
 

 

A Magyar Művészetterápiás Társaság Állásfoglalása 
 

Alulírottak, a Magyar Művészetterápiás Társaság (MMT, cím: Pécs, 7627 Pósa L. u. 45, Asz: 18332373-

1-02), mint a Magyarországon felsőfokú képesítéssel rendelkező művészetterapeuták országos 

érdekvédelmi egyesületének elnökségi tagjai, szeretnénk tájékoztató és iránymutató állásfoglalást 

kibocsátani az egészségügyben dolgozó művészetterapeutákat a Kormány 528/2020. (XI. 28.) Korm. 

rendelete az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján megillető bértábla 

és illetmények ügyében. 

Jogértelmezésünk szerint az egészségügyi szolgáltatónál dolgozó művészetterapeuta, különös 

tekintettel, aki a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvos Tudományi és Művészeti Karának közös 

felsőfokú szakirányú képesítésével rendelkezik, megfeleltethető a törvényben meghatározott: „egyéb, 

nem egészségügyi egyetemi végzettséggel, valamint nem egészségügyi egyetemi végzettséggel és 

egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi szolgálati 

jogviszonyban álló személy”-nek, akit a béremelés a jogviszony éveinek beszámításával megilleti.  

Az MA diplomára ráépülő, felsőfokú szakirányú képesítéssel rendelkező művészetterapeuta 

képzettsége mentálhigiénés, egészségügyi képesítés. Munkája a TEAOR 8690 szám alapján is „Egyéb 

Humán Egészségügyi Ellátás”. Munkája során az orvosi- pszichológusi team tagjaként terápiás munkát 

végez, (csakúgy, mint a klinikai pszichológus, gyógypedagógus, szocioterapeuta) sokszor fekvőbeteg 

ellátásban, osztályos keretek között, súlyos pszichés és szomatikus állapotú betegekkel (a teljesség 

igénye nélkül: gyerekpszichiátria, felnőtt pszichiátria, rehabilitációs, onkológiai és pszichoterápiás 

osztályokon). 

Tagjainktól származó információink szerint van olyan állami egészségügyi intézmény ahol az 

eljárásrendnek megfelelően elismerik a kollégát és megkapta a béremelést, míg más állami 

intézmények azt a joghézagot kihasználva, hogy a törvény nem nevesíti a „művészetterapeuta” 

képesítést, hátrányos megkülönböztetésben részesítik a művészetterapeutát. Ez a gyakorlat 

méltánytalan, minden egészségügyben dolgozó okleveles művészetterapeutát megillet a diplomás 

egészségügyi juttatás. 

Kérjük mind a jogalkotókat, mind a jogalkalmazókat, hogy álljanak ki kollégáinkért és az előírásnak 

megfelelően ismerjék el szaktudását nem csak erkölcsi, de anyagi értelemben is.  

Egyeztetve a Pécsi Tudományegyetemmel, a Pécsi Művészetterápiás Képzés támogatja jelen 

állásfoglalásunkat.   
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