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Tisztelt Magyar Dinamikus Lövész Sport Szövetség Elnöksége! 

 

Alulírott, Medveczki Zoltán, mint a Szervező Bizottság megbízott Elnöke az alábbi javaslatot 

teszem meg. Egyeztetve a IMSSU és EATSM vezetőségével, továbbá Kovács Lajos Úrral, mint a Szervező 

Bizottság Elnökhelyettesével, az IMSSU Szakosztály vezetésével, név szerint Palkó Gábor Úrral, Dr. 

Gombos László Úrral, Bényei Ferenc Úrral és a lebonyolítást végrehajtó Honfoglalás Lovas és Lövész 

Klub elnökével, id. Hábenczius Ferenc úrral,  a 2021-es Sziluett Európa bajnokság 5 igen szavazattal, 1 

nem szavazat arányban a tárgyban szereplő esemény 2023. évre történő elhalasztását javaslom. A 

halasztással az Európai és Nemzetközi szövetség is egyetért, annak későbbi időpontját jóváhagyta. 

 Javaslatom alátámasztásaként elmondhatom, hogy a megbízott Szervező Bizottság Elnöksége, 

a rendező egyesület vezetésének kérésére többszöri jelentkezési határidő módosítást indítványozott 

az Európai szövetség felé, melyeket a Szövetség jóváhagyott. Legutóbbi kérésünket, miszerint a 

jelentkezési határidőt, illetve a rendezvény véglegesítési időpontját módosítsuk 2021 május 30-i 

dátumra, elutasította, azt késői időpontnak tartva. 

 Többszöri egyeztető megbeszélések során, a Szervező Bizottság tagjai és az IMSSU szakosztály 

vezetése a kialakult járványügyi helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérte, a Nemzeti 

Népegészségügyi Központtól állásfoglalást kért a verseny lebonyolításával kapcsolatban ( 

állásfoglalásuk mellékelve ). Tekintettel a kialakult járvány ügyi helyzetre a Szervező Bizottság 

felelőséget nem tud vállalni a megjelent versenyzők, segítők, egészséges versenyzéséhez, 

vendéglátásához. A járvány pillanatnyi helyzete alapján, és az eddig nem ismert esetleges további vírus 

mutálódás miatt a verseny lebonyolítása kétségessé válhat. Mint a Szervező Bizottság Elnöke nem 

tudok felelőséget vállalni egy általunk még nem ismert helyzet, állapot esetére bekövetkező tömeges 

megbetegedés, esetleg súlyosabb esemény miatt, amely az eddig látottak alapján bármelyik napon 

bekövetkezhet. Annak ellenére, hogy Magyarország felelős Miniszter Elnökének kijelentése alapján 

június hónapra országunk megnyithatóvá válik, az eddigi események alapján nem látom tényszerűnek, 



hogy ez bekövetkezhet, illetve más országokból, országokon keresztül utazó versenyzők nem hurcolnak 

be újabb vírusmutációt. Úgy ítélem meg, egyeztetve szakorvosi ismeretségeimmel, hogy ameddig 

Magyarország lakosságának védettsége nem haladja meg a 90%-ot, addig egy ilyen nemzetközi 

rendezvény megrendezése veszélyforrás lehet nem csak a résztvevők, de Magyarország lakosságára 

nézve egyaránt. ( Itt megjegyezném a legutóbbi vívó VB eseményét, ahol gyakorlatilag hermetikusan 

lezárt területen versenyeztek a résztvevők, ennek ellenére a csapatból 30 fő fertőzést kapott. )  

 Külföldi versenyzők elmondása alapján, némely ország kormánya a versenyekre való kiutazást 

nem tiltja meg versenyzőinek, de hazautazásuk során, a beérkezést követően 10 napos karantént 

rendel el. Ezt természetesen a kiutazni szándékozó versenyzők nem vállalják be így már az osztrák 

szövetségtől is kaptunk jelzést, hogy nem tudnak részt venni ezen a rendezvényen. hasonló jelzést 

érkezett Olaszországból, Ausztráliából, Dél-Afrikából, Írországból. 

 Az előnevezések alapján látható, hogy a nevezett versenyzők száma 69 fő, ebből 30 fő 

Magyarország színeiben indul, csapat nevezést 1 ország adott le, a nevezések alapján további 1 ország 

indíthat csapatot, a nevezési díjak összesen 13,865 EUR ( kb. 5,116,185 Ft ), ebből további kiadásokkal 

kell számolni, ami megközelítően 2 – 2,5 millió. Ennek fényében a rendezés bevételi oldala 

messzemenően nem éri el a tervezett bevételt, amely általánosságban jellemzi egy hasonló versenyt. 

Mint szervezők látjuk és tudatában vagyunk vele, hogy a lebonyolításhoz szükséges beruházások nagy 

részben megtörténtek, de véleményünk alapján ezen beruházások és elvégzett munkák, feladatok a 

későbbi időpontban megrendezésre kerülő eseményre hasznosíthatóak, így azok nem vésznek el. 

Természetesen megértjük a rendezvény házigazdájának álláspontját is, de a jelen állapotban legfőbb 

szempontnak az egészséget, élethez való jogot tartjuk, amelyet semmilyen gazdasági esemény nem 

írhat felül. 

 Tisztelt Elnökség! 

 Az elmondottak alapján kérem az MDLSz Elnökségét, hogy javaslatomat megtárgyalja, ennek 

tükrében hozza meg határozatát.  

 Amennyiben az MDLSz Elnöksége a megrendezés mellett dönt, úgy kérem megbízatásomat 

lemondottnak tekinteni. Erkölcsileg és emberileg egyaránt nem tudnám elviselni, ha szervezésem 

révén akár egyetlen ember is megbetegedne, illetve rosszabb esetben életét vesztené akár Ő, mint 

résztvevő, akár valamely hozzátartozója, mint vírus hordozó. 

Üdvözlett, Medveczki Zoltán sk., Szervező Bizottság Elnöke 

Budapest, 2021. március 29. 

 


