
A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Tárgyév:Nyilvántartási szám:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

egész év töredék év

Érkezés dátuma: 2021-06-30 13:42:32. Érkeztetési szám: EB00550380

01 Fővárosi Törvényszék

Magyar Sakk Szövetség

0 1 0 7 0 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

Időszak terjedelme:

időszak kezdete időszak vége

töredék évegész év

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Ügyszám:

Nyilvántartási szám:

/ . /

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

01 Fővárosi Törvényszék 2 0 2 0

2 0 2 0 0 1 0 1 2 0 2 0 1 2 3 1

Magyar Sakk Szövetség

1 0 5 5 Budapest

Falk Miksa utca

10

    

0 1 0 7 0 0 0 0 0 3 1

0 1 0 0 P k 6 0 1 5 3  2 0 0 1

1 9 0 1 2 0 0 9 2 4 1

Kapás Róbert

Budapest 2 0 2 1 0 6 3 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök

I. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök

I. Készletek

II. Követelések

III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke

I. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

E. Céltartalékok

KötelezettségekF.

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

(Adatok ezer forintban.)

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
     (közhasznú tevékenységből)

I. Hátrasorolt kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások

C.

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

41 331 37 150

3 687 2 694

37 644 34 456

72 492 72 877

78

10 160 13 774

62 254 59 103

286

113 823 110 313

-38 185 -40 362

12 231 12 231

21 568 -50 416

-71 984 -2 177

16 000

51 393 38 766

51 393 38 766

100 615 95 909

113 823 110 313

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

2. Aktivált saját teljesítmények
értéke

3. Egyéb bevételek

- tagdíj

- támogatások

A. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: közhasznú tevékenység
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások

6. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: vezető tisztségviselők
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás

8. Egyéb ráfordítások

9. Pénzügyi műveletek
ráfordításai

(Adatok ezer forintban.)

ebből:

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

- alapítótól kapott befizetés

B. Összes ráfordítás
(5+6+7+8+9)

ebből: közhasznú tevékenység
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B)

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10)

ebből: adományok

Magyar Sakk Szövetség

43 713 12 021 43 713 12 021

21 430 114 407 21 430 114 407

2 076 2 436 2 076 2 436

17 958 111 971 17 958 111 971

335 56 335 56

65 478 126 484 65 478 126 484

65 478 126 455 65 478 126 455

117 144 78 524 117 144 78 524

7 791 14 312 7 791 14 312

5 320 4 538 5 320 4 538

6 840 30 626 6 840 30 626

367 661 367 661

137 462 128 661 137 462 128 661

137 462 128 661 137 462 128 661

-71 984 -2 177 -71 984 -2 177

-71 984 -2 177 -71 984 -2 177

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév előző év    előző év
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési
támogatás

B. Helyi önkormányzati
költségvetési támogatás

C. Az Európai Unió strukturális
alapjaiból, illetve a Kohéziós
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség-
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel-
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI.törvény alapján átutalt 
összeg

F. Közszolgáltatási bevétel

(Adatok ezer forintban.)

ebből:
- normatív támogatás

ebből:
- normatív támogatás

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

16 947 110 971 16 947 110 971

1 000 1 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Szervezet

1.2 Székhely
Település:Irányítószám:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám:

1.4 Nyilvántartási szám: 

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

// .

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.2 Székhely

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

PK-642

2020. év

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

Magyar Sakk Szövetség

1 0 5 5 Budapest

Falk Miksa utca

10

    

0 1 0 0 P k 6 0 1 5 3  2 0 0 1

0 1 0 7 0 0 0 0 0 3 1

1 9 0 1 2 0 0 9 2 4 1

Kapás Róbert

sportolás, versenyeztetés

2011. évi CLXXV. tv

területi sakkszövetségek, egyesületek, magánszemélyek

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

(Adatok ezer forintban.)

Előző év Tárgyév

5.2   Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3   Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

5.1   Cél szerinti juttatás megnevezése

Cél szerinti juttatások kimutatása
(összesen)

Cél szerinti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2   Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

6.1   Tisztség

A.    Vezető tisztségviselőknek nyújtott
        juttatás (mindösszesen):

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

Sportcélú adott támogatás 2 088 12 813

2 088 12 813

2 088 12 813

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B. Éves összes bevétel

ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

H. Összes ráfordítás (kiadás)

I. Ebből személyi jellegű ráfordítás

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személyek száma
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

65 478 126 484

65 478 126 484

137 462 128 661

7 791 14 312

137 462 128 661

-71 984 -2 177

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

2020. évi Sport XXI. Program

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020. március 1 -2021. június 30., megtoldva az általános vészhelyzet időtartamával

25 000 000

4 000 000

4 000 000

25 000 000

4 000 000

4 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

2019. évi Sport XXI. Program Sakksport

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2019. november 1 - 2021. április 30.

