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Declaration

Pusztító, értelmetlen háború folyik Európa szívében a 21. szá
zadban. Katonák és civilek ezrei halnak meg, egy ország infra
struktúrája a megsemmisülés közelében van. Mindannyian
döbbenten hallgatjuk ezeket a hihetetlen híreket, de egyúttal
reméljük, hogy a harcoló felek tárgyalások eredményeként
mielőbb eljutnak a háború befejezéséhez. A támadást megindító
Oroszország ellen a világ a legkülönbözőbb gazdasági, pénz
ügyi és egyéb szankciókat vezet be. A helyzet rendkívüli, ennek
megfelelően a helyzettel kapcsolatos reakciók is rendkívüliek.

Devastating and senseless war takes place in the heart of
Europe in the 21. century. Thousands of soldiers and civilians
have been killed and the infrastructure of a country is close to
destruction. Astonished we are listening to the news but with
hope that the involved parties soon reach the end of war through
negotiations. The world is implementing various economic,
financial and other sanctions against the aggressor Russia. The
situation is extraordinary, consequently the relevant reactions are
extraordinary too.

Az Anyagvizsgálók Lapja olvasói több nemzetközi szakmai
szervezethez tartoznak, mint azok nemzeti csoportja, társasága
tagjai. Ezek az Európai Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség
(EFNDT) és az Európai Szerkezetintegritási Társaság (ESIS),
amely szervezeteknek – természetesen – orosz tagjai is van
nak. Az elmúlt hetekben az említett szervezetek vezetését
egyes tagok (tagszervezetek vezetői) arra szólították fel, hogy
zárják ki tagjaik közül az orosz tagszervezetet.

Readers of the Hungarian Journal of Materials Testing belong
to more international organisations as members of national
societies / chapters of these organisations. As examples, let us
mention the European Federation for Non-Destructive Testing
(EFNDT) and the European Structural Integrity Society (ESIS)
which, of course, also have Russian members. Recently some
members or some member organisations asked the leaders of
these organisations to cancel the membership of the Russian
organisations.

A nemzetközi szervezetek vezetői nehéz helyzetbe kerültek.
A tagok közös érdeklődési területét egy adott technológia, illetve
tudományterület jelenti. A tagság alapja nem a nemzetiség, a
kor, a nem, a vallás, a bőrszín, a politikai hovatartozás és hason
lóak, hanem az említett szakmaiság. A működés elveit az alap
szabályok rögzítik. Nem tartalmazzák viszont az alapszabályok
azt, hogy egy ilyen rendkívüli, háborús helyzetben mi a helyes
politikai megnyilvánulás, ha egyáltalán meg kell nyilvánulniuk.
Az Anyagvizsgálók Lapja felelős szerkesztőjének és kiadójá
nak együttes álláspontja a következő:
• Hatalmas a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek
vezetőinek (vezető testületeinek) a felelőssége abban,
hogy rendkívüli esetekben milyen döntést hoznak.
• A technológia / tudomány bázisára épülő szervezetek alap
szabályai nem rendelkeznek arról, hogy milyen esetben
hozzanak politikai állásfoglalást. Amennyiben mégis erre
az útra lépnének, akkor ezt az alapszabályban rögzíteni
kell.
• A szabályozás megszületéséig, illetve a háborús konfliktus
diplomáciai úton történő rendezéséig az orosz tagszerve
zetek nemzetközi szervezetekben lévő szavazati jogának a
felfüggesztése képzelhető el.
• Az által vezérelve és annak reményében, hogy a háború
befejezését követően a tudomány és a technológia orosz
és ukrán képviselői ismét együtt fognak működni a nem
zetközi szervezetekben, az Anyagvizsgálók Lapja felelős
kiadója és szerkesztője – igény esetén – kész részt venni
az említett nemzetközi szervezetekben kialakult konfliktus
kezelésében.
Bízunk abban, hogy a „Közleményben” megfogalmazott állás
foglalással hozzájárulhatunk a hazai szakembergárda szélesebb
és egyértelműbb részvételére a legkülönbözőbb nemzetközi
tudományos / szakmai szervezetek tevékenységében erősítve
a magyar tudomány széleskörű ismertségét és elismertségét.

The leaders of the international organisations face a very difficult
situation. These organisations are based on given technological,
scientific areas that determine the common interest of their
members. The membership is not based on nationality, age,
religion, gender, colour of skin, political affiliation or similar but
the basis is the professionalism referred. Operational principles
are laid down in the Statute of these organisations. The Statutes,
however, do not deal with the rules to follow in such a wartime
situation, or with what the right political manifestation should be,
if any at all.
Concerning this situation, the common position of the Editorin-Chief and the Publisher of the Hungarian Journal of Materials
Testing is as follows:
• The leaders (leading bodies) of international organisations
have huge responsibility in their decision in this
unprecedented situation.
• The Statutes of technology / science-based organisations
do not outline rules about making political decisions. In case
the leaders of international organisations decide for it, these
rules have to be included in the Statutes.
• Until having such rules or until the termination of the war by
diplomatic way, we may recommend the suspension of the
voting right of the Russian member societies.
• Driven by the hope that after the war the Russian and
Ukrainian representatives of technology and science will
collaborate again in international organisations, the Editorin-Chief and the Publisher of Hungarian Journal of Materials
Testing are ready, if requested, to participate in management
of related conflicts arising in international organisations.
We hope that the common position expressed in this Declaration
can strengthen the role of the Hungarian experts in the activity of
the technology / science-based international organisations.
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