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Tisztelt MST Tag!
Kedves Kollégák!

Az MST Etikai Testülete a Választmány megbízásából megkezdte az Etikai Kódex felülvizsgálatát.
A Választmány és a Testület úgy ítélte meg, hogy a Kódex 2006. évi megszületése óta eltelt 10 év
tapasztalatai indokolják a Kódex felülvizsgálatát, a mai követelményeknek való megfeleltetését.
Az MST honlapján megtalálható Kódex fejezet megtekintése hasonló következtetésre adhat okot.
A Kódex újra fogalmazásán az Etikai Testület által felkért munkacsoport keretében 6 szakember
dolgozott, ennek a munkának az eredményét kívánjuk most a tagság széles körével
megismertetni. A társadalmi vitának joggal nevezhető kezdeményezés eredménye alakítja majd
ki azt a változatot, amely a Választmány, majd az MST alapszabályának megfelelően az októberi,
CESS 2016 konferenciával összekötött, közgyűlés elé kerül majd elfogadásra.
Az eddigi munka során a Kódex 2 változatát (A és B változat) dolgozta ki a munkacsoport, az
Etikai Testület mindkét változatot alkalmasnak találta arra, hogy vitát kezdeményezve a tagság
figyelmébe ajánlja.
Az új Kódex tervezetekben közös, hogy felfogásukban eltérnek a jelenleg hatályos Kódextől,
amennyiben szakítanak a korábbi szigorúbb, szankcionáló jellegű megközelítéssel és a
terjedelmesnek bizonyult szabályozással, az alkalmanként hosszadalmas és bonyolultabb,
adminisztratív eljárásokkal. Az is közös a 2 változatban, hogy a javaslattevők szükségesnek
tartják a Kódex létének az MST Alapszabályában való megjelenítését, bár ennek tételes
megoldása már különbözik. A módosított Kódexnek legfontosabb fejezete a magatartási
szabályok, a statisztikusok által követendőnek tekinthető etikai normák megfogalmazása. A 2
változatnak ez a fejezete teljesen azonos, mint ahogyan az is, hogy az Etikai Testület éves
beszámoló, és az esetleges kifogások kezelésének nyilvánosságával él csupán.
Az „A változat” az MST Alapszabályának módosítása keretében oldaná meg valamennyi
eljárásjogi kérdést, az Etikai Testület életre hívásától kezdve egészen az esetleges, a magatartási
szabályokat érintő beadványok kezeléséig. Maga a Kódex csak ‐ egy rövid Preambulumot
követően ‐ a magatartási szabályok felsorolásából állna.
A „B változat” az Alapszabály ‐ egyébként is aktuális ‐ módosítását csak egyetlen paragrafus
egyetlen bekezdésében ‐ annyiban érinti, hogy a Kódex létezését megfogalmazza, minden
egyebet magában a Kódexben részletez. Preambuluma valamennyivel hosszabb, az egységes,
félre nem érthető értelmezések érdekében fogalmi fejezetet is tartalmaz. Világossá teszi a
Kódex hatályát, vagyis hogy kikre tekinti követendőnek a magatartási szabályokat. Kerülve a
bonyolult jogászi nyelvezetet ‐ külön fejezetet szentel az eljárási szabályoknak, benne

megfogalmazva az Etikai Testület létrehozásának és működésének rendszerét, az Etikai Testület
kompetenciáját.
Kérésünk ezúttal az MST tagságának erkölcsi, etikai kérdésekre ‐ remélhetően jelentős nagyságú
‐ érzékeny részéhez az, hogy fejtsék ki véleményüket a megújításra szánt Kódex itt mellékelt
mindkét változatáról és jelezzék azt is, hogy melyik – a szükségesnek látott korrekciókkal ‐
változat áll közelebb ahhoz, amely megfelel számukra.
Véleményüket az MST e‐mail címén (mst@ksh.hu) vagy hagyományos levél formájában ‐
lehetőség szerint június 10‐ig ‐ egyaránt örömmel fogadjuk, hiszen meggyőződésünk, hogy az
MST valamennyi tagjának érdeke a helyes, a követendő statisztikusi magatartást jól
megfogalmazó, szankcióktól mentes, csupán a nyilvánosság erejével ható Etikai Kódex létezése.
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