25 000 000

20 000 000

20 000 000

25 000 000

20 000 000

20 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

Feltörekvő Sportágak Tehetséggondozó Programja, III. ütem

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020. július 1 - 2021. február 28., megtoldva az általános vészhelyzet időtartamával

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

8 000 000

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

Utánpótlás-nevelés színvonalának fejlesztésére irányuló szakmai program megvalósítása, valamint a női ésférfi válogatott sportolók támogatása

Emberi Erőforrások Minisztériuma

2020. december 28 - 2021. december 31., megtoldva az általános vészhelyzet időtartamával

40 000 000

0

0

40 000 000

0

0

0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír  alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2021 .07 .01  09 .04 .57



Szervezet  / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

Támogatás forrása:

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

- ebből a tárgyévre jutó összeg:

- tárgyévben felhasznált összeg:

- tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés

más gazdálkodó

nemzetközi forrás

visszatérítendő vissza nem térítendő

PK-642
A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2020. év

Magyar Sakk Szövetség

A 2024. évi Sakkolimpia és Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) 2024. évi Kongresszusa megrendezése érdekében benyújtandó pályázattal kapcsolatos és az azt
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FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 

A Magyar Sakkszövetség elnöksége részére 

Vélemény  

Elvégeztük a Magyar Sakkszövetség, cégjegyzékszám: 01-07-000031 („a Sakkszövetség”) 2020. évi 
egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2020. 
december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 
110.313 E Ft, az adózott eredmény 2.177 E Ft veszteség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti 
évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek 
összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll, valamint tartalmazza a közhasznúsági 
mellékletet.  

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a 
Sakkszövetség 2020. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen 
időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel, az egyéb szervezetekre vonatkozó 479/2016 (XII.28.) 
Kormányrendelettel, és a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvénnyel és a Szövetség alapító okiratával összhangban.  

A vélemény alapja 

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a 
könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján 
hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „A 
könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.  

Függetlenek vagyunk a Sakkszövetségtől a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a 
Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a 
fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a  
Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetiközi etikai kódex 
kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)” című 
kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen  normákban 
szereplő további etikai előírásoknak is.  

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő 
alapot nyújt véleményünkhöz.  

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves 
beszámolóért 

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő 
és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső 
kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, 
akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.  

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a 
Sakkszövetségnek a működés folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően 
közzétegye a működés folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a működés 
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a működés 
folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem 
akadályozza, illetve a működési tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem 
áll fenn.  

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Sakkszövetség pénzügyi beszámolási 
folyamatának felügyeletéért.  
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A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége  

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves 
beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint 
az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk 
ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti 
Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként 
létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek 
minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen 
befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági 
döntéseit.  

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai 
megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.  

Továbbá: 

 Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő 
lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok 
kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő 
könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő 
lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a 
csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves 
nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását. 

 Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, 
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények 
között megfelelőek, de nem azért, hogy a Sakkszövetség belső kontrolljának hatékonyságára 
vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk. 

 Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által 
készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.  

 Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a működés 
folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a 
megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges 
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős 
kétséget vethetnek fel a Sakkszövetség működés folytatására való képességét illetően. 
Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független 
könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves 
beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem 
megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független 
könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. 
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Sakkszövetség nem tudja 
a működést folytatni. 

 Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, 
beleértve a közhasznúsági jelentésben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az 
egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós 
bemutatása. 

 Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a 
könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, 
beleértve a Sakkszövetség által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk 
azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek. 

Egyéb jelentéstételi kötelezettség a közhasznúsági mellékletről 

 

Elvégeztük a Magyar Sakkszövetség mellékelt 2020.évi közhasznúsági mellékletének vizsgálatát.  

A vezetés felelős a közhasznúsági melléklet számviteli törvényben, civil törvényben és a 350/2011 
(XII.30.) Kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli 
elvekkel összhangban történő elkészítéséért. A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az 
ugyanazon évre vonatkozó egyszerűsített beszámoló összhangjának megítélése. A független 
könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott 
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véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre 
vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést. 

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi 
felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a 
közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az 
egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy 
egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk 
alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást 
tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs 
jelenteni valónk.  

A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a jelentést és az egyszerűsített beszámoló 
összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmaz egyéb, a Szervezet nem auditált 
számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését. 

Véleményünk szerint a Magyar Sakkszövetség 2020.évi közhasznúsági melléklete a Szövetség 
2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van. 

 
Budapest, 2021. június 21. 
 
 
 
  
Orehóczki József      Orehóczki József 
ORIDÉ BT       kamarai tag könyvvizsgáló 
1025 Budapest, Törökvész út 61/A.    kamarai tagsági szám: 003052 
Nyilvántartásba-vételi szám: 001176 
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A Magyar Sakkszövetség szakmai beszámolója a 2020-as évre vonatkozóan 

 

Bevezető 

A 2020-ban elfogadott szakmai beszámoló 2020. szeptemberéig foglalta össze az MSSZ 
tevékenységét, ez a beszámoló azonban a teljes 2020-as évről szól, ezért némi átfedés található a két 
írás között. 

A Magyar Sakkszövetség 2019-ben törént tisztújítása óta szervezeti szinten több változás 
történt. Az elnökség tagjai közül 2020 nyarán Csom István és Pap Géza, és később dr. Flumbort 
András is lemondott, Döry Jenő és Kirják Róbert kerültek be a 2020-as tisztújítás során az elnökségbe. 
Módosítottuk A Magyar Sakkszövetség szervezeti és működési szabályzatát és több más 
szabályzatunkat.  

A 2020-as év a pandémia jegyében zajlott, ezért a szokásosnál jóval kevesebb eseményt, 
programot tudtunk megvalósítani. A 2020-21-es csapatbajnokságot sajnálatos módon sok más 
bajnoksággal és versennyel együtt nem tudtuk kiírni. 

