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Előszó 

Korábban elkészítettem a tábla melletti és a levelezési sakkozók bajnoki döntőinek 

lexikonját kereszttáblázatokkal, a résztvevők rövid életrajzával, esetenként fényképével, 

valamint külön könyvben a feladványszerzőket mutattam be legjobb feladványaikkal. 

Terveztem a játszmáikat is, de az elmaradt, kivéve egy esetet.  

Régóta foglalkoztatnak a versenybírók is: egyesek ismert sakkozók – mások, a többség, 

nem sakkozott magasabb szinten. Így hát elhatároztam, hogy összeállítom a sakk 

versenybírók lexikonját, összegyűjtve a legalább országos minősítésű versenybírók 

neveit és életrajzi adatait. Így a lexikonban a nemzetközi versenybírók (FIDE jelölésük 

IA), a FIDE bírók (FA), az országos versenybírók és a nemzeti versenybírók szerepelnek 

(a Magyar Sakkszövetség által a FIDE-től 2004-ben átvett, az „országos”-t felváltó 

jelölésük NA). A FIDE 2012-ben bevezette a bírói licencet. Akik a nemzeti versenybírók 

közül a FIDE engedélyével vezethetnek versenyeket, azoknál ezt külön feltüntetjük 

(FIDE licensed). Meg kell jegyezni, hogy az IA FIDE minősítésnél 4 alkategória van; A, B, 

C, D. Magyarországon az IA minősítésű versenybírók között „A” kategóriás Verőci Zsuzsa 

nemzetközi nagymesternő, „B” kategóriás Orsó Miklós, míg a többiek „C” vagy „D” 

kategóriásak. Az FA minősítésnél „C” és „D” kategória van. 

A versenybírókat a FIDE és a tagországok szövetségei azonban csak 1950 óta minősítik. 

1950 előtt a nagy versenyek vezetését egy-egy jónevű sakkozó, mint tornavezető vállalta 

el, ilyen volt pl. Chalupetzky Ferenc vagy Havasi Artúr. Vezettek versenyeket szövetségi 

kapitányok is, pl. Bartos Árpád, Batek László. Az 1950 előtti bírók tehát nem 

rendelkeztek hivatalos minősítéssel, de közülük a nevesebb tornavezetőket 

belefoglaltam a lexikonba. Emellett három nemzetközi levelezési versenybíró is szerepel 

a gyűjteményben: Vándorffy József, dr. Czibulka Zoltán és dr. Négyesy György – utóbbi a 

magyar levelezési sakk lelke volt. Szerepel továbbá a kötetben dr. Lindner László, a 

feladványszerzés nemzetközi versenybírója. 

A Budapesti Sakkhíradó az 1956-os megjelenésétől kezdve ismertette a versenybírók 

neveit és minősítéseiket, a 60-as évektől pedig a megyei sakkszövetségek saját 

kiadványaikban ismertették a II. osztálynál alacsonyabb minősítésű bírók neveit. 

Végezetül egy fontos gondolat, amit a Magyar Sakkélet 1984. évi 4. számából, Mohácsi 

László versenybíró nekrológjából idézek (szerző: Fekete Géza versenybíró):  

„Amikor a sakkozó leül a fekete-fehér kockás tábla mellé, összeszedi minden 

szellemi erejét, tudását — a játék szépségének, a győzni akarásnak bűvöletében 

— nem gondol, nem is kell gondolnia ezenkívül semmi egyébre. Természetes 

számára, hogy verseny van, lehetőség a küzdelemre, hogy minden készen áll, csak 

meg kell indítani a sakkórát, és lépni kell. Pedig hosszú út vezetett odáig, hogy a 

sakkórák ma megindulhassanak. Sok mindennek kell a versenyek előtt történnie. 

Rengeteg aprómunkára, vesződségre, türelemre van szükség, olyan emberekre, 

akik vállalják ezt is, akik gyűjtik a tapasztalatokat, akik azon fáradoznak, hogy 

minél jobb feltételeket teremtsenek a versenysakkozáshoz.” 
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Ehhez csatlakozik még egy gondolat Győri Barnabás ifjú versenybírótól: „Nem mindig 

hálás feladat versenybírónak lenni, de úgy gondolom, hogy egy empatikus, ügyes és 

hasznos sakkbíró rengeteget tud tenni egy verseny jó lebonyolításáért és ezáltal a 

sakkozás népszerűsítése érdekében.” 

