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REGISZTRÁCIÓS LAP és NYILATKOZATOK 

 ......................... 20 ...................  hó ........ nap  ...............................................................  

Hely / Dátum Aláírás 

 

 

          Név: 
* 
 

 
Születési neve:  

Anyja  
leánykori neve:                                                                              Adóazonosító jel: 

Születési helye, 
ideje: 

 
 

                                                                            városév  hó  nap                                                                       

Végzettségem:                                                                   diploma száma:  

CIMI képzésem 
ideje, helye 

 

Képzési forma 
(megfelelő aláhúzandó) felnőttképzés             támogatott hallgatói képzés                támogatott védőnői, konduktori képzés 

EÜ Működési 
nyilvántartási 
számom vagy alap 
nyilvántartási 
számom  

 kitöltendő, amennyiben egészségügyi dolgozó 

Általam tartott 
babamasszázs 
tanfolyam helye* 

megye                                                   település(ek) 

Lakcím - 
Levelezési címem: 

________________________ város_______________________________ utca 
 
_______ hsz. _______________ emelet___________ ajtó 
 
Tel.:  ____________________________________  Mobil:________________________________________  
 
Kiadható telefon*_______________________________________ 
 
E-mail*:______________________________________ @_________________________________________

Munkahelyem 
adatai: 

Neve: 
 

 

Címe: 
 
Beosztásom: 

 
Rövid bemutatkozó 
szöveg a 
www.magye.hu 
honlapon megjelenő 
adatlapomhoz 
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NYILATKOZAT A MAGYAR GYERMEKMASSZÁZS EGYESÜLETBE VALÓ BELÉPÉSRŐL ÉS A NEMZETKÖZI 

CSECSEMŐMASSZÁZS OKTATÓI (CIMI) STÁTUSSZAL JÁRÓ KÖTELEZETTSÉGEKRŐL, JOGOKRÓL ÉS 

SZABÁLYOKRÓL 

az Okleveles Csecsemőmasszázs Oktatói adatbázisban való nyilvántartásról 

Alulírott kijelentem, hogy a Magyar Gyermekmasszázs Egyesület (a továbbiakban: MAGYE) tagja kívánok lenni. 

A MAGYE Alapszabálya* megtekintés céljából rendelkezésemre állt, és a dokumentumban foglaltakat megértve és elfogadva kérem a 
felvételemet a MAGYE tagjainak sorába. Kijelentem, hogy a MAGYE céljait elfogadom, az Alapszabály rendelkezéseit magamra nézve 
kötelezőnek ismerem el, valamint az Alapszabály, továbbá a Közgyűlés és az Elnökség határozatai alapján a MAGYE tagjait terhelő 
kötelezettségek teljesítését vállalom. A MAGYE érvényben lévő Alapszabálya elérhető a www.magye.hu honlapon az egyesület 
bemutatkozásánál. 
Tudomásul veszem, hogy az Egyesülethez csatlakozva az IAIM nemzetközi szervezetének is tagjává válok. Az IAIM tagság anyagi terheit 
a MAGYE a tárgyévi tagdíjamból fedezi, és ügyintézését vállalja. 
Hozzájárulok ahhoz, hogy a MAGYE, illetve az IAIM az adategyeztető és regisztrációs lapon megjelölt személyes adataimat és e-mail 
címemet felvegye regisztrációs rendszerébe, a tagdíj általam történt megfizetését követően elektronikus regisztrációt és hozzáférést 
biztosítson számomra a belső szakmai anyagokhoz és információkhoz, továbbá az általam önként megadott lenti levelezési és kiadható 
e-mail címre a MAGYE illetve az IAIM elektronikus hírlevelet, illetve egyéb információkat küldjön a csecsemőmasszázzsal összefüggő 
témákban, valamint hozzájárulok, hogy az adataimat ezen célokból kezelje. Hozzájárulok, hogy az adategyeztetőben csillaggal jelölt 
adataimat a MAGYE honlapján, kiadványaiban közzé tegye. Tájékoztatást kaptam arról, hogy jelen hozzájárulást mind postai úton 
(MAGYE, 1122 Budapest, Széll Kálmán tér 16.), mind az elektronikus hírlevélben illetve egyéb információs e-mailben megadott linken, 
illetve az info@magye.hu e-mail címen elektronikus úton visszavonhatom. 
 

Jelen nyilatkozat aláírását követően éves tagdíjat a következő számlaszámra befizetem:  
Takarékbank Zrt. 