 Anyagilag kedvezőtlen helyzetből indult az év, ezen javarészt az állami támogatásoknak 
köszönhetően sikerült valamit javítani, így az MSSZ  működőképes maradt, és bár nagyon komoly 
anyagi nehézségek közepette, de a sakktársadalom bizalmát élvezve néhány komoly sikert is elértünk, 
főleg a diplomácia területén, ami nem lebecsülendő, hiszen a sakk általános népszerűsítéséhez és 
anyagi megerősödésünkhöz is ez az út vezet. A valódi talpra állást azonban egyedül a Maróczy 
programtól remélhetjük. 

 

A 2024-es budapesti Sakkolimpia pályázata és a Maróczy program 

 A 64 pontból álló elnöki program meghatározó részét képezte a magyar sakk határozott 
nemzetközi képviselete, illetve az, hogy hazánk nagyszabású sakksport-diplomáciai eseményeket 
illetve kiemelkedő nemzetközi versenyeket rendezzen. Ennek szellemében a FIDE elnökségének 
(Presidental Board) 2019 szeptemberi, budapesti ülésén bejelentettük, hogy a 2024-es Sakkolimpia 
rendezését meg kívánjuk pályázni.  

 A pályázatot a Budapesti Fejlesztési Központtal közösen elkészítettük, és a kormányzat 
támogatását élvezve 2020 májusában beadtuk. A rendezés jogáról 2020 decemberében, online 
formában lebonyolított közgyűlésen döntött a FIDE, és a benyújtott pályázat, a FIDE által tartott 
helyszíni szemle, valamint a közgyűlésen tartott nagyszabású prezentáció egyenes utat biztosított 
ahhoz, hogy a FIDE Budapestnek ítélje meg a 45. Sakkolimpia rendezési jogát. 

 A pályázattal egyidejűleg elkészítettük a Maróczy programot, mely a 2021-24-ig tartó négy 
éves időszak ambiciózus sportágfejlesztési terve, méghozzá abban a reményben, hogy a Sakkolimpia 
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költségein túl a sportágfejlesztésben is jelentős segítséget nyújt majd az állam. Ugyan kaptunk a 
2020-as évben állami támogatást többletfeladatokra, a Maróczy program 2021-re eső 
költségvetésére ez nem bizonyul elegendőnek, de a reményeink továbbra is kitartanak. 

 

Felnőtt válogatottak 

 A felnőtt férfi válogatott keret számára a 2020-as év nem volt eseménydús, amely két fő 
tényezőre vezethető vissza. Egyfelől a vírushelyzet árnyékában az összes klasszikus nemzetközi és 
hazai tornát törölték, másfelől az – MSSZ elnöksége által előterjesztett - négyéves sportágfejlesztési 
koncepció kormányzati jóváhagyási folyamata még nem zárult le. A Maróczy programban az élsakk 
támogatása kiemelt szerepet kapott, de 2020-ban még finanszírozási háttér nélkül maradt, így 
tudatos felkészülésre és edzőtáborokra nem volt lehetőség. A megrendezett tornák közül érdemes 
kiemelni az online rapid sakkolimpiát, ahol a vegyes (férfi/női/ifi) válogatottunk Németországot 
heroikus küzdelemben legyőzve a negyeddöntőbe jutott, a nyolc között viszont a későbbi 
tornagyőztes Oroszországgal csapott össze. Hazánkban az ajkai rapid magyar bajnokság volt a tavalyi 
év központi sakkeseménye, amelyen – erős mezőnyt maga mögé utasítva – Bánusz Tamás 
diadalmaskodott.  

 A női válogatott 2020-as évéről készült részletes beszámoló külön dokumentumban található. 

 

Az időszak világversenyei 

Szenior Sakkcsapat Világbajnokság 

 A Szenior Sakkcsapat Világbajnokságot Prágában rendezték 2020. március 5-15. között. 
Magyarország egyetlen csapatot indított, a férfi 65+ kategóriában: Faragó Iván, Horváth Tamás, 
Hardicsay Péter, Döry Jenő, Boguszlavszkij Jevgenyij összeállításban vettünk részt a versenyen. A 
csapatkapitány az e téren már nagy rutint szerzett Horváth Tamás – korábbi MSSZ alelnök és 
szövetségi kapitány – volt, de a játékosok sem „pályakezdők”. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes 
Faragó nagymester mellett öt nemzetközi mester szerepelt a csapatban. Hosszú ideje nem vettünk 
részt hasonló versenyen, csodálatos lett volna egy szép visszatérés. A mieink 8. kiemeltek voltak az 54 
csapatot felvonultató mezőnyben, melynek – nem meglepő módon – Oroszország volt az 1. kiemeltje, 
keretében olyan játékosokkal, mint a megnyitáselméleti újításairól ismert Jevgenyij Szvesnyikov, vagy 
Jurij Balasov, aki annak idején Karpov nagy riválisa, valamint Szpasszkij szekundánsa volt. 

