
Működésem TEAOR számai: 

Forrás: https://cegalapitas.net/teaor 

 

 

Nem gyógymasszőri kategóriában dolgozom, annak előnyeit nem élvezem, így annak kötelezettségei sem 

terhelnek. Törvényi megfelelőségek az általam végzett kategóriákban biztosítottak. Nem vagyok orvos, ezt ne is 

keressék, ilyet magamról sosem állítottam. Oszteopátiából pl. az USA-ban lehet doktorálni. D.O. – azaz Doctor 

of Osteopathy, néhány országban tanulható (ilyenek pl: USA; Anglia; Franciaország; Németország). 

Magyarországon ilyen kategória, amikor ezeket a sorokat írom nincs. Okleveleim is Oszteoterapeuta címen 

szereztem, ezért mindig odafigyelek, hogy így hívjam magam és ne „oszteopát”-nak – a félreértések elkerülése 

végett. Alázatosan használom ezt a szerényebb címet ragaszkodva pontosan ahhoz a megnevezéshez, amit 

kiérdemeltem a többit úgyis a gyakorlat, a szolgálat évei és a páciensek köre mutatja meg. 



Integrált Manuális Oszteoterápia (I.M.O) pontosan az a megnevezés, ami az alap, minden továbbképzésem is 

ezen alapszik, ami az oszteoterápiához kötött.  Hivatalosan a fenti TEOR számok alatt dolgozom, ezért olyan 

szakmai körökbe tartozónak nem mutatom magam, amit nem érdemeltem ki. Ha a pácienseim, akik örömmel 

adják tovább a nálam tapasztaltakat, „pl: oszteopát szakembernek hívnak” arról én nem tehetek, de örülök és 

köszönöm a megtiszteltetést.  

Végzettségeim, munkám, mint már írtam, nem egészségügyi szakdolgozóként végzem, ezért bár 2008-ban 

szerzett masszőri végzettségem itt megtalálják, (automatikusan töltötték fel a korábban megszerzett 

végzettségem, amikor ezt a nyilvántartást létrehozták) további okleveleim és tanfolyamaim – legyen az kredit 

pontos vagy sem, legyen az külföldön német nyelven szerzett, vagy itthon elvégzett – ebben a nyilvántartásban 

nem találják meg:  

 

 Ha okleveleim, képesítéseim után érdeklődik, a honlapomon a megfelelő menüpontban megtalálja.   

Esetlegesen tovább felmerülő kérdésekre:  

- Kamarai tagságom van, a tevékenységi körömnek megfelelően a helyi Iparkamarának fizetek tagdíjat és nem 

a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának.  

- Működési Engedélyezés és ÁNTSZ engedély sem szükséges a tevékenységi körhöz, melyekben aktív vagyok. 

- Felelősségbiztosítással rendelkezem, alternatív mozgás és masszázsterápiák szakágazatban 

 



 

 

Néhány hasznos infó még a gyógymasszőrök honlapjáról: (gyogymasszorok.hu) 

 

 

 

Amennyiben páciensem kíván lenni, a fentieket vegye szíves tájékoztatásnak és örömmel fogadom, ha ennek 

tudatában tisztelnek meg bizalmukkal és keresnek fel. Ha orvost keresnek vagy gyógymasszőrként dolgozó 

kollégát, kérem ne hozzám forduljanak. 

  

Remélem sikerült kételyeket szétoszlatnom és bizonyos felesleges köröknek elébe mennem.  

Minden embertársamnak, jó és jót akaróimnak köszönetet mondok.  

 

Üdvözlettel, Namasté,  

 

Meskó Balázs 

Oszteoterapeuta, Jógaoktató, Masszőr, Egészség és Életvezetési Coach 


