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Bevezető

Magyarország  jelentős  sakkmúlttal  rendelkezik.  A  magyar  versenysakk  helyzetének  megítéléséhez
először is el kell dönteni, hogy mihez képest akarjuk azt viszonyítani. Összevethetjük a jelent a távolabbi
múlttal, a jelent a közelmúlttal, de vizsgálhatjuk a jelenlegi helyzetünket a nemzetközi élsakkban. Kétségtelen
tény, hogy a Nemzetközi Sakkszövetség tagországai között jelenleg is a legjobb 20 helyezett között vagyunk,
de ez önmagában semmit nem árul el arról, hogy az elmúlt 10 év során merre is tart nálunk ez a sportág. 

A sakk sport Magyarországon évek óta jelentősen alulfinanszírozott. Nem élvezi a olimpiai sportágak
számára nyújtott  támogatási  pénzeket  és nem élvezi  a  TAO támogatások lehetőségét  sem.  Múltjához és
jelenéhez képest is méltatlan helyen kezelik ezt a sportot idehaza.

Ha egy területet át akarunk látni és meg akarunk érteni, akkor fontos, hogy először minél reálisabb
képet  kapjunk  róla.  A  statisztikában  nem  szerepelnek  érzelmek  és  megoldások,  „csak”  arra  jó,  hogy
megmutasson egy pillanatnyi helyzetet, vagy bemutasson egy tendenciát. Az általunk készített anyag is ezt a
célt szolgálja.

Az adatok elemzéséhez fontos tudni:

• A különböző diagramokon és táblázatokon az adott évek júliusi FIDE Élő-pontok értékeit ábrázoltuk. 

• 2012-ben változott  a  FIDE lista  alsó határa  (1200 pontról  1000 pontra csökkent),  így  az  azt  követő
időszakban  kellett pár év, hogy feliratkozzanak azok a játékosok, akik addig az 1000-1200 pont közötti
tudásszinten álltak.

• Mivel a COVID következményeként 2020-ban szinte teljes mértékben, 2021–ben részlegesen állt a hazai-
és nemzetközi sakkélet, ezért a legtöbb helyen ezeket az értékeket nem szerepeltettük.
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I.
 A magyar versenysakk helyzete – hazai körkép
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Aktív, magyar, FIDE listás játékosok nembeli eloszlása

v 2.6 sakkmezo.hu  5. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2022.

Nők 201 fő 204 fő 218 fő 219 fő 242 fő 259 fő 265 fő 249 fő 232 fő 262 fő

Férfiak 2 868 fő 2 893 fő 2 956 fő 3 075 fő 3 282 fő 3 336 fő 3 375 fő 3 235 fő 3 075 fő 2 921 fő

Összesen 3 069 fő 3 097 fő 3 174 fő 3 294 fő 3 524 fő 3 595 fő 3 640 fő 3 484 fő 3 307 fő 3 183 fő

Az ábrán  és  a  táblázatban  nyomon követhető  az  Élő-ponttal  rendelkező  aktív,  magyar  sakkozók  számának és
nembeli arányának alakulása a 2012-2022. közötti időszakban. 

A női játékosok esetében 10 év alatt jelentős az emelkedés, ugyanakkor a női játékosok száma még mindig alig több,
mint a férfiak 8 %-a. 

Összességében elmondható, hogy az elmúlt 4 év adatait vizsgálva folyamatos a játékosok számának csökkenése.
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Az Élő-pontok megoszlása a magyar férfiak mezőnyében

2012. 2019.
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           2019. 2022.

v 2.6 sakkmezo.hu  8. oldal

1
4

1

http://www.sakkmezo.hu/


Férfiak 2012 2013 2019 2020 2022

2701-2800 2 2 1 1 1

2601-2700 5 4 7 8 4

2501-2600 20 18 18 17 21

2401-2500 41 42 38 28 27

2301-2400 99 105 91 90 93

2201-2300 198 172 145 145 135

2101-2200 316 305 228 229 203

2001-2100 416 391 340 296 282

1901-2000 447 420 362 373 317

1801-1900 416 435 403 374 314

1701-1800 366 361 368 345 345

1601-1700 233 260 301 286 291

1501-1600 156 177 283 285 255

1401-1500 107 119 203 189 193

1301-1400 32 54 167 168 160

1201-1300 14 23 130 118 128

1101-1200 4 93 80 99

1001-1100 1 49 43 52

Az ábrákból  látható,  hogy a tudásszintek a
tévhitekkel  ellentétben  nem  piramis  alakban
rendeződnek el.  Ennek oka az, hogy aki  annyira
komolyan veszi a sakkot, hogy fel tud iratkozni az
versenysakkozók  táborába,  az  nem  áll  meg  a
legalsó szinten, hanem hamar feljebb lép.

