
Programterv 2021- (Nagybányai Nagy Olivér) 

 

Az előző bizottsági elnök vezetésével működő TB számos átfogó jellegű szakmai terv 

megvalósításába vágott bele. Három nagyobb irányként összegezve legelőször a tesztek 

minősítési módszertanának hazai kidolgozására, majd a teszthasználati jogosultságok 

irányelveinek rendszerbe foglalására tettünk kísérletet végül pedig a legutóbbi ciklusban a 

gyakorlati alkalmazásban, tudományos publikációkban jelen lévő pszichológiai tesztek 

összesített listájának, kataszterének felállítását végezte el a TB.  

Ezeknek a munkáknak a továbbvitelére mindhárom irányban szükség volna, így a következő 

ciklusra áthúzódó tesztbizottsági feladatok az alábbiak szerint körvonalazhatók:   

1. A hazai tesztminősítési folyamat újraindítása lehetővé tudja tenni az egyes mérőeszközök 

egységes bírálati szempontok szerinti minősítését, ami pedig mind a pszichológia, mind a 

társszakmák, végső soron pedig talán a laikusok számára is kiinduló forrásként szolgálhat 

annak megítélésében, hogy mely módszerek milyen minőségben járulhatnak hozzá a szakmai 

tevékenységek végzéséhez. A tesztminősítési kritériumrendszer átdolgozása, egyszerűsítése, 

valamint a tesztforgalmazók, tesztfejlesztő műhelyek aktív bevonása újabb lendületet adhat 

ennek a folyamatnak.  

2. A teszt-kataszter létrehozásának munkáját folytatva részben további bővítésével, 

frissítésével szükséges foglalkozni, részben pedig a közzétételét segítendő célszerű lenne 

kialakítani egy olyan internetes keresőfelületet, ami elsőként a társasági belső tagok számára 

lenne elérhető online szolgáltatás.  

3. A teszthasználati irányelveket fontos lenne folyamatosan aktualizálni.  

a. hosszabbtávon a pszichológiai érdekvédelmi törekvések nyomán alakuló 

pszichológus kamarai tevékenységgel szinkronba hozni. A kamarai és társasági 

feladatok logikus szétválasztása, illetve összekötése végső soron az egész 

pszichológus szakma munkájának támogatását célozza. Ez részben érintheti a 

jogosulatlan pszichológia tevékenységek végzésének szankcionálását éppúgy, mint 

a teszthasználat terén elérhető szakmai fejlesztési, továbbképzési lehetőségek 

támogatását.  

b. a 2000-es évektől fokozatosan teret nyerő online tesztelési módszertan számos 

szakmai-jogi-etikai problémát hív elő, melyeknek rendezése a pszichológiai szakmai 

kódex revideálásában is meg kell, hogy jelenjen. Ebbe tesztelési oldalról a nem 

kontrollált internetes tesztkitöltések megbízhatóságának témája éppúgy 

beleértendő, mint a különlegesen érzékeny adatoknak számító teszteredmények 

GDPR-kompatibilis felhasználhatóságának, kezelésének kérdései, amiben a 

tesztbizottság aktív szerepet kíván vállani.  

c. a teszthasználati képzések, oktatások, fórumok a gyakorló szakemberek 

ismeretbővítését célozva szintén hozzájárulhatnak az etikus tesztalkalmazás 

segítéséhez. Ennek része lehet olyan ismeretek átadása, melyek a tesztológia aktuális 

újításairól adnak képet, vagy akár a különféle tesztfejlesztő műhelyek, 

tesztforgalmazói munkák bemutatását teszik lehetővé. De ezzel párhuzamosan az 

MPT törekedhetne arra, hogy bevonzza, bevonja egyfajta szakmai minőségbiztosítási 

ernyő alá azokat az aktív szervezeteknek a képzéseit, melyek  

így egy MPT-brandhez tartozva annak minőségbiztosítási szerepét is betöltené.  

 