Országos Csapatbajnokság, Nemzeti Csapatbajnokság, hivatalos elnevezés váltást nem 

találtam, 1994 közepe előtt OB, utána NB. 

A kötet a teljesség igénye nélkül készült, nem szerepelnek benne azok a versenybírók, 

akiket nem sikerült fellelni, illetve akik elzárkóztak a nevük, életrajzi adataik 

szerepeltetésétől: Csabai Viktor, Fekete Béla, Kovács Tamás, Marti György, Mészáros 

Attila, Tichy-Rács József és Bálint, T. Nagy Ferenc és Tóth Csaba. Nem sikerült 

kapcsolatot teremteni továbbá Miklós Antal feleségével, Nagy Lászlóval (Berente Sakk), 

Németh Gábor hozzátartozójával. 

Négyesi György 
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Ábel Lajos  

Született 1944. október 7., Kiskunhalas. Édesapja Ábel Lajos tisztviselő, 

édesanyja Márkus Julianna. Kiskunhalason a gimnáziumban érettségizett 

1963-ban. A Testnevelési Főiskolán egy éves szakedzőit végzett 1967-ben. 

Később anyakönyvvezetői és kettős könyvelői tanfolyamokat is végez. A 

Kiskunhalasi Városi Tanács alkalmazottja 1965–1969, Akasztó Községi Tanács 

Végrehajtó Bizottságának titkára 1969–71, a Duna–Tisza-közi Állami Építőipari Vállalat 

Kecskemét igazgatási csoportjának vezetője 1971–96, a kiskunhalasi Polgármesteri 

Hivatal pénzügyi ellenőre 1997–2006, azóta nyugdíjas. Felesége Kalmár Margit óvónő, 

házasságkötésük 1968, Pirtó. Gyermekeik: Ábel Tamás (1968) matematikatanár és Ábel 

Andrea (1971) statisztikus. 

Versenyszerűen 1960 óta sakkozik, büszke rá, hogy Kluger Gyulával, Gyimesi Zoltánnal 

szemben döntetlent ért el. 1989-ben a FIDE elfogadta a nemzetközi mesteri 

normateljesítéseit azzal, hogy el kell érnie a 2400 Élő-pontszámot, ez 1991-ben történt 

meg. Legmagasabb Élő-pontszáma 2425. Csapatai voltak: Kecskeméti Építők és 

jogutódai, Kiskőrös, BÁCSÉP SC, DUTÉP SC, Kiskunhalas (NB II és I/B) 1997–2000. 

1982-ben már I. osztályú versenybíró, megyei versenyeket vezetett, 2009 óta FIDE 

versenybíró. 

A versenybírói tevékenységével szemben mindig a csapatvezetést és az oktatást helyezte 

előtérbe, csapata kétszer ezüstérmes volt az OB I-ben. Sok-sok magyar korosztályos és 

néhány felnőtt bajnoki cím fémjelzi tevékenységét. 

A 9 évesek Magyar Bajnokságának első szervezője. A fiú és leány kategóriában kiírt 

bajnokságok szervezését még néhány éven át folytatta magas színvonalon, kiemelkedő 

díjazással, közmegelégedésre, sok résztvevővel. 

A korosztályos magyar válogatottat (12 fő) szakmailag irányította a román válogatott 

ellen. Vezetésével az 1990-es években megfordították a magyar válogatott románok 

elleni vesztő szériáját.  

Elismerései: Kiváló utánpótlás-nevelésért (az OTSH elnökétől) (1991), Szabó László-díj 

(2017). 
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Ács Gábor  

Született 1961. szeptember 1., Miskolc. Édesapja Ács Sándor, édesanyja Sarkadi Nagy 

Katalin, mindketten közgazdászok. Budapesten a Bercsényi Miklós Élelmiszer-

ipari Technikumban érettségizett 1980-ban, majd Szegeden a József Attila 

Tudományegyetemen élelmiszeripari gépészmérnök diplomát védett meg 1985-ben. 

Élelmiszeripari üzemek vezetője 1992-ig, ekkor hozza létre az Első Miskolci Sakkiskolát, 

amelynek tulajdonosa, oktatója. Kétszer nősült – Németh Dorottya, Kocsi Csilla – 

mindketten elhunytak. Négy gyermeke Dorottya, Dalma, Petra, Kristóf. 

