Az MPT Tesztbizottságának (TB) 2018/2019. évi beszámolója
2019. május 16.
Mivel a korábban meghirdetett programok az eltelt időszakban nem léptek jelentősen előre, ezért
a TB a legutóbbi ülésén a TB programjának az új feltételekhez igazításáról tárgyalt.
1. Úgy tűnik, hogy a teszthasználat két évvel ezelőtt kiadott – s azóta a Magyar Pszichológiai
Szemlében is publikált - hazai irányelvei hasznos támpontot adnak kollégáinknak a
teszthasználati kompetenciák kérdésében.
2. A 2011-ben meghirdetett tesztminősítési program sajnálatosan nem talált kedvező
fogadtatásra, ezért felülvizsgálatra szorul. Noha továbbra is fontosnak tartjuk a tesztek
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal való ellátását, amely nemcsak a pszichológus kollégák és a
tesztforgalmazók, hanem a kliensek számára is támpontot nyújthat, további szempontokat és
lehetőségeket is figyelembe kell vennünk:
a. A TB elkezdte összeírni a hazánkban használt vagy publikált tesztek listáját. A még
korántsem teljes listába eddig kb. 560 teszt vagy vizsgáló eljárás került. (Ebből kb.
250 főként kutatásokban használt tesztet az ELTE kollégái gyűjtöttek, amelyekről
hazai és nemzetközi folyóiratokban beszámolók jelentek meg az utóbbi évtizedekben.)
b. A fenti listából az OENO kb. 100 eljárást/tesztet fogad el diagnosztikai tesztnek.
Ezeknek az eljárásoknak azonban jó része szakmai és jogi felülvizsgálatra szorul.
c. Nyilvánvaló, hogy ilyen mennyiségű teszt egyedi – és kötelező érvényű - minősítése
egy társadalmi/szakmai szervezet számára – amilyen az MPT tesztbizottsága – nem
vállalható fel. Ennek nyilvánvaló feltétele a pszichológus törvény megjelenése, a
pszichológus kamara megalakulása,és a feladat állami finanszírozása.
d. A diagnosztikai tesztek jogi helyzetének és szakmai állapotának rendezésére a TB
állami pályázatok kiírását kezdeményezi, ami úgy tűnik, kedvező fogadtatásra talál az
illetékes minisztérium szakmai háttérbizottságában.
e. A TB leginkább a tesztfejlesztésre és tesztadaptációra vonatkozó irányelvek
kidolgozását tartja járhatónak, mely támpontot adhat annak eldöntéséhez, hogy az
alkalmazni kívánt teszt a rendelkezésre álló szakmai anyagok alapján megfelel-e a
korszerű jogi és szakmai kritériumoknak.
3. A TB az elmúlt egy évben is hiányos összetételben működött. Feltétlenül szükséges lenne,
hogy a tesztelésben érdekelt szekciók delegáljanak tagot a bizottságba.
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