Feltűnő  negatívum,  hogy  a  legnépesebb
csoportok egyre lejjebb tolódnak a pontlistán. Míg
2012-ben  még  az  1901-2000  közöttiek  csoportja
volt a legnépszerűbb, mára ez már lejjebb tolódott
az 1701-1800 pontosok csoportjára. 

A hazai  versenysakk  színvonalának  esését
mutatja az a tény is, hogy a 2000 Élő-pont felettiek
száma folyamatos csökkenésben van. 

A  2500  pont  feletti  élversenyzők
összlétszáma  nagyjából  változatlan  a  10  éves
ciklusban.  Az  alattuk  található  2400-as  szinten
viszont egyre kevesebb aktív versenyzőnk van.
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Az Élő-pontok megoszlása a magyar nők mezőnyében

2012. 2019.
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2019. 2022.

Szembetűnő, hogy a férfiak mezőnye után itt kuszább a tudásszintek rendezettsége. Ez pont a kis létszámból ered,
ahol egyes apró hatások sokkal jobban átrajzolják a képet, mint a férfiaknál. Itt az életkorból és élethelyzetből adódó
torzulások kiegyenlítéséhez nincs elegendő versenyző. 
Látható, hogy a 2022-es forma a legkuszább a diagramok között. A fa rajzolatának teteje biztatóan szélesedik, ami
egyértelműen az élsakk színvonalának emelkedését jelentheti a nőknél. Van már annyi versenyző a felső szinten,
hogy onnan 1-2 játékosunk feljebb lépjen a küzeljövőben, ha már olyan magasra fel tudtak „jutni”.
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Nők 2012 2013 2019 2020 2022
2701-2800 1 0 0 0 0
2601-2700 0 1 0 0 0
2501-2600 0 0 0 0 0
2401-2500 1 1 1 1 0
2301-2400 9 4 6 6 8
2201-2300 4 10 5 4 6
2101-2200 12 12 12 10 8
2001-2100 29 24 20 19 20
1901-2000 16 17 15 11 15
1801-1900 26 25 20 26 23
1701-1800 21 25 18 12 23
1601-1700 28 18 17 23 27
1501-1600 21 26 28 23 21
1401-1500 14 20 21 21 30
1301-1400 12 10 24 19 18
1201-1300 7 9 25 20 18
1101-1200 2 26 26 29
1001-1100 9 11 16

Ha  a  táblázatban  csak  a  2000  Élő-pont
felettiek számát vizsgáljuk, akkor 2012 óta 25 %-os
csökkenés  figyelhető  meg  a  női  játékosok
számában. 
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Aktív, magyar, Élő-ponttal rendelkező játékosok korcsoportonként
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Aktív, magyar, ÉLŐ-ponttal rendelkező játékosok korcsoportonként

adatok főben megadva

Az ábrán és a táblázatban a magyar versenysakkozók életkorbeli eloszlását követhetjük nyomon. Ezt a szép
eloszlást  sok  ország  irigyelheti  tőlünk.  Látható,  hogy  a  magyar  sakknak  az  elmúlt  40  évben  milyen  komoly
hagyománya volt és az is, hogy sokan még mindig kitartanak ebben a sportban. 

De ha az ábra színsorait egymáshoz hasonlítjuk, akkor a 45 év feletti  korosztályban és a 16 év alattiaknál
komoly  visszaesés  tapasztalható  az  elmúlt  pár  évben.  Előbbinek  a  hatása  majd  a  hazai  csapatbajnokságokon
figyelhető  meg  hamarosan,  utóbbinak  alacsony  értékei  pedig  majd  évtizedekig  fognak  felfelé  tolódni  ezen  a
diagramon.
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Érdekes,  hogy  a  66-70  éves  korosztály  létszáma  mennyire  megugrik  az  alatta  található  fiatalabb
korosztályokhoz  képest.  Ennek  magyarázata  lehet  egyfajta  összefüggés  a  nyugdíjkorhatár  és  az  aktív
versenysakkozás  között,  de  akár  az  is  indokolhatja,  hogy  már  eleve  ennyivel  népszerűbb  volt  közöttük  a
versenysakkozás fiatalkorukban.

