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Slide 1: Bunda a sportban 

 
Röviden beszéljék meg a mérkőzésrögzítés fogalmát a korrupcióval összefüggésben. 

1. Miért tekinthető veszélyesnek a sportban? 
2. Miért nem etikus a sportban? 
3. Miért kell erőfeszítéseket tenni a bunda megállítására? 

Ajánlott: 
https://www.sportfogadas.org/cikk/Bunda_a_sportfogadasban___Bevezeto-
219.html 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 2: Mi a bundázás? 

 
Ismertesse a definíciót. Bunda a sportban: csalás; a mérkőzés eredményéről előre 
kötött megállapodás, valamilyen haszonszerzés céljából. Eredete: „a bunda alatt 
intéz” kifejezés. Az egykor takarónak használt bunda alatt titokban folytatott 
tevékenységre utal. 

https://www.sportfogadas.org/cikk/Bunda_a_sportfogadasban___Bevezeto-219.html
https://www.sportfogadas.org/cikk/Bunda_a_sportfogadasban___Bevezeto-219.html


 

A bundázás feltételrendszere: 
https://www.sportfogadas.org/cikk/Bunda_a_sportfogadasban___Bevezeto-
219.html 
Kérdezze meg a