64400051-30084479-51100013 

Tudomásul veszem, hogy a tagsági jogviszony keletkezésének napja az a nap, amelyen a tag az Elnökség határozata alapján a 
tagsági nyilvántartásba bejegyzésre került és a jelen belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg a tagdíjat befizette.  

Jelen belépési nyilatkozatommal együttesen és a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § (1) bekezdésére alapítottan hozzájárulok, ahhoz, 

hogy a képmásom és a rólam készített szakmai fényképek, videók a MAGYE honlapján és szakmai anyagaiban megjelenítésre kerüljenek, 

és az közzétételre kerüljön. Jelen hozzájárulásom írásbeli visszavonásig érvényes. 

 

 ........................ 20 ...................  hó ....... nap  ..............................................................  

Hely / Dátum Aláírás 

 ……..………………………………………………………………………. 
                                 Olvasható név 
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NYILATKOZAT A MAGYE TAGSÁGI FELTÉTELEINEK ELFOGADÁSÁRÓL 

 
Alulírott kijelentem, hogy a MAGYE alábbi tagsági feltételrendszerét elfogadom és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
 
1. RENDES TAG (aktív Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktató-CIMI) jogai és kötelezettségei és a tagsági viszony feltételei:  

a. feltételek:  
- érvényes MAGYE belépési nyilatkozata van 
- tárgyévi tagdíj befizetése  
- nemzetközi CIMI követelményeknek megfelelően végzett CIMI  
- ismeri és elfogadja az IAIM CIMI-kre vonatkozó szabályrendszerét  
- ismeri és elfogadja a MAGYE alapszabályát 
- közügyektől eltiltás alatt nem állhat 
- ismeri, elfogadja és betartja a MAGYE és az IAIM általános szakmai és etikai szabályait és normáit 
- online oktatás kizárólag veszélyhelyzet, pandémiás korlátozások időszakában alkalmazható, a programot kizárólag „élőben” lehet tanítani, a 

szülők és babák „jelenlétében”, hogy a CIMI kommunikálhasson valós időben velük, egy videókonferencia eszköz segítségével 
- Az IAIM és a MAGYE szabályozása alapján nem engedélyezett a szülőket előre felvett videók, képsorok segítségével oktatni, amelyeket a 

szülők CIMI támogatás nélkül nézhetnének meg vagy adhatnának tovább. 
- Az online és személyes kurzusok nem kerülhetnek rögzítésre és bármilyen formában megosztásra 

b. jogok: 
- szakmai érdekképviseletre való jogosultság 
- MAGYE közgyűlésén való szavazati jog  
- térítésmentes részvételi lehetőség a MAGYE közgyűlésén 
- térítésmentes részvételi lehetőség az IAIM közgyűlésén (az utazási, szállási és egyéb járulékos költségek a tagot terhelik)  
- kedvezményes részvételi lehetőség a kötelezően előírt szakmai szinten tartó képzésen    
- a MAGYE Tudományos Továbbképző Kongresszusán való részvételi lehetőség 
- MAGYE hírlevélhez való hozzájutás  
- MAGYE névre szóló Tagkártya 
- MAGYE szakmai könyvtárának térítésmentes használata és térítésmentes kölcsönzési lehetőség 
- szakmai konzultációs lehetőség 
- a MAGYE honlapon az oktatói adatbázisba történő regisztrációja. illetve bemutatkozási lehetőség 
- a MAGYE honlapon, mint regisztrált felhasználói jogok biztosítása, szakmai és egyéb anyagokhoz való hozzáférési jogosultság 
- a MAGYE által kiírt pályázatokon való részvételi jogosultság 
- CIMI Akadémia anyagaihoz való hozzáférés: 

 idegen nyelvről fordított szakmai anyagok biztosítása 
 kongresszusok, továbbképzések anyagainak, előadásainak letölthetősége, az archív és friss szakmai anyagokhoz való hozzáférés 

oktatási segédanyagokhoz való hozzáférés 
- Növekvő gyermekmasszázs oktató képzésen való kedvezményes lehetőség 
- MAGYE egyetemi CIMI képzés támogatásban való részvételi lehetőség 
- MAGYE védőnői és konduktori CIMI képzés támogatásban való részvételi lehetőség 
- Facebook, részvétel a közösségi médiában 
- Oktatói segédanyagok kedvezményes biztosítása (tájékozódási lehetőség a MAGYE SHOP oldalán) 
- Pályázatokon való részvétel 
- Szeretetteljes Érintés Hete országos programban való részvétel 

 
c. kötelezettségek:  