 A verseny jól indult a magyar csapat számára, majd kissé visszaestünk a mezőnyben. A 
koronavírus járvány hírei közbeszóltak, ezért a 9 fordulóra tervezett versenyt a 7. forduló után 
lefújták, amikor Magyarország a 16. helyen állt 4 győzelemmel és 3 vereséggel a hátunk mögött. Bár a 
résztvevők kora miatt érthető volt a szervezők döntése, csalódásként éltük meg a verseny lezárását, 
mivel reménykedhettünk egy külső körös visszatérésben az utolsó két fordulóban. 
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Online Sakkolimpia 

 Mivel a 2020-ra tervezett oroszországi Sakkolimpia elmaradt, a FIDE július 22-től augusztus 30-
ig rendezte az Online Sakkolimpiát. A több divízióból álló, továbbjutásos online rapid versenyen a 
világ közvetlen élmezőnyéből is sokan részt vettek. A válogatottak csoportküzdelmekkel kezdtek, 
majd újabb csoportkörök után végül egyenes kieséses rendszerbe mentek át a küzdelmek. 

 A csapatokat az olimpián megszokott négy helyett hat játékos, három-három férfi és nő 
alkotta. A magyar csapat a következő kerettel ült le (zárójelben a rapid pontszámok): 

 Nők: Hoang Thanh Trang (2338), Papp Petra (2297), Gara Tícia (2274), Gara Anita (2279); 
Férfiak: Gledura Benjamin (2619), Erdős Viktor (2580), Bánusz Tamás (2614), Balog Imre (2626); U20 
lányok: Gaál Zsóka (1816), Demeter Dorina (1885); U20 fiúk: Kozák Ádám (2438), Persányi Barnabás 
(2019); szövetségi kapitány: Papp Gábor. 

 Az eredmény felülmúlta a várakozásokat. A magyar csapat az öt divízió közül a másodikban 
kapcsolódott be, onnan csoportgyőztesként jutott az első divízióba, ahol harmadik helyen zárt. Az 
egyenes kieséses szakaszban a németeket legyőzve bejutottunk a negyeddöntőbe, ahol végül szoros 
mérkőzésen búcsúztunk a végső győztes Oroszország ellen. 

 A versenyen igazán kiemelkedőt alkotott ifjúsági játékosunk, Kozák Ádám, aki az egész 
versenyen brillírozott, szinte minden játszmáját megnyerve a csapat messze legjobb pontszerzője lett, 
sőt a verseny szépségdíjas játszmájáért folyó küzdelemben Alexei Shirov mögött 2. helyet ért el. 
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Hazai versenyek és a Nemzeti Csapatbajnokság 

 
2019/20. Évi Nemzeti Csapatbajnokság 
 
A 2019/20. évi Nemzeti Sakk Csapatbajnokság öt hónappal a tervezett befejezés után, 2020 
szeptemberében ért véget a koronavírus világjárvány, illetve a hozzá kapcsolódó kormányzati 
intézkedések miatt – az utolsó két csapatbajnoki fordulót az eredeti időpontokban nem volt mód 
lejátszani. 
A legmagasabb bajnoki osztály, az NB I küzdelmeit sorozatban tizenkettedszer nyerte meg a 
Tungsram Aquaprofit Nagykanizsa SK csapata, ezúttal utcahossznyi előnnyel, 73 egységet gyűjtve. A 
második helyen táblapontszámot tekintve holtverseny alakult ki, a csapatgyőzelmi pontszámítás a 
Haladás VSE-Infraplan csapatának kedvezett, övék lett az ezüstérem, míg az ASE Paks csapatának meg 
kellett elégednie a harmadik hellyel. Az MTK Budapest és a Maróczy SE búcsúztak az első osztálytól. 
 
A bajnokság végeredménye: 
 

 

Csapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mé CsP TP 

1 Tungsram Aquaprofit NSK 

I. 

 8 7 8 9.5 6.5 7.5 8 9.5 9 9 18 73 

2 HVSE-Infraplan I. 4  6.5 7.5 5.5 7.5 6 7 9 8 9 13 61 

3 ASE Paks 5 5.5  5 10 6.5 7 7.5 8 6.5 9 12 61 

4 DVTK 4 4.5 7  5.5 6 6 6 8.5 9.5 9 9 57 

5 Morihana PSE I. 2.5 6.5 2 6.5  6 7 8 8.5 8.5 9 13 55.5 

6 Aquaréna Kőbánya SC 5.5 4.5 5.5 6 6  6 6 6 9.5 9 7 55 

7 Dunaharaszti MTK I. 4.5 6 5 6 5 6  5.5 3.5 8 9 5 49.5 

8 Duocor-Makói SVSE 4 5 3.5 6 4 6 6.5  5.5 7.5 9 6 48 

9 MTK Budapest I. 2.5 3 4 3.5 3.5 6 8.5 6.5  7.5 9 7 45 

10 Maróczy SE I. 3 4 5.5 2.5 3.5 2.5 4 4.5 4.5  9 0 34 
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Az elnökség 2020 augusztusában az akkori járványhelyzettel kapcsolatos, tömegesen beérkező 
csapatvezetői visszajelzések hatására úgy döntött, hogy az NB II-es bajnokság csapatai számára nem 
rendezik meg az utolsó két fordulót. Cserébe ezekből az osztályokból sem feljutni, sem kiesni nem 
tudnak a csapatok. 
Az NB I/B két csoportjában így a bajnoki tabella végén álló csapatok fellélegezhettek, a következő 
évadra is jogosultságot szereztek az osztályban maradásra. 
A Charousek csoportot a Bányász SK Ajka csapata nyerte meg 84 ponttal, lényegében az egymás elleni 
eredménnyel eldöntve a versenyfutást a Zalaegerszegi Csuti-Hydrocomp SK-val szemben. 
 
