
Beszámoló a Magyar Statisztikai Társaság Etikai Testületének elmúlt éves 

tevékenységéről  

A Magyar Statisztikai Társaság Etikai Testülete (a továbbiakban MST ET) 2010. szeptember 1-jén újjáala-
kult. Az Etikai Testület (ET) feladatairól és működési keretrendszeréről a Magyar Statisztika Etikai Kóde-
xe rendelkezik, az ET munkarendjét maga határozza meg. Az említett szabályzatok értelmében az ET éves 
munkájáról minden év szeptember 30-ig beszámolót készít, melyet az MST honlapján és a szaksajtóban 
nyilvánosságra hoz.  

Az alábbiakban az Etikai Testület 2011. október 1. és 2012. szeptember 30. közötti tevékenységének ösz-
szefoglalása olvasható. 

Az Etikai Testület ügyrendje, személyi összetétele 

Az ET az elmúlt évben két alkalommal (2012. március 29-én, valamint szeptember 25-én) tartott testületi 
ülést, ezen felül e-mail-es levelező listát állított fel és használt a testületi ülést nem igénylő kérdésekben. 

Az ET által tárgyalt ügyek 

Az Etikai Testülethez a beszámolási időszakban etikai eljárás kezdeményezésére irányuló beadvány nem 
érkezett. A tény egyrészről nyilván pozitívan értékelendő, hiszen azt mutatja, hogy a magyar statisztikusok 
és statisztikát a nyilvánosság előtt alkalmazók a lényeges erkölcsi elveket és magatartási szabályokat betart-
va tevékenykednek. Ugyanakkor ismét felvetjük, hogy „A magyar statisztika Etikai Kódexe”, illetve a Kó-
dex betartásán őrködő MST Etikai Testület vélelmezhetően nem elégé ismert a magyar statisztikus társada-
lom előtt, így a bejelentések hiánya az említett intézmények ismeretlenségéből is fakadhatnak. 

Az Etikai Testület 2012. márciusi ülésén, a korábbi tapasztalatokat áttekintve javaslatot tett a Magyar Sta-
tisztikai Társaság választmányának az Etikai Kódex kismértékű változtatására, illetve – bizonyos eljárási 
kérdésekben – pontosítására. A Választmány döntését követően az ET Ügyrendje is minimálisan módosul 
fog. 

Az ET 2012. szeptember 25-én tartott ülésén áttekintette a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvényt és megvizsgálta az ennek 83. §-ában található hivatás-etikai alapelveket. A testület úgy 
véli „A magyar statisztika Etikai Kódexe” és a törvény összhangban állnak, így a Kódex módosítására 
nincs szükség. 
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