4 éves korában édesapja tanította meg sakkozni. Első egyesülete a Törekvés volt, a 

technikumi évek alatt. Szegeden fizikai sportágakban jeleskedett. A diploma megvédése 

után a Borsodi Távhő csapatában kezdett újra sakkozni, 1997 óta játszik a saját 

csapatában, a Sajószentpéteri Sakk és Szabadidő Sportegyesületben. 

Sakkoktató képesítést szerzett 2000-ben. 

Országos versenybíró 2002 óta, elsősorban ifjúsági csapatbajnokságokon, 

korcsoportos bajnokságokon, de bíráskodik a Borsod megyei I. osztályban és az NB II-

ben is. 
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Ádám Ferenc Miksa  

Született 1895. január 26., Jászapáti, elhunyt 1972. március 19., Budapest. Édesapja 

Ádám János, édesanyja Dósa Erzsébet. Házasságot kötött Horváth Teréziával 

Budapesten, 1925. július 2-án. Gyermekük nem született. 

Szakmájára nézve szabómester volt. 1945-ben kapcsolódott be a főváros sakkozásának 

szervezői munkájába, az V. kerület sakkszövetségének alapító tagja. 1957-től a 

Budapesti Sakkszövetség Elnökségének tagja. Sok száz fiatal sakkozót indított el a 

versenyzés útján és egyengette versenyzői karrierjüket. 1961-től a Magyar 

Sakkszövetség versenybizottságában tevékenykedett, Balogh László mellett. Országos 

versenybíró volt 1968 óta. 

Elismerés: Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója (1971). 
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Adorján András  

Született 1950. március 31., Budapest, Jocha András néven. Édesanyja, 

Adorján Sarolta nevét vette fel. Nős, felesége Oros Ilona. 

Mester (1966), nemzetközi mester (1970), nemzetközi nagymester 

(1973), edző (1972 – TFTI), szakíró, operaszerző (1956 címmel), 

nemzetközi versenybíró (1998). 

Sakkozóként olimpiai aranyérmes (1978), világbajnokjelölt (1979), Kaszparov 

szekundánsa (1984–86). Négyszeres olimpikon, négyszer az Európa-bajnokságon és 

kétszer a Világbajnokságon résztvevő csapat tagja. Négyszeres magyar bajnok. 1984-ben 

a Szuperbajnokságon 1. helyezett.  

Ismert szakíró, a Black is OK és a szivárványsakk elterjesztője, a Papp Béla Alapítvány 

létrehozója és lelke, Papp Bélának tanítványa volt.  

Elismerés: Maróczy-díj (2012). 
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Akóts Gábor  

Született 1985. szeptember 26., Mór, édesanyja Palángi Mária. 

Veszprémben a Pannon Egyetemen 2010-ben mérnök-informatikus 

diplomát szerzett. 

FIDE mester 2010 óta, ekkor érte el a legmagasabb Élő pontszámát, 

2300-at. 

Jelenlegi csapata: Géniusz SE Tata-Naszály. A Közép-Dunántúli Regionális Sakkiskola 

(Székesfehérvár) igazgatója és oktatója, a Maróczy Géza Központi Sakkiskolában oktató. 

Nemzeti versenybíró (2018). Bíráskodott az Art Pub versenysorozaton és 

Balatonalmádiban a Pannónia Kupán. FIDE Instructor (2019). 
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Anka Emil  

Született 1969. január 20., Gyula. 

Nemzetközi nagymester, az első normáját 1998-ban a Wien Openen érte el, ezt 

fejelte meg 2000-ben az Elekes emlékverseny megnyerésével. Legmagasabb 

Élő pontszáma 2487 (1999), azonban abbahagyta az aktív versenyzést. Nemzetközi 

versenybíró (2004). 

Perényi Béla tanítványaként mestere halála után emlékversenyeket szervezett öt 

alkalommal. Sakkedző, elsősorban az USA-ban és Franciaországban vannak tanítványai, de 

Rapport Richárdot is edzette még nagymesterré válása előtt.  

EU konform titkári tanfolyamot végzett, amely a jobb nyelvtudást és a hivatásos 

számítógép- kezelői ismereteket adta meg neki. 2010-ben az USA-ba költözött, Washington 

államba.  



11 
 

Apáthy József  

Született 1913. január 9., Budapest, elhunyt u.o., 1989. március 2. Édesapja 

Apáthy László, édesanyja Kovács Mária. Hat elemit végzett 1925-ig, majd 

asztalosinas lett. Kitanulta az asztalosmesterséget, majd hivatásos katona. Katonaideje 

alatt leérettségizett, tiszthelyettesi iskolát végzett, főhadnagyi rangig vitte. Házasságot 

kötött Juhász Ilonával 1942. március 22-én Budapesten. Gyermekei Apáti József László 

(1943) és Pál Józsefné sz. Apáti Zsuzsanna Mária (1944). 1957-ben megtagadta a tiszti 

nyilatkozat aláírását, kizárták a hadseregből, asztalosként dolgozott tovább.  

A felszabadulás után kezdett sakkozni (BKV Előre, Bp. Honvéd, Ganz Mávag). 

Az ötvenes évek elején, mint hivatásos katonatiszt a megalakult Bp. Honvéd első 

szakosztályvezetőjeként nem kis fáradtsággal hozatta Budapestre a tehetséges sakkozó 

fiatalokat, és igazolta le őket a katonacsapatba. Ezek közül jó néhányan lettek ismert 

nagymesterek, mesterek: Bilek István, Honfi Károly, Berger Béla, Ozsváth András. Ő 

maga II. osztályú minősítésű sakkozó volt. 

1957 után bekapcsolódott előbb a Budapesti Sakkszövetség, majd a Magyar 

Sakkszövetség munkájába. Sok magas szintű versenyt vezetett. Országos versenybíró 

(1965). 

Elismerései: Köztársasági Érdemérem bronz fokozat (1948), Népköztársasági 

Érdemérem bronz fokozat (1951). 
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Asztalos Lajos dr.   

Született 1889. július 29., Pécs, elhunyt 1956. november 1., Budapest. 

Édesapja Asztalos János, édesanyja Gaál Ilona. Végzettsége szerint 

nyelvszakos középiskolai tanár. Budapesten nősült 1917 októberében, 

felesége Popovity Natalia. Ezt követően Jugoszláviába költözött, 1942-

ig Jugoszláviában, majd 1942-től ismét Pesten élt. 1943-ban vonult 

nyugdíjba.  

1910-ben már ismert alakja a pesti sakkéletnek. Temesvárott lett mester (1912), 

Debrecenben magyar bajnok (1913). Nagy nemzetközi versenyeken is tisztes 

eredményeket ér el, ezért kapja meg a FIDE-től a nemzetközi mester címet (1950). Az 

olimpiákon a jugoszláv csapat tagja 1927 és 1931 között. Élő Árpád szerint 2480 lehetett 

a legjobb 5 évének átlaga. 

Számunkra nagyon fontos oktatói és szervezői munkája. A Magánalkalmazottak és 

későbbi utódcsapata, a Vörös Meteor edzője, továbbá szerkesztője volt a 

Magánalkalmazottak Sakkértesítőjének (1947–49). 1946-ban szövetségi kapitány, 1949 

és 1955 között a Magyar Sakkszövetség elnöke. A FIDE Nemzetközi Minősítő 

Bizottságának elnöke is volt. Olimpiai csapatkapitány 1952, 1954. 1958 és 1971 között 

13 versenyt rendeztek az emlékére. 

Nemzetközi versenybíró (1951).  
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Bagonyai Attila  
Született 1964. október 18., Nagykanizsa, elhunyt ugyanott 2010. 

január 8. Édesapja Bagonyai Sándor. Nőtlen.  

Sakkozni a Fischer–Szpasszkij párosmérkőzés hatására tanult meg. 

Katonaéveit Tapolcán töltötte, ott köteleződött el végképp a sakk 

iránt. Rövid ideig Zalaegerszegen élt, de hamar visszatért 

Nagykanizsára és fontos szerepet töltött be a Tungsram SK NB I-be 

jutásában. 2004-ben nemzetközi mester címet kapott. 

Ő intézte a csapat technikai és adminisztratív ügyeit is, közben komoly utánpótlásbázist 

épített ki. 2004-ben diplomázott Budapesten a Semmelweis Egyetem Testnevelési Karán 

és szakedzői képesítést, majd nemzetközi versenybírói minősítést szerzett.  

