Az MPT Tesztbizottságának (TB) 2019/2020. évi beszámolója
2020. április 30.
A TB az eltelt időszakban korábbi tervei átgondolására kényszerült. A bizottság az alábbi
feladatok megoldására fogalmazta meg elképzeléseit, és lépett előre azok megvalósításában:
1. Úgy tűnik, hogy a teszthasználat három évvel ezelőtt kiadott – s azóta a Magyar Pszichológiai
Szemlében is publikált - hazai irányelvei hasznos támpontot adnak kollégáinknak a
teszthasználati kompetenciák kérdésében.
2. Mivel a 2011-ben meghirdetett tesztminősítési program sajnálatosan nem talált kedvező
fogadtatásra, ezért a minősítési folyamatot új szemléleti alapra kellett helyeznünk, amely a
Magyarországon használatos tesztek felmérésével (tesztkataszter létrehozásával) kezdődik, a
tesztek minőségének követelményeit megfogalmazó tesztfejlesztési és -adaptációs irányelvek
megfogalmazásával folytatódik, és végül a teszt igénybevételének eldöntését a képzett
pszichológusok, illetve a szekciók szakmai és etikai megítélésére bízza, hogy azok mennyire
felelnek meg a megfogalmazott irányelvek kritériumainak. A diagnosztikus célra használt
tesztek szakmai frissítése a legtöbb esetben elengedhetetlenné vált, amely azonban állami
támogatás nélkül megoldhatatlannak, ezért a TB a tesztekre specifikus pályázatok kiírását
szorgalmazza a minisztériumi szakbizottságokon keresztül. A fenti célok érdekében a TB az
alábbiakat teszi:
a. A TB mára 585 hazánkban használt vagy publikált tesztek írt össze. (Köszönettel
vettük az ELTE PPK kollégáinak segítségét, akik kb. 250, főként kutatásokban
Magyarországon használt teszt adatait gyűjtötték össze, amelyekről hazai és
nemzetközi folyóiratokban jelentek meg beszámolók.)
i. A fenti listában OENO sorszámmal 86 eljárás/teszt rendelkezik, amelyek jó
része ma már szakmai és szerzői jogi felülvizsgálatra szorul.
ii. A közzététel előtt szükség van a lista kiegészítésére, a tesztek előzetes
besorolására és minősítésére. Ebbe a folyamatba a szekciókat is szeretnénk
bevonni.
iii. Nyitott kérdés, hogy a tesztkatasztert milyen formában tegye a TB közzé. Az
elsődleges cél az, hogy a szakma szereplői könnyebben hozzáférjenek a
mérőeszközök aktuális, legfrissebb verzióihoz, és könnyebben alakuljon ki
együttműködés a tesztfejlesztő és tesztadaptáló munkacsoportok között.
iv. A diagnosztikus célra használt tesztek egyedi – és kötelező érvényű –
minősítését egy társadalmi/szakmai szervezet – amilyen az MPT
tesztbizottsága – nem vállalhatja fel. Egy hivatalos tesztminősítési eljárás

nyilvánvaló feltétele a pszichológus törvény megjelenése, a pszichológus
kamara megalakulása, valamint e feladat megfelelő állami koordinálása és
finanszírozása. A TB kezdeményezése reményeink szerint kedvező
fogadtatásra talál az illetékes minisztériumok szakmai háttérbizottságaiban.
b. Befejezés előtt áll A tesztfejlesztés és tesztadaptáció irányelvei kidolgozása, amely
azokat a kritériumokat fogalmazza meg, amelyeknek a saját fejlesztésű vagy
külföldről adaptált teszteknek meg kell felelniük. Ez az anyag képezheti az alapját
annak, hogy a pszichológus kollégák a hazánkban fellelhető tesztek közül
kiválaszthassák azokat, amelyeket a gyakorlatban és/vagy a kutatásban a szakmai és
etikai normák szerint alkalmazhatnak.
3. A TB az elmúlt évben is hiányos összetételben működött. Feltétlenül szükséges lenne, hogy a
tesztelésben érdekelt szekciók delegáljanak tagot a bizottságba.
4. A bizottság fontos, de sajnos elhanyagolt feladata a teszteléssel kapcsolatos szakmai
fejlemények és dilemmák megvitatására szolgáló szakmai fórumok indítása.
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