A 16-20 évesek fiatalos lendülete 21-25 éves korban nagyon megtörik, itt a legnagyobb a lemorzsolódás. Ez
érthető, hiszen ezeknek a fiatal felnőtteknek ekkorra változik meg az életük a tanulás, a pályakezdés vagy akár a
párkapcsolataik miatt. 

A 6-15 éves korosztályban jelentős a visszaesés az elmúlt  4  évben,  amiben nyilvánvalóan közrejátszott  a
COVID helyzet is. 

Sajátos megközelítése lehet az ábrának, ha egy oszlopot egy 5 évvel későbbi oszloppal hasonlítunk össze. Ha
senki nem hagyná abba a sakkozást, akkor mindig csak eggyel feljebb kellene tolódnia az adatoknak, ugyanakkor ez
mégsem történik meg. Látható, hogy minden korcsoportban csökken a játékosok létszáma.
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Aktív, magyar játékosok száma kategóriánként

v 2.6 sakkmezo.hu  16. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


Aktív, magyar játékosok száma a kategóriában

2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2022.

2700 
Élő-pont felettiek

3 fő 2 fő 2 fő 1 fő 2 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő

2601-2700 
Élő-pont közöttiek

5 fő 5 fő 6 fő 7 fő 6 fő 7 fő 8 fő 7 fő 8 fő 4 fő

2501-2600 
Élő-pont közöttiek

20 fő 18 fő 17 fő 17 fő 17 fő 15 fő 19 fő 17 fő 17 fő 21 fő

2401-2500 
Élő-pont közöttiek

42 fő 43 fő 40 fő 42 fő 39 fő 45 fő 35 fő 39 fő 29 fő 27 fő

2301-2400 
Élő-pont közöttiek

108 fő 109 fő 107 fő 99 fő 102 fő 94 fő 102 fő 97 fő 96 fő 104 fő

Bár a táblázat 5 sorából 2-ben jól állunk idén, viszont olyan áron, hogy a másik 3-ban elég rosszul.
Sajnos, pont a táblázat két legfelső során látható, hogy 2600 Élő-pont felett mennyivel csökkent az aktív
versenyzőink száma 10 év alatt. (A táblázat még nem tartalmazza Rapport Richárd zászlóváltását.)
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Versenyengedéllyel rendelkező magyar sakkozók megyénkénti eloszlása 2021-2022.
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Az  országtérképen  látható  a  magyar  versenysakkozók  megyénkénti  eloszlása.  A  versenyzők  az  őket
foglalkoztató egyesületek székhelye alapján kerültek besorolásra. Látható, hogy Nógrád, Békés és Tolna rmegye
feltűnően kevés versenysakkozóval rendelkezik. 

A mélyebb következtetések levonásához nyilvánvalóan figyelembe kell venni a megyék lakosságszámát is,
amelyet a 20. oldalon szereplő térképvázlatunkon már meg is tettünk. Az itt ábrázolt értékek megmutatják, hogy
lakosságszám alapján megyénként 1-1 versenysakkozóra mennyi lakos jut. Levonható a következtetés, hogy
Nógrádban,  Békésben,  Jász-Nagykun-Szolnokban  és  Bács-Kiskunban  még  nagyon  sok  potenciál  lehet  a
sakkoktatásban.
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1 versenyengedélyre jutó lakosok száma a játékos saját vármegyéjében 2021-2022. 
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Csapatbajnokság legfelső 3 szintjében induló csapatok megyénkénti eloszlása 2021-2022

v 2.6 sakkmezo.hu  21. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


A térképen a nemzeti csapatbajnokság első három osztályában induló csapatok eloszlása látható. Ez nem
jelenti azt, hogy utánpótlás szinten nincsenek ezen kívül erős egyesületek!

Egy csapat versenyeztetéséhez stabilan működő egyesületre van szükség. Így nem csoda, ha a megyék
vásárlóereje  hasonlóságot  mutat  a  csapatok  számbeli  eloszlásával.  Negatív  kivétel  Győr-Moson-Sopron  és
Fejér megye. Előbbi jelentős utánpótlás bázissal rendelkezik, így 5-10 éven belül nagy változás várható náluk
ezen a téren,  és helyére kerül  majd ez a megye. Kiemelnénk Borsod-Abaúj-Zemplén és Csongrád-Csanád
megyéket, mert ezek a gazdasági helyzetükkel szemben jól teljesítenek.
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Magyarok által teljesített GM és IM normák száma (2003-2022)