Számtalan ifjúsági sakktábort, ifjúsági sakkversenyt szervezett. Oroszlánrészt vállalt a 

csapat edzőtermének és szakkönyvtárának kialakításában. Játékosként, szervezőként és 

elnökségi tagként is elévülhetetlen érdemei vannak a két bajnoki cím, a négy ezüst- és 

négy bronzérem elérésében, a kiváló, megszakítás nélküli élvonalbeli szereplésben 

(három évtizede NB/I-esek, sokszoros bajnokok). 

Nincs olyan személy a hazai sakkozásban, aki a nevét ne ismerné, szakmai tudását, 

ifjúsági nevelőmunkáját ne értékelné nagyra, ne a dicséret hangján szólna róla. Legfőbb 

érdeme a több mint 200 gyerek részvételével bonyolított Batthyány Kupa, a hazai 

utánpótlásversenyek egyik kiemelkedő állomása, amelynek fő szervezője és mindenese 

volt. 

Elismerései: A Megye Ifjúsági Sportjáért (2003), A legdinamikusabban fejlődő utánpótlás 

neveléséért (2003), Magyar Sakkozásért díj (2006), Szabó László-díj (2010, posztumusz). 
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Bajusz György  

Született 1938. április 11., Kövegy, elhunyt 2005. március 20., Deszk. 

Édesapja Bajusz Mihály, édesanyja Nyári Erzsébet. Nős, felesége 

Monojlovits Ágota, házasságkötésük 1960. január 14. Két gyermekük 

született: György (1961) és Tamás (1962). Mezőkovácsházán érettségizett 

1956-ban. Pénzügyi előadóként dolgozott a városi tanácsnál, később, rokkantnyugdíjas 

éveiben a városi könyvtárban. 

Fiatalon ismerte meg a sakkot, ami örök szerelme maradt. Battonyán, ahol gyerekkorát 

is töltötte, a hetvenes évektől kezdve szervezte a nemzetközi emlékversenyeket 

(Felszabadulás kupa, Agrárkupa – Mohácsi László emlékverseny), sakkozóként szép 

eredményeket ért el a megyei és országos versenyeken. Levelezési sakkozó is volt. 

A helyi szakosztály vezetőjeként irányította a csapatot, nevelte a fiatalokat. Korai 

szívbetegsége miatt 1976 óta rokkantnyugdíjasként tevékenykedett kedvenc sportága 

versenyein.  

Nemzetközi versenybíróként számos jelentős viadalon vett részt az ország különböző 

városaiban és különösen Békés megyében (pl. a gyulai Erkel Ferenc Emlékverseny 

főbírója volt).  

Több mint tíz éven át elnöke volt a Békés Megyei Sakkszövetségnek, és haláláig segítette 

annak munkáját. A sakkversenyekről, a battonyai csapat eredményeiről évtizedeken át 

pontosan, nagy hozzáértéssel tudósított a Békés megyei Hírlapban. 

Elismerés: Magyar Sakkozásért díj (1994). 
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Bakos József Pál dr.  

Született 1897. január 25., Makó, elhunyt 1979. november 14., Szeged. Édesapja Bakos 

József megyei állatorvos, édesanyja Bakos Janka. Kétszer nősült: Sal Klárával 1922. 

március 7-én kötött házasságot Gyulán, két gyermekük született: Magdolna és Anikó, 

elváltak 1941-ben. Második házassága Tobak Lenke Ilonával 1943. szeptember 25. A 20-

as években szolgabíró a gyulai járásban, majd főszolgabíró előbb Endrődön, azután 

Orosházán. 

A húszas években Dél-Magyarország egyik legjobb sakkozójaként tartották számon. Az 

50-es években I. osztályú minősítése volt, ez akkor erős sakkozót takart. Örökös 

mesterjelöltnek nyilvánították 1977-ben (legmagasabb Élő-pontszáma 1974-ben 2250). 

A 30-as években a Magyar Sakkszövetség déli kerületi csapatkapitányaként nagyon sok 

színvonalas egyéni és csapatverseny, valamint szimultán létrehozása, megszervezése 

fűződik a nevéhez, ahol a tornavezetői (versenybírói) feladatokat is ellátta. A nagy 

gazdasági válság idején a Bástya c. délvidéki sakkújságot szerkesztette. 

