, egészségügyi gázmester, egészségügyi gázmester (51), egészségügyi kártevőirtó szakmunkás (31), epidemiológiai szakápoló (klinikai 
szakápoló) (54), epidemiológiai szakápoló, népegészségügyi ellenőr BSc, Népegészségügyi felügyelő MSc, Környezet – és foglalkozásegészségügyi 
szakember (MSc), katonai higiénikus 

Gyógyászati segédeszköz 
gyártói és forgalmazói 

szakmai tagozat 

boncmester, boncmester (31), egészségbiztosítási szak, egészségügyi operátor (52), egészségügyi ügyvitelszervező, fülilleszték-készítő (52), 
optometrista, ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő (33), ortopédiai műszerész (33), ortopédiai technikus (52), gyógyászati segédeszköz forgalmazó 
(54), ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő, ortopédiai műszerész, ortopédiai cipész 

Szociális szakterületi 
szakmai tagozat 

Egészségügyi szakképesítéssel rendelkező és szociális ágazatban dolgozó, egészségügyi szociális munka MSc, 

 
Egészségügyi szervezői 

szakmai tagozat 

egészségbiztosítás, egészségbiztosítási szakember, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus- szervező, egészségügyi szakoktató, 
egészségügyi szaktanár, egészségügyi szakmenedzser MSc, intézetvezető, egészségügyi szakmenedzser, egészségügyi menedzser (54), 
egészségfejlesztési szakember (MSc), egészségügyi projektmenedzser, egészségügyi szervező (BSc), egészségügyi szervező (egészségbiztosítás) 
(BSc), 

 
Sürgősségi betegellátás 

szakmai tagozat 

Intenzív betegápoló szakasszisztens, intenzív betegellátó szakápoló, intenzív betegellátó szakápoló (klinikai szakápoló) (54), intenzív terápiás ápolói, 
intenzív-terápiás szakasszisztens, intenzív terápiás szakápoló, diplomás ápoló, egyetemi okleveles ápoló, ápoló (54), felnőtt aneszteziológiai és 
intenzív szakápoló, sürgősségi szakápoló, ápoló/Bsc, ápoló Msc, mentőtiszt Bsc, mentőápoló, mentőápoló (52), mentőápoló, sürgősségi és triage 
szakápoló, akut betegellátó szakápoló. 

 