Ez az ábra tökletesen megmuatja a magyar versenysakk színvonalának esését és sajnos azt is, hogy ez nem
eseti probléma, hanem tendencia, melyet egyelőre nem tudunk megállítani.
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A Szuperliga számokban

Hazai csapatbajnokság legfelső osztályának
 magyar játékosainak átlagéletkora 

(általuk lejátszott partik számával súlyozva)

2011/2012 
(12 csapatos, 12 fős)

2016/2017
(10 csapatos, 12 fős)

2021/2022 
(11 csapatos, 12 fős)

35,83 év 34,15 év 38,47 év

2021/2022-es szezonban, a Szuperligában 142 magyar játékos és 47 külföldi játékos játszott legalább 1 partit. 
A külföldi játékosok Élő-pont átlaga 2 502 pont, míg a magyaroké 2 280 pont volt.
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II.
A magyar versenysakk helyzete - utánpótláskorúak
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Aktív magyar FIDE játékosok csoportosítása U18 és felnőtt korosztályban

Azt  már  láthattuk,  hogy  a  magyar  versenysakkozók  száma  az  elmúlt  években  csökkent.  Ezen  az  ábrán
meggyőződhetünk arról, hogy így van ez az utánpótláskorúak esetén is. 4 év alatt a versenysakkozó fiatalok
száma drámai módon, 25 %-kal csökkent. Könnyen lehet arra hivatkozni,  hogy az emberek egyre kevésbé
választják  a  versenysakkot  a  sok  más  alternatíva  miatt,  ugyanakkor  2018-ig  mégis  sikerült  a  versenysakk
népszerűségét növelni. 
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Utánpótláskorúak aránya a magyar játékosok körében

Az arány csökkenése megmutatja, hogy a hazai versenysakkozók átlagéletkora nő. A fiatalkorúak egyre
inkább hiányozni fognak a későbbiekben. Érdekes kérdés, hogy a lemorzsolódás miatt fordulnak el sokan a
versenysakktól, vagy eleve kevesebben is kóstolnak bele.
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Aktív, magyar, utánpótláskorú versenysakkozók nembeli eloszlása

v 2.6 sakkmezo.hu  28. oldal

Aktív, magyar, utánpótláskorú versenysakkozók nembeli eloszlása

http://www.sakkmezo.hu/


Az ábrán  a  fiatalok  nembeli  eloszlása  látható.  Érdekes  összevetés  a  6.  oldalon  található  teljes
korosztályos ábrához képest, ahol azt láttuk, hogy a női sakkozók aránya még 10 % sem volt a teljes
mezőnyhöz képest, addig az utánpótláskorúak esetén ez az arány 25 %.

Az,  sajnos,  mindkét  nemről  elmondható,  hogy  szembetűnő  a  folyamatos  csökkenés  náluk  az  elmúlt
években.
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Aktív, magyar, FIDE listás, utánpótlás korú, fiú mezőny életkor szerinti eloszlása
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Aktív magyar, FIDE listás, utánpótlás korú, lány mezőny életkor szerinti eloszlása
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Aktív magyar, FIDE listás, utánpótlás korú, fiú mezőny életkor szerinti eloszlása

Aktív magyar, FIDE listás, utánpótlás korú, lány mezőny életkor szerinti eloszlása

Amíg a 30-31. oldalon az Élő-ponttal  rendelkezők életkor szerinti  eloszlását láthatjuk külön ábrán, mindkét
nemre vonatkozóan, addig itt most táblázatos formában mutatjuk meg az értékeket. 

Jól  látható,  hogy  a  nagyobb  problémák  a  15  év  alattiak  körében  vannak.  Ez  azért  rossz,  mert  ezek  a
korosztályok még évekig fontos szereplői lesznek az utánpótlás sakknak.

v 2.6 sakkmezo.hu  32. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


Utánpótlás korú, aktív, magyar játékosok Élő-pont szerinti eloszlása

A változásokat jól szemlélteti a jelen és a 7 évvel ezelőtti értékek eloszlása az utánpótlás korosztályban. Hét év
alatt  látható,  hogy nemcsak létszámban csökkent  az utánpótláskorú versenysakkozóink létszáma, de az átlagos
tudásszint mennyire jelentősen az alacsonyabb értékek felé tolódott. 
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Az első 50 Élő-ponttal rendelkező játékos pontátlagának összehasonlítása korcsoportonként