Sakkedző, 1952. 

Orosz nyelvtudása révén élénk figyelemmel kísérte a szovjet sakkirodalmat, többek 

között lefordította Szokolszkij: A megnyitás és középjáték alapelvei című könyvét. 
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Bakos Mátyás  

Született 1919. október 14., Mezőkövesd, elhunyt 2003. szeptember 25., 

Budapest. Édesanyja Bíró Erzsébet. Nős. Postáskét dolgozott. 

1946-ban kapcsolódott be a Budapest X. kerületi sakkozás szervezésébe. A 

Tanács megbízta a vállalatok közötti kerületi sakk-csapatbajnokság megrendezésével, 

sikerült 36 (!) csapatot megnyernie a részvételre. A háború után ez volt az első komoly 

sakk-csapatbajnokság. Később, a Budapesti, majd a Magyar Sakkszövetség 

megalakulásával beindultak a fővárosi es országos csb-k, a kerületi bajnokságok 

jelentősége csökkent. Ennek ellenére folyamatosan megrendezte a X. kerületi kiscsapat-

bajnokságot, ahol minden évben 20–30 csapat négy táblán küzdött a kerület bajnoki 

címéért. 

1957-ben a magyar országos bajnokság elődöntőjébe jutott.  Mesterjelölt sakkozó 

(1966). Sakkoktató (1965). Országos versenybíró (1986).  

Elismerés: A magyar népköztársasági sportérdemérem bronz fokozata (1977). 
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Balázs Gábor András  

Budapest, 1982. április 7. Nős, két gyermek apja. Édesapja dr. Balázs 

Géza háziorvos, édesanyja prof. dr. Darvas Katalin aneszteziológus. 

Nővére prof. dr. Balázs Judit pszichiáter, pszichológus, a Magyar 

Pszichiátriai Társaság elnöke. 

A sakkjáték szeretetét fiatalon édesapja szenvedélyének köszönhette. 

Versenyszerűen a középiskolában, Szabolcsi János kezei alatt kezdett 

el játszani. Egyéni versenyeredményein túl leginkább csapatjátékosnak szokta magát 

nevezni, ifjúsági csapatversenyeken és diákolimpián saját tábláján veretlen maradt 

három évig. 

Érdeklődése már középiskolás éveiben a versenyszervezés és bíráskodás irányába 

fordult. 21 évesen lett nemzetközi versenybíró. Az általa elindított digitalizálás a mai 

napig jelen van a hazai sakkozásban. Ő szerezte be magánúton az első 12, közvetítésre 

alkalmas táblát. 

Felsőoktatási tanulmányait az Általános Vállalkozási Főiskolán vállalkozásszervező 

közgazdászként, majd a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karán 

sportmenedzserként fejezte be. 

Felsőoktatási évei alatt a sakkszervezői tevékenysége mellett egyre nagyobb hangsúlyt 

fektetett rendezvényszervezői tevékenységre, ami a sakkal való kapcsolatát hobbivá 

változtatta. 

A kötet szerkesztésekor hazánk egyik legnagyobb rendezvényszervező cégcsoportját 

vezeti, mellette sportvezetőként egy másik sportágban tért vissza: 2019 júliusa óta a 

Magyar Darts Szövetség elnöke. 
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Balla Attila  

Született 1991. szeptember 6. A Berzsenyi Dániel 

Gimnáziumban érettségizett 2010-ben, ugyanebben az évben 

dicséretet kapott a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyen 

Szatmárnémetiben. 

A Rákosligeti AC teljes csapatával együtt érkezett az MTK-hoz 2014-ben, ahol a 

szakosztály újjáalakulásától, 2014-től 2018-ig, majd később, 2020–2021-ben 

szakosztályvezető lett, egyúttal az MTK sakkozója.   

Nemzeti versenybíró (FIDE-licenc: 2017). 

  



19 
 

Balogh Imre  

Született 1950. május 22., Érselénd (Románia). Szülei gazdálkodók voltak. A 

gimnáziumi érettségi után szerszámlakatos, majd lakatosmester lett. 

Felesége női szabó, egy gyermekük van, ifj. Balogh Imre I. osztályú sakkozó 

(1985). 1990-ben települtek át Magyarországra. 

A sakkal édesapja ismertette meg hétéves korában. Legmagasabb Élő-pontszáma 1998. 