A tabella: 
 

Csapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mé CsP TP 
 

1 Bányász SK 

Ajka 

 8.5 8 6.5 6 8.5 9 4.5 9.5 8.5 7 8 11 19 84 

2 Z.Csuti-

Hydrocomp 

SK 

3.5  7.5 7.5 6.5 9 6.5 7 8.5 7 10 8.5 11 20 81.5 

3 Viadukt 

Biatorbágy 

4 4.5  8 7.5 7 6.5 5.5 7.5 8.5 6.5 7.5 11 16 73 

4 SZ-A STE 5.5 4.5 4  8 7.5 8 7.5 6.5 8 5.5 6 11 13 71 

5 Tungsram 

Aquaprofit 

NSK II. 

6 5.5 4.5 4  4.5 5.5 6.5 6.5 8 8.5 9 11 11 68.5 

6 HVSE-

Infraplan II. 

3.5 3 5 4.5 7.5  6.5 7.5 6 7.5 8 7 11 13 66 

7 Tapolca 

Rockwool 

VSE 

3 5.5 5.5 4 6.5 5.5  7 4 7.5 6.5 8 11 10 63 
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Csapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mé CsP TP 
 

8 Komlói BSK 7.5 5 6.5 4.5 5.5 4.5 5  5 4 8 7 11 8 62.5 

9 Géniusz 

Tata-Naszály 

2.5 3.5 4.5 5.5 5.5 6 8 7  7 7.5 3.5 11 9 60.5 

10 Vasas SC 3.5 5 3.5 4 4 4.5 4.5 8 5  8 7 11 6 57 

11 Balatonfüredi 

SC 

5 2 5.5 6.5 3.5 4 5.5 4 4.5 4  8 11 4 52.5 

12 Győri 

Elektromos 

4 3.5 4.5 6 3 5 4 5 8.5 5 4  11 3 52.5 

 
A Maróczy csoportot hétpontos előnnyel az Aquaréna Kőbánya SC II. csapata nyerte, így a mögöttük 
második helyen végzett szigetszentmiklósi gárda kapott lehetőséget, hogy a következő szezont az 
élvonalban kezdje meg. 
A 10. fordulóban az Energia SC Gyöngyös-Kisújszállási SE mérkőzés csapatait a versenykiírás, valamint 
a sakkjáték versenyszabályzatának releváns pontjai alapján a Versenybíróság a soron következő 
évadra egy osztállyal visszaminősítette, azaz nevezési jogukat NB II-re korlátozta. 
 
A tabella: 
 

Csapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mé CsP TP 
 

1 Aquaréna 

Kőbánya II 

 7.5 6.5 7 5 8.5 8 6 5 8 10 10 11 17 81.5 

2 Szigetszentmik

lós 

4.5  5 6 8 4.5 9 9 8 6.5 6 8 11 14 74.5 

3 D. Sakkiskola 5.5 7  5 10.

5 

4 6 3.5 10.

5 

5.5 8 7.5 11 11 73 

4 TLSE 5 6 7  5 6.5 7 4.5 6.5 7 7.5 9 11 15 71 
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Csapat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Mé CsP TP 
 

Kecskemét 

5 DVTK II. 7 4 1.5 7  6.5 5 7 7.5 7 10.

5 

7 11 16 70 

6 Energia SC. 

Gyöngyös 

3.5 7.5 8 5.5 5.5  6 5.5 5 8.5 6 9 11 10 70 

7 Morihana PSE 

II. 

4 3 6 5 7 6  8 6.5 6 7.5 6.5 11 13 65.5 

8 Kisújszállási 

SE 

6 3 8.5 7.5 5 5.5 4  4.5 4.5 9 8 11 11 65.5 

9 Hóbagoly 7 4 0 5.5 4.5 7 5.5 7.5  8 5 8 11 10 62 

10 MVSI-Misk. 

KisBocsok 

4 5.5 6.5 5 5 3.5 6 7.5 4  6 7 11 8 60 

11 HÜSI SC 2 6 4 4.5 1.5 6 4.5 3 7 6  7 11 7 51.5 

12 Meritum 

Egyesület 

2 4 4.5 3 5 3 5.5 4 4 5 5  11 0 45 

 
Az NB II-es csoportok küzdelmei – mint fentebb már említésre került – két mérkőzéssel a bajnokság 
végét megelőzően lezárásra kerültek. 
Az egyes bajnoki csoportokban a „csonka” szezon végén az alábbi csapatok végeztek az élen: 
Asztalos csoport: ASE II Paks 
Barcza csoport: Nyíregyházi Vasutas SC 
Breyer csoport: Magyar Sakkvilág-TSE 
Erkel csoport: MTK Budapest II 
Széchenyi csoport: Széchenyi ESE 
Tóth László csoport: Maróczy SE II 
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Magyar Rapid Sakkbajnokság 2020 
 
 Az elmúlt évhez hasonlóan 2020 nyarán is Ajkán került megrendezésre az V. Csaba Árpád 
emlékverseny – Rapid Magyar Bajnokság. A koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos korlátozások 
miatt sokáig kérdéses volt, hogy a versenyt meg lehet-e rendezni, és ha igen, a játékosok vállalják-e 
az egészségügyi kockázatot. Utóbbi kérdésre határozott igen lett a válasz: a július 17-19. között 
megtartott verseny az elsők között volt a korlátozások feloldását követően, így a tábla melletti sakkra 
kiéhezett játékosok óriási létszámban neveztek a bajnokságra, 171 fős létszámot elérve – köztük 20 
nemzetközi nagymester és 22 nemzetközi mester. 
 
