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Az MST Etikai Testületének Beszámolója a Közgyűlés számára

Az MST Etikai Kódexének előírása szerint az Etikai Testület tevékenységéről, az
etikát érintő eseményekről évenként számol be a Választmánynak. Tekintettel a
tagság összetételének a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszakban történt jelentős
átalakulására, indokolt most a Közgyűlést is tájékoztatni.
Az elmúlt 4 éves időszakban az MST ET alapfeladatának tekinthető Etikai Eljárás
kezdeményezésére egy esetben került sor.
Legfőbb Ügyészség egy statisztikusként foglalkoztatott korábbi alkalmazottja
bejelentést tett, hogy a Legfőbb Ügyészség foglalkoztatása, illetve
munkaviszonyának megszűnése kapcsán etikai vétséget követett el. Beadványát az
MST-ET megvizsgálta, és megállapította, hogy illetékes az ügy elbírálásában.
Kijelölte a 3 fős szakértői testületét, amely a vizsgálatot fogja végezni, és erről
tájékoztatta a beadványtevőt.
Az eljárással egyidejűen munkaügyi per is folyik. Célszerűnek látszik a per
eredményének ismeretében befejezni az eljárást, bár fontos megjegyezni, hogy az
etikai vizsgálat más aspektusból is közelíthet egy adott ügyhöz. A pontos
tényfeltárást a per dokumentumai nagyban segíthetik.
Az etikai eljárás folytatásáról a megválasztott új testületek gondoskodhatnak.
Az ET feladatául vállalta, hogy akár konkrét bejelentés nélkül is őrködjön a
statisztikai/közgazdasági terminus technikusok korrekt, pontos használata felett.
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy felelős szakértők, szerkesztők írásban és szóban
is, megtévesztően, pongyolán használnak statisztikus szakszavakat. Az ET e
gyakran előforduló jelenségekről összegyűjtött példákat, és ezeket az MST
honlapján közzétette. (Ilyen például az előrebecslés, prognóziskészítés helyett a
jóslás szó, ami már GDP növekedés, meteorológiai erőjelzés kapcsán is gyakran
hallható, sőt olvasható.) A Kossuth rádió nyelvvédő műsorában Balázs Géza

nyelvészprofesszort tájékoztattuk kezdeményezésünkről. Egyenlőre csak egy-egy
példa hangzott el adásban.
Az ET tagjai éves rendes ET ülésein több alkalommal javaslatokat vetettek fel az
MST Etikai Kódexének korrekciójára. E javaslatokat az ET utódjának, igény
esetén, átadjuk.
Ezúton is megköszönöm az ET tagjainak nevében is az MST elnökségének és
választmányának, hogy megbíztak az ET munkájának megtisztelő feladataival.
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