Sajnos, az 50 fős minta alapján nehéz megítélni az élsakk helyzetét,  mert egyetlen korcsoportban sincsen ilyen
széles, minőségi bázis, hiszen a legtöbb korcsoportban még a 10-20 főt sem éri el a sakkot igazán komolyan vevő
fiatalok  száma.  Ugyanakkor  a  különböző  évek  oszlopait  egymáshoz  képest  jól  lehet  viszonyítani.  Ezekből
elmondható, hogy az átlagos tudás jelentősen csökkent.
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Korosztálya 50. legtöbb Élő-ponttal rendelkező versenyző pontszámának alakulása

Ezen az ábrán az előző oldalon tárgyalt mintacsoport legalsó (50. helyezettjének) értékeit hasonlítottuk össze.
Itt már az is látható, hogy nemcsak a 13, hanem a 15 év és 17 év alattiaknál is jelentős az átlagos Élő-pont
csökkenés.
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Az első 50 aktív magyar Élő-ponttal rendelkező játékos életkor átlaga

A diagram az előző két oldalon tárgyalt mintacsoportok átlagos életkorát hasonlítja össze. A jövő szempontjából az
egyre  kisebb  értékek  jót  jelentenének,  de  erre  utaló  tendenciák  nem  igazán  olvashatók  ki  ebből  az  ábrából.
Ugyanakkor 2018-hoz képest miközben az átlag Élő-pont egyre csökkent, addig az átlagéletkor nőtt.  Ez együtt
különösen szerencsétlen párosítás. 
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Az első 50 Élő-ponttal rendelkező magyar lány játékos pont átlagának összehasonlítása 

*2013-ban nem volt összesen 50 versenyző a 15 év alattiak kategóriájában

A 34.  oldal  ábrájából  ezúttal  csak  a  lányok  értékeit  ragadtuk  ki.  A tendenciákat  vizsgálva  biztató  jeleket  a
mintacsoport fejlődésére vonatkozóan nem igazán találni itt sem. Az elmúlt 4 évben a visszaesés szembetűnő itt is.

v 2.6 sakkmezo.hu  37. oldal

Az első 50, Élő-ponttal rendelkező, lány játékos pontátlagának 
összehasonlítása korcsoportonként

http://www.sakkmezo.hu/


Az első 50 magyar lány játékos életkor átlaga korcsoportonként

  

     

Látható,  hogy  a  2015-ös  adatok  nagyon  szépek  voltak  a  két  fiatalabb  korosztályban,  de  ez  mostanra
visszarendeződött  egy  kedvezőtlenebb  szintre.  A  lányok  kisebb  mezőnyében  sűrűbben  bukkannak  fel
kedvezőbb adatok, de összességében itt sincsen sok biztató jel.
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Utánpótláskorú nemzeti bajnokságok 
résztvevőinek összehasonlítása

* A csapatbajnokságot 2018-ban több egyesület bojkottálta

Érdekes adat,  hogy a csapat versenyeken többségében többen mérik össze a tudásukat,  mint az
egyéni küzdelmeken. A csapatvezetők itt motiválni tudnak olyan fiatalokat, akik az egyéni küzdelmeket
nem vállalják, mert félnek a kudarcoktól, de a csapat nyújtotta közösségi élmény vonzó számukra. Az
is fontos tény, hogy a csapatversenyek versenyzőkre jutó költségeit sokkal nagyobb arányban vállalják
át az egyesületek, mint az egyéni országos bajnokságét.
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Nemzeti ifjúsági/gyermek országos csapatbajnokság résztvevői

Látható a nagy ugrás 2015-öt követően, de ezúttal lefelé, pedig a 27. oldal adatai alapján az ugrásnak
pozitív  irányba  kellett  volna  elmozdulnia.  Talán  a  versenyszervezési  körülmények,  vagy  talán  az
egyesületek anyagi  lehetőségeinek szűkülése lehet  a  visszaesés mögött.  Az okok feltárása és a
megfelelő lépések megtétele után biztosan lehet növekedési potenciál a létszámadatokban.
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Utánpótláskorú egyéni és csapat nemzeti
bajnokságok adatai

* 2013-ban elődöntőt is rendeztek

* 2022-ben létszámkorlátos volt a döntő

* A csapatbajnokságot 2018-ban több egyesület bojkottálta. 
* 2022-ben a verseny kihírdetése után derült ki, hogy országosan nem lesz őszi tanítási szünet abban az évben.  
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Országos versenyeken induló ifjúsági versenyzők egyesületeinek
megyénkénti eloszlása 2021-2022