 A 13 fordulós svájci rendszer maradt, mint lebonyolítási forma, azonban a gondolkodási idő 
2x15 percre módosult, lépésenkénti 10 másodperc bónusszal. A díjalap 3 150 000 Ft volt. 
 
 A bajnokságot 10 pontot szerezve Bánusz Tamás nyerte meg. A 9,5 pontot gyűjtők csapatából 
legjobb Buchholz mezőnyértékének köszönhetően Berkes Ferenc lett a második, a bronzérmet pedig 
jobb progresszív pontszámítással Kántor Gergely kaphatta meg. A női bajnoki címet Papp Petra 
szerezte meg. 
 
Az első 10 helyezett sorrendje: 
 
Rk. SNo  Name FED Rtg Pts.  TB1  TB2  TB3 
1 5 GM Banusz Tamas HUN 2614 10,0 107,0 72,5 0,0 
2 1 GM Berkes Ferenc HUN 2688 9,5 115,0 70,0 0,0 
3 23 GM Kantor Gergely HUN 2424 9,5 109,0 71,5 0,0 
4 17 IM Kaczur Florian HUN 2454 9,5 109,0 70,5 0,0 
5 20 GM Kozak Adam HUN 2438 9,5 108,5 75,0 0,0 
6 7 GM Erdos Viktor HUN 2580 9,5 107,5 72,0 0,0 
7 11 GM Mihok Oliver HUN 2508 9,0 108,5 68,0 0,0 
8 3 GM Balogh Csaba HUN 2653 9,0 106,5 66,0 0,0 
9 6 GM Papp Gabor HUN 2603 9,0 105,0 65,5 0,0 
10 28 IM Csonka Balazs HUN 2324 9,0 105,0 65,0 0,0 

(171 résztvevő) 
 

 
 

Utánpótlássport, ifjúsági egyéni és csapateredmények 

 

 A 2020 év az ismert okok miatt, valamennyi sportág -köztük a sakk- számára is nehéz és sok 
tekintetben rendhagyónak bizonyult. A pandémia új kihívások elé állította a sakktársadalmat is, miután az év 
jelentős részében az egészségügyi előírások lehetetlenné tették a tábla melleti versenyek, edzőtáborok 
szervezését, így maradt az online térben történő aktivitás megszervezése.  

 

Szakmai programok 
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 A Sport XXI. Program forrásait felhasználva három korosztályt elkülönítve indult a szakmai 
program, amelyet a Ribli Zoltán nagymester által irányított válogatott keret program egészített ki. 

 A nyolc év alattiak részvételével Budapesten - havonta 10 órában - Tehetségkutató Tábor 
elnevezéssel indult képzés. Edző Molnár Béla nemzetközi mester. 12 fő részvételével zajlott a 
program, miután itt az online oktatási forma nem jöhetett számításba az ősz folyamán két tábor 
szervezésére kerülhetett sor. 

 2020 őszén az IB javaslatára a Sport XXI. Program támogatásával újra indult a Maróczy Géza 
Központi Sakkiskola, amely két csoporttal (12 év alatti fiú és leány) kezdte meg a működését a 
hagyományos mátraházi edzőtáborban. A fiú csoport edzéseit Akóts Gábor FIDE-mester, míg a 
leánynál Szabó Bence nemzetközi mester irányította, 20-22 fő vett részt az éves programban. 4 
alkalommal személyes, míg 4 edzéshét esetén az online oktatást tudtuk megszervezni. Az edzéshetek 
során az elméleti képzés mellett hangsúlyt fektetünk a versenyzésre is, az év során hat alkalommal 
rendeztük meg a Bagoly Kupa elnevezésű FIDE-rapid versenyt a tanulóink részvételével. 

 A 12 év felettiek részére egy új képzési formát indítottunk amely Online Nagymester Iskola  
néven kezdte meg a működését. A program elképzelése, hogy két nagymester vezetésével havonta 
10 óra online oktatást biztosítsunk a versenysakkozóinknak csoportos formában, amely jól kiegészíti 
az egyéni edzőkkel folytatott munkát. 12-14 fő választotta ezt az oktatási formát, amely 8 alkalomból 
állt. Az oktatást alapvetően két kiváló nagymester edző Gonda László és Medvegy Zoltán vezette, míg 
egy alkalommal Aczél Gergely nagymester tartott kiváló előadást a fiataloknak. 

 Ribli Zoltán nagymester által irányított programot az egyéni edzés forma jellemezte, a 
versenyzők többsége leány sakkozókból állt, a részvevőket a FIDE-listán elért helyezésük alapján hívta 
meg a nagymester.  

 Az év során megvalósított szakmai programok célja a fiatal korosztályokban felkutatható 
tehetségek gondozása és a versenysakkozás élmezőnyének erősítése volt. A folytatásban szeretnénk 
különféle támogatási programokkal megerősíteni a legeredményesebb versenyzőinket, hogy a 
fejlődésükhöz szükséges feltételek biztosítva legyenek. 