2002-ben sakkoktatóként végzett Miskolcon, azóta is oktat. Legjobb tanítványa dr. Ág 

Norbert FM.  

2012-ben I. osztályú, majd 2013-ban nemzeti versenybíró lett Fazekas György 

hatására, akit követendő példának tekint. Jelenleg is vezet a megyei és az országos 

csapatbajnokságokon.  

2010 óta Szerencs Város Sportegyesülete sakkszakosztályának a vezetője. Ugyancsak 

2010 óta minden évben megrendezte a Zemplén Kupát, egy négynapos versenyt 70–140 

résztvevővel, több országból. 

Elismerés: Magyar Sakkozásért díj (2015).  
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Balogh László  

Született 1895. június 4., Budapest, elhunyt u.o. 1974. október 20. 

Édesapja Balogh Géza, édesanyja Kubinszky Jozefa. Banktisztviselő. Nős, 

felesége Mátyás Irén, házasságkötésük 1919. március 12., Budapest. 

1920-tól sakkozott versenyszerűen, a PTOE csapatában. A 30-as években 

létrehozta a pénzintézeti csapatok számára a bankligát. Ennek sikerét látva a Magyar 

Sakkszövetség 1938-ban megbízta a budapesti csapatbajnokságok irányításával, majd a 

cégliga irányításával is. Haláláig egyik fő szervezőnk, vezető versenybírónk. Sakk 

szabálykönyvünk kidolgozásában is részt vett, bár a neve csak az 5–7. kiadásoknál 

szerepel. Ő szervezte meg a bírói képzések rendszerét, ezzel a tornavezetőket felváltó, 

nagyobb létszámú versenybírói kart hozott létre. Már a FIDE minősítések kezdetekor 

megkapta a nemzetközi versenybíró címet (1951). 1955-től egy évig, Kádár János 

elnöklete alatt az Országos Társadalmi Sakkszövetség elnökhelyettese volt. 
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Barta Béla  

Született 1911. október 15., Arad, elhunyt 1980. május 24., Budapest. Édesapja Barta 

László, édesanyja Molnár Teréz. 1938. szeptember 29-én Pestlőrincen házasságot kötött 

Kis Erzsébet Rozáliával. A BME-n végzett vegyészmérnökként, majd egész életében a 

MÁV-nál dolgozott. Végigjárta a ranglétrát, a MÁV Igazgatóság főtanácsosaként ment 

nyugdíjba. 

Főtorna-játékos volt a 40-es években, az EKA (Elektromos Készülékek és Anyagok 

Gyára) csapatában, majd a MÁV Igazgatóság csapatát erősítette, egy időben a szakosztály 

vezetője is volt. A levelezési sakkban a 40-es évek második felében próbálta ki magát. 

1960 körül kapta meg az országos versenybíró minősítést. 

MADOS (Magyar Dolgozók Országos Sakkszövetsége) választmányi tag 1948–49, a 

Budapesti Sakkszövetségben három évtizeden át végzett társadalmi munkát. 
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Bartha Sándor  

Született 1952. március 29., Budapest. Édesapja Bartha József kovács, 

édesanyja Minye Jolán. Rákosligeten járta ki az általános iskolát, a Fürst 

Sándor Gimnáziumban érettségizett 1970-ben. Elektroműszerész 

végzettséget szerzett, majd 43 éven át dolgozott a Fővárosi Fürdőigazgatóságánál.  

Első edzője, Cigoj Gyula volt, így lett sakkversenyző. 1970-re mesterjelölt, 1982-ben 

megszerzi a mester fokozatot. Legjobb Élő pontszáma 2310 (1990). Csapatai: Volán SC, 

Mereszjev, Utasellátó, Statisztika (utóbbi csapat tagjaként évekig járhatott külföldre 

versenyekre, így Nyugat-Berlinbe és Bielbe többször is). Húsz év alatt három külföldi 

csapatnál is játszott (Bagneux, Cham, Kötzingen). A kötet készítése idején a Balatonfüred 

csapatában játszik. 

1992-ben tette le a nemzetközi versenybíró vizsgát. Mindjárt a mélyvízbe került: a 

Debrecenben tartott csapat Európa-bajnokságon debütált nemzetközi bíróként. 

Jenei Ferenc kezei alatt középfokú edzői tanfolyamot is végzett.  

 

   