A  térképen  a  korosztályos  országos  egyéni  és  csapatversenyben  versenyzőt  indító  egyesületek
megyénkénti eloszlása látható. A legnagyobb utánpótlás bázisok Pest, Győr-Moson-Sopron és Csongrád-
Csanád megyék, míg a leggyengébbek: Nógrád, Baranya és Jász-Nagykun-Szolnok megyék.
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III.
Élsakkozóink nemzetközi szinten
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Világ Top100 játékosának országonkénti eloszlása eloszlása 2012
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Világ Top100 játékosának országonkénti eloszlása eloszlása 2022
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Általánosságban elmondható, hogy az élsakk az internet adta lehetőségekkel az elmúlt 20 évben könnyebben elérhető lett  a
világon. Így azok az országok, melyek előtte lépéselőnyben voltak vesztettek a kedvező helyzetükből. Ott, ahol az állam nagyobb
szerepet vállalt az élsakkban (USA, India, Lengyelország) jelentős előrelépés történt más korábban sikeres országok – köztük
Magyarország - kárára. 
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Országonként TOP 8, aktív, férfi játékosok Élő-pontja (2022.)
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Országonként TOP 8, aktív, női játékosok Élő-pontja (2022.)
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Érdekes kérdés, hogy miért  pont a 8 legjobb játékos adatait  választottuk ki  minden országnak. Ha egy
olimpiai szereplést néznénk csak, akkor ez a szám soknak tűnhet. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy ez az a
létszám,  ahol  ideális  versenyhelyzet  alakulhat  ki  és  található  ebben  a  körben  rutinosabb  idősebb  és
feltörekvő  fiatal  játékos  is.  Ezek  az  ábrák  is  2022.  júliusi  adatokat  tartalmazzák,  így  Rapport  Richárd
zászlóváltása előtti állapotokat mutatnak. A jelen helyzet még jónak mondható, de a jövő kérdése, hogy a
feltörekvő fiatalok mennyire tudják majd pótolni a rutinos élsakkozóinkat. 
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IV.
Utánpótlás korú élsakkozóink nemzetközi szinten
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Élsakk a 10 éves korosztályban

2013-ban nem volt összesen 3 versenyző a lányok kategóriájában

Míg a 34. és 37. oldalakon korosztályonként és nemenként az első 50 helyezettet hasonlítottuk össze, most a
közvetlen magyar  élmezőny első 3 helyezettjének FIDE pont  átlagát  ábrázoljuk.  A magyar  utánpótlás élsakk
helyzetét  jól  mutatja  a  jelentős  szórás  a  különböző korosztályokban.  Ilyen  fiatalon  még  a  tehetségek  ritkán
találnak rá azokra az edzőkre, akik ki tudnák hozni belőlük a maximumot, ezért is esetlegesek az értékek.
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Élsakk a 11 éves korosztályban

Szembetűnő változás az előző oldalhoz képest, hogy a kiélezett verseny a fiúk mezőnyén belül közelebb hozza az
értékeket egymáshoz, míg a lányok szűk mezőnyében továbbra is nagy a szórás.
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Élsakk a 12 éves korosztályban

Szerintünk ez az első igazán komolyan értékelhető korosztály, mert itt már megmutatkozik a sokszor több éves
kemény munka az értékek mögött, amiből már lehet következtetéseket levonni a jövőre nézve.
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Élsakk a 13 éves korosztályban

Sajnos ezen az ábrán is látható, hogy a 2022-es adatok visszalépést jelentenek 2020-hoz képest. 
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Élsakk a 14 éves korosztályban
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Élsakk a 15 éves korosztályban

A 14 év feletti  élversenyzőink mutatói jobbak, mint a fiatalabbaké. Akik ezekben a korosztályokban komolyan
sakkoznak, azok már a járványhelyzet alatt is elég nagyok voltak ahhoz, hogy edzőikkel dolgozva a nehezebb
körülményekkel megküzdjenek. 
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Élsakk a 16 éves korosztályban

A 16-18 éves korosztályokra  jellemző, hogy lassul, sőt sokszor megtorpan az előrelépés üteme. Azok válhatnak
felnőtt korukban is élsakkozókká közülük, akiknél ez a szakasz nem tart évekig. A világklasszisokra jellemző, hogy
fejlődésük ekkor is szinte töretlen.
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Élsakk a 17 éves korosztályban