 

Versenyek 

 

 Sajnos a tábla melletti versenyzés lehetőségeit tekintve kevés tervezett program valósulhatott 
meg az év során. A Diákolimpia versenysorozatot derékbetörte a Covid-19 , amiről a chess.hu oldalon 
megjelent tájékoztatás: https://chess.hu/kozlemeny-a-diakolimpia-versenysorozat-
felbeszakadasarol/ 

 A tervezett Grand Prix versenysorozat így teljes egészében elmaradt, egyedül a korosztályos 
magyar bajnokság eseményeit tudtuk az U8-U10-U12 korcsoportokban 
(https://chess.hu/korcsoportos-magyar-sakkbajnoksag-8-10-12-tapolca-elo-kozvetites-live/) 
Tapolcán, míg az U14-U16-U18 korosztályokét (https://chess.hu/magyar-korcsoportos-bajnoksag-14-
16-18-evesek-kozvetites-eredmenyek/) Budapesten megrendezni.  

 Az online térben a versenyzés területén aktivizálódott az MSSz, hiszen előbb a Fair Play Kupa 
Online Csapatversenyre került sor, majd a Sakkolimpia 2024 Online Rapid egyéni versenysorozaton (4 
forduló) eseményein fordulónként 250-300 részvevőt megmogató versenyen kínáltunk 
játéklehetőséget. 
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Nemzetközi sikerek 

 

 A 2020-as Év Sportolója Gálán az Év csapata-díj (egyéni sportágak csapatversenye) jelöltjei 
között szerepel az online olimpián a legjobb nyolc között végző sakkválogatott, amelyben négy ifjúsá-
gi játékos kapott helyet. Papp Gábor szövetségi kapitány együttesében Demeter Dorina, Gaál Zsóka, 
Kozák Ádám és Persányi Barnabás képviselte a fiatalokat a Hoang Thanh Trang, Papp Petra, Gara 
Tícia, Gara Anita alkotta női, és a Gledura Benjamin, Erdős Viktor, Bánusz Tamás, Balog Imre össze-
tételű férfisakkozók társaságában. A 18 éves nagymester, Kozák Ádám az egész válogatottból kiemel-
kedett azzal, hogy 19 partiján 15,5 pontot gyűjtött a viadalon. 
 
 Egyéni sikerek tekintetében Gaál Zsóka eredménye jelenti az év kimagasló teljesítményét, aki a 
korosztályos online világbajnokság U14-es mezőnyében ezüstérmet szerzett. 
 
Edzőképzés 
 
 Az MSSz Ifjúsági Bizottsága meghírdette a Fiatal Edzők Pályázatát, amelyben Sakkoktató kép-
zésen vehettek részt (Oktató Licensz vizsgával) és szakkör indítási támogatást nyerhettek a pályázók. 
A képzés rendkívül népszerűnek bizonyult, több mint harminc 25 év alatti fiatal vizsgázott sikerrel. 
 
 Csonka évet zártunk 2020-ban, amely során a terveink nagyrészét felülírta az egészségügyi 
korlátozás és az utánpótlás problémáink javítása helyett, a “tűzoltásra” voltunk kénytelenek 
koncentrálni. Egyelőre nehéz még felmérni az elvesztegetett idő okozta károkat, az egyébként is 
nehéz helyzetben lévő egyesületeink anyagi helyzetének romlását, a fiatalok motivációjának 
alakulását, ami kiindulópontot jelent a 2021 év tervezéséhez. Az Ifjúsági Bizottság igyekszik minél 
több eseményt rendezni, az egyéni támogatás rendszerét kidolgozni és a szakmai programok 
támogatásával könnyíteni a szülők, egyesületek helyzetén. Reményeink szerint a 2021 év már több 
élő esemény megrendezésére ad majd lehetőséget és elkezdhetjük újra építeni az ifjúsági sakkozás 
utánpótlásbázisát. 

 

Egyéb eredmények 

MSSZ Sakkoktató Licenc 

 Oktatóképzés indult 2020-ban az MSSZ-ben, mely a sakkoktatók részére lehetőséget biztosít a 
Sakkoktatói Licenc megszerzésére, amellyel az oktatási intézményekben működő szakköri jellegű 
oktatást kívánja elősegíteni, bővítve a képzett oktatók körét. 

 A Fiatal Sakkoktatók Pályázata egy támogatással egybekötött képzés, amely a 30 év alatti 
sakkoktatók (pályakezdők) számára jött létre. Az első tanfolyamra jelentős volt a túljelentkezés, de a 
járványügyi helyzet miatt 23 főben kellett maximalizálnunk a létszámot. 

Online Sakksuli 
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 A Magyar Sakkszövetség és a LearningChess együttműködésének eredményekét 2020. 
szeptember 1-től már magyar nyelven is elérhetőek a LearningChess világszerte népszerű online 
tananyagai. 

 A tananyagok és az oktató/menedzsment rendszer ingyenesen hozzáférhető a 
sakkegyesületek mellett a magyarországi és határon túli iskolák számára az Online Sakksuli program 
keretében. 

 A program célja a magyar sakkozás utánpótlás bázisának jelentős kiszélesítése, edzőképzés és 
tehetségkutatás. A könnyen kezelhető felületen önállóan is elvégezhető izgalmas leckék 
nagymértékben megkönnyítik a sakkjáték tanítását folyamatos tematikát biztosítva az oktatóknak, és 
kiválóan kiegészítik a tábla melletti sakkoktatást is. 