- minimálisan évente 2 családot oktatása 
- évente ajánlott de legalább 2 évente kötelező részvétel a MAGYE gyakorlati szinten tartó CIMI képzésen 
- évente legalább egy MAGYE kongresszuson való részvétel  

 
2. Tiszteletbeli tag (passzív Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktató-CIMI) jogai és a tagsági viszony feltételei: 

a. feltételek:  
- a felvételre vonatkozó írásbeli kérvény benyújtása a MAGYE elnökség felé 
- érvényes MAGYE belépési nyilatkozat 
- tárgyévi regisztrációs díj befizetése  
- nemzetközi CIMI követelményeknek megfelelően elvégzett CIMI képzés  
- ismeri és elfogadja az IAIM CIMI-kre vonatkozó szabályrendszerét  
- ismeri és elfogadja a MAGYE alapszabályát 
- nem áll a közügyek gyakorlásának eltiltása alatt 
- ismeri, elfogadja és betartja a MAGYE és az IAIM általános szakmai és etikai szabályait és normáit 

 
b. jogok: 

- MAGYE hírlevélhez való hozzájutás  
- a MAGYE tudományos továbbképző kongresszusán való térítésmentes részvételi lehetőség, amely az oktatási anyagok ingyenes hozzáférésével 

nem jár 
- térítésmentes részvételi lehetőség a MAGYE közgyűlésén a szavazati jog gyakorlása nélkül 

 
A tiszteletbeli tag rendes taggá akkor válik, ha  

- kérelmezi a rendes taggá válását 
- rendezi az aktuális és teljes tárgyéves tagdíjának befizetését 
- részt vesz a szinten tartó gyakorlati képzésen 
- részt vesz egy éven belül egy szakmai MAGYE tudományos továbbképző kongresszuson 

 
 
 
 
 

 .............................. 20 .......................  hó ......... nap  ..........................................................................  

Hely / Dátum Aláírás 
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Nemzetközi Csecsemőmasszázs Szövetség 

 
Nyilatkozat 

 
Alulírott tudomásul veszem és elfogadom a Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktatói (CIMI) státusz fenntartásáról és a Nemzetközi 
Csecsemőmasszázs Oktatói (CIMI) diploma megtartásának feltételeiről született határozatot, amely 2007. október 17-től érvényes a 
Nemzetközi Csecsemőmasszázs Szövetségben (IAIM).  
A határozat a nemzetközi és magyar csecsemőmasszázs oktatási színvonalának és egységességének megőrzését és a nemzetközi 
csecsemőmasszázs diploma megtartását biztosítja. A határozat minden magyar aktív CIMI–re is kötelező érvényű. Az aktív CIMI státusz a 
csecsemőmasszázs oktatási tevékenységet folytató, dolgozó csecsemőmasszázs oktatót jelenti. 
 
 
Az IAIM határozata a következőkben írja elő az aktív Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktatói (CIMI)  státusz fenntartásának és a 
diploma megtartásának feltételeit: 
 
 

1) Minden évben legalább 2 család számára a csecsemőmasszázs megtanítása.  
2) Évente ajánlott, de legalább 2 évente a csecsemőmasszázs mozdulatainak felelevenítése kötelező szintentartó gyakorlati 

továbbképzésen. 
3) Továbbképzés a csecsemőmasszázs oktatás tantervének pontjairól – kötelező szintentartó elméleti továbbképzés. 
4) Elvárt, hogy a CIMI tagja legyen a Nemzetközi Csecsemőmasszázs Szövetség (IAIM) Országos Tagszervezetének, vagyis a Magyar 

Gyermekmasszázs Egyesületnek (MAGYE). 
 
 
A Nemzetközi Csecsemőmasszázs Oktatói (CIMI) képzési továbbképzésre a fenti határozat elolvasása és elfogadása után jelentkezem: 
 
 

………………………………., 20…………………hó ………… nap 
                       Hely/Dátum 

.................................................................... 

 olvasható név 
 

 ..................................................................... 
 aláírás 

 
………………………………………………………………………. .................................................. 

lakcím telefonszám 
 

.......................................................................................... 
e-mail cím 

 
 
 
 
 
 
A fenti nyilatkozatokból 1 pld-t a mai nappal átvettem,  
és ezt aláírásommal igazolom.  
 
 
…………………….…………., 20…………………hó ………… nap 
                       Hely/Dátum 

 
 
 
 
 
 
 

.................................................................... 

 olvasható név 
 

 ..................................................................... 
 aláírás 

 