17 évesen a sakkba fektetett munka komoly elköteleződést jelent, amit nyilván megnehezít az az életkori sajátosság, hogy
ekkor nyitottak igazán a fiatalok a világ, a barátaik felé, valamint az iskolai tanulmányokat is igyekeznek komolyabban venni,
mert közeleg az érettségi és a felvételi időszaka.
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Élsakk a 18 éves korosztályban

Ez az  a  korosztály,  amely  esetében  a  lányok  mezőnye  már  nagyon  hiányos.  Nagyítóval  kell  keresni  a  női
mezőnyben azokat, akik még ilyenkor is komoly munkát fektetnek a sakkba. Ennek köszönhető a piros oszlopok
erőteljes ingadozása. 
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A 22-30. oldalon felhasznált adatok táblázatban

2013-ban nem volt összesen 3 versenyző a l0 éves lányok kategóriájában
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Magyarok száma a FIDE listán korosztályuk TOP 100 versenyzője között

Ez az ábra az élsakk helyzetét mutatja. Látható, hogy fiataljaink életkoruk előrehaladtával  egyre inkább
kikerülnek a világ élversenyzőinek TOP 100-as játékosainak köréből. Túl nagy tolongás nincsen a hazai
játékosok között, de minden korcsoportban megvan az a pár tehetséges és komolyan dolgozó fiatal, akik
nemzetközi szinten is jegyzettek.
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Magyarok száma a korcsoportos nemzetközi TOP 100 versenyző között 2012-2022.

A  2022-es  eredmény  megmutatja,
hogy  továbbra  is  van  még  minőségi
sakkoktatás itthon és vannak versenyzők az
élmezőnyben.
Sok  magyar  fiatal  van,  aki  azért  dolgozik,
hogy bekerüljön ebbe a körbe, így vélhetően
az értékek javulni fognak. 
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TOP 100-as 10-18 év közötti korosztályos játékosok
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A táblázatban ezúttal nem a korcsoportos, hanem a korosztályos (születési évek szerinti) eredményeket mutatjuk be.
Az itt elfoglalt 11-12. hely kimondottan jónak mondható, bár az értékeink romlottak mindkét nem esetében az elmúlt 2
évben.

A születési  évenkénti  csoportba sorolás,  csak egy statisztikailag jegyzett  eredmény.  Mivel  egy korcsoportot,  két
korosztály alkot, így közel feleződnie kellene a mezőnynek korcsoportos szinten. Ezzel ellentétben a korcsoportok
TOP 100-as listájába a táblázatban szereplő magyar versenyzők közül megközelítőleg csak minden 5. kerül be. Ez
azt  mutatja,  hogy  a  magyar  utánpótláskorú  élsakkozóink  közül  csak  minden  5.  fiatal  jegyzett  komolyabban
nemzetközi szinten.

Ennek következménye lehet, hogy a világversenyeken általában elvárások alatt teljesít a magyar fiatal élsakkozóink
többsége.
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U16 Sakkolimpiák
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U10-U18 világbajnokságok TOP 10 magyar helyezések korcsoportok szerinti eloszlása

Ez az ábra a magyarok élsakkban betöltött helyzetét mutatja a korcsoportos világbajnokságokon.  Az U8 és U20
korosztályokat nem vizsgáljuk, mert véleményünk szerint ezekben a korosztályokban a mezőny nagyon hiányos, így
a statisztikai elemzésük is kevésbé értékes. A diagram tisztán megmutatja, hogy a magyar utánpótlás eredmények
folyamatosan romlanak, a világ élsakkjába egyre kevésbé van beleszólásunk utánpótlás szinten. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 10 magyar helyezések nemek szerinti eloszlása

A 26.  oldal  ábráján  jól  látható,  hogy  az  aktívan  versenysakkozók  aránya  mennyire  eltolódik  itthon  a  fiúk  felé.
Ugyanakkor ebből a táblázatból látható, hogy ennek ellenére a kevés versenyző lány mégis hasonlóan sikeresen
teljesít a korcsoportos világbajnokságokon, mint a fiúk. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 30 magyar helyezések nemek szerinti eloszlása 2000-2022.

Az előző oldalon található TOP 10 után most egy tágabb kört vizsgáltunk, ezen látható igazán a világ élsakkjában
történő  visszaesésünk  tendenciája.  Egy-egy  kiugró  eredményhez  sok  tényező  együttállása  szükséges  az  adott
napon,  de  kiugró  eredményre  az  ábrán  látható  merítésből  lehet  esély.  Ha  a  TOP30-as  versenyzők  számában
visszaesés van, akkor csökken az esélye annak, hogy világklasszis játékosunk legyen. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 10 magyar helyezések korcsoportok és nemek szerinti
eloszlása 2000-2022.