Hello, Sakk! 

 2020 márciusában az MSSZ segítségével, és Papp Gábor női szövetségi kapitány és ötletgazda 
irányításával elindult a Hello, Sakk! online csatorna, aminek fő célja – a sakk népszerűsítésén túl – az 
ifjúsági versenyzők fejlődésének segítése. A normál esetben kéthetente jelentkező csatorna tartalmát 
a magas színvonalú online sakk-anyagok, oktató videók és élő sakk közvetítések alkotják. Utóbbiak 
miatt a rendszeresség az indulás óta változott, a csatorna az online válogatott meccsektől az ifjúsági 
online Hello, Sakk! Kupán és a Rapid Magyar Bajnokságon át a felnőtt válogatott Online Sakkolimpiáig 
számos jelentős eseményt közvetített. 

 A műsort élőben lehet követni a Twitch oldal „hellosakk” nevű csatornáján, és utólag 
visszanézhető a Youtube-on. A műfaj sajátosságának köszönhetően a közönség a közvetítés alatt 
élőben, interaktív formában vehet részt és tehet fel kérdéseket a műsorvezetőknek, akik maguk is 
sakkozók. A meghívott vendégek női és férfi válogatottak, nagymesterek, elismert edzők, akik 
garantálják a műsorok magas színvonalát. 

Budapest, 2021. június 24.  

Összeállították: 

Szabó László elnök 

Kapás Róbert főtitkár 

Molnár Béla IB elnök 

Ács Péter elnökségi tag 

Papp Gábor női szövetségi kapitány 

Gyömbér Tamás országos versenyigazgató 
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I. 

Magyar Sakk Szövetség közhasznúsági jelentést meghatározó 
jogszabályok, belső szabályzatok 

1. 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról 
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III. 
A MAGYAR SAKK SZÖVETSÉG 
SZÁMVITELI BESZÁMOLÓJA 

2020.01.01-2020.12.31 

 

A Magyar Sakk Szövetség mérlegének főösszege 110 313 ezer forint, 
mely a következő tételekből áll: 
 A Befektetett eszközök értéke 37 150 ezer forint, amely a tárgyi 

eszközök és immateriális javak december 31-i nettó értékét tartalmazza. 
 A Forgóeszközök értéke 72 877 ezer forint, amely tartalmazza a 2020. 

december 31-én meglévő pénzeszközöket (a fordulónapi bank és 
pénztáregyenlegét) 59 103 eFt értékben, valamint 13 774 eFt követelést, 
amelyből 263 eFt előleg, 9 657 eFt vevőkövetelés, 13 eFt előző 
időszakra vonatkozó, illetve 3 841 eFt szállítói kötelezettségekből 
átsorolt egyéb követelés. 

 Az aktív időbeli elhatárolások között került elszámolásra azon költségek 
elhatárolása, amelyek 2021. évre vonatkoznak 286 eFt értékben. 

 A rövidlejáratú kötelezettségek között 38 766 eFt került elszámolásra, 
melyből bérkifizetés 542 eFt, NAV járulék 1 066 eFt, szállítói 
kötelezettség 12 844 eFt, 22 500 e Ft kölcsönök, 357 e Ft előlegek, 12 
eFt egyéb kötelezettség, 1 455 eFt vevő követelésekből átsorolt egyéb 
kötelezettség. 

 A passzív időbeli elhatárolás között kerültek elszámolásra a 2020. évet 
érintő költségek 528 eFt, 24 381 e Ft 2020. évben befolyt bevételek, 
melyek 2021. évre vonatkoznak, 71 000 eFt 2020. évben kapott 
támogatás összege, melynek felhasználása 2021-ban történik. 
 

 Az összes közhasznú tevékenység bevétele 126 455 eFt. 

 A szerződéses támogatások összege 2020. évben 110 971 eFt Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és Miniszterelnökségi támogatás. 

 Magyar Sakk Szövetség 2020. évben 2 436 eFt tagdíjbevételt számolt 
el. 
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 A pénzügyi bevételek között került elszámolásra a Magyar Sakk 
Szövetség kamatbevétele, illetve a deviza eszközök átértékelési 
különbözete. 

 A közhasznú tevékenység ráfordításai összesen 128 661 ezer forint volt. 
 Anyagjellegű ráfordítások között szerepelnek: anyagköltség, irodaszer-, 

nyomtatvány-, kiküldetési költség, igénybe vett szolgáltatások 
költségei, egyéb szolgáltatások valamint a versenyek költségei. 

 A személyi jellegű ráfordítások között került elszámolásra a Magyar 
Sakk Szövetség munkavállalói részére elszámolt munkabér, és ezek 
járulékai valamint a verseny díjak. 

 Értékcsökkenési leírásként a 2020. évben meglévő tárgyi eszközök terv 
szerinti értékcsökkenési leírása szerepel. 

 Az egyéb ráfordítás között kerültek elszámolásra a késedelmi pótlék 
összegek, az el nem számolt ÁFA összege, a nyújtott támogatások, 
illetve céltartalék képzés a kapott támogatások elszámolási 
bizonytalanságai miatt. 
 

 A Magyar Sakk Szövetség 2020. évi eredménye 2 177 eFt veszteség. 
 
 
 
 
 
 
 