Furcsa, hogy ahogy idősödnek a játékosaink, úgy értünk el egyre nagyobb sikereket. Ennek sok összetevője lehet,
ilyen például,  hogy az igazán tehetséges versenyzőink csak idősebb korban kapnak lehetőséget a bizonyításra,
amikor  a  mezőny  szűkülésének  eredményeképpen  egyre  inkább  látótérbe  kerülnek  és  mutatják  meg  igazán
tudásukat. 
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U10-U18 világbajnokságok TOP 30 magyar helyezések korcsoportok és nemek szerinti
eloszlása 2000-2022

A több mint 2 évtized adatait  feldolgozó diagram megmutatja, hogy átlagban a vizsgált korcsoportokban (nem
nemenként!)  világversenyenként 1 versenyzőnk végez az első 30 között.  A FIDE Élő-pontok alapján általában
legalább dupla ennyi versenyzőnk van, akinek a pontok alapján esélye lenne erre. Érdemes lenne vizsgálni az
okokat, hogy ez miért nem sikerül. 
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U10-U18 világbajnokságon elért TOP 10 helyezettek száma országonként

Az utánpótlás VB-n elért eredmények egy 20 éves ciklust mutatnak be. Itt látható, hogy lényegesen gyengébben
szerepelünk, mint az a 62. oldal ábrája alapján elvárható lenne.

ver 2.6                                               sakkmezo.hu  71. oldal

http://www.sakkmezo.hu/


Utánpótlás VB-n elért 
TOP 10 helyezések 
U10-U18 
korosztályokban 
2000-2022.

A nyilak azt mutatják, hogy 
az idén megtartott világ-
bajnokság, hogyan  be-
folyásolta a ranglistán elért 
helyezésünket. 
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V.

 Összegzés
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A magyar sakk kétségtelenül nehéz helyzetben van. Az általunk bemutatott anyag alapján elmondható,
hogy a hazai  élsakk és versenysakk is hanyatlik  az előző évek-évtizedek eredményeihez viszonyítva.  Ez a
visszaesés ugyanúgy igaz a felnőttekre és az utánpótláskorúak mezőnyére is. A magyar versenyzők száma és
átlagos  játéktudása  gyengül,  miközben  az  átlagéletkorúk  nő.  A versenysakk  népszerűségének  csökkenése
minden korcsoportnál kimutatható. 

Lehet, hogy egy-egy kiragadott verseny, vagy egy kiválasztott élsakkozó eredménye nem ezeket támasztja
alá, de meggyőződésünk, hogy nem ez a pár mozzanat határozza meg végül az összképet.

Azt az összképet amit természetesen árnyal egy egész világot sújtó járványhelyzet. De sok esetben pont
ezért  nem  lehet  magyarázat  ez  egy-egy  romló  értékre,  mert  a  járvány  más  országokat  is  legalább  olyan
mértékben érintett, mint hazánkat. 

A sportág forráshiánya tovább nehezíti mindennek a helyzetnek a kezelését, mert a többször beígért komolyabb
támogatások évről-évre nem érkeztek meg. A kidolgozott hosszú távú szakmai program megvalósítása el sem
kezdődött. 

Ráadásként  a hazai  élsakk nemrég veszítette  el  kiemelkedő zászlóshajóját:  Rapport  Richárdot.  Nemzetközi
klasszisunk  magánemberként  meghozott  döntését  sportolóhoz  méltatlan  mentegetőztés,  mutogatás  és
magyarázkodás kísért a szövetség részéről.

Mindettől  függetlenül  a  magyar  sakk  nemzetközi  szinten  továbbra  is  magasan jegyzett,  vannak tehetséges
fiataljaink és a válogatottaink is képesek magas szinten teljesíteni. De az utóbbi évek tendenciája azt mutatja,
hogy lépéshátrányba kerültünk a versenyfutásban szinte minden téren az addigi vetélytársainkkal szemben. A
felzárkózás pedig nehezebb és hosszabb ideig tart, mint egy helyezés megtartása. Ráadásul mögöttünk ott van
már az üldöző boly is.

Végül, de nem utolsó sorban hazánk 2024-ben sakkolimpiát rendez..
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sakkmezo@gmail.com
2022. október
Pásti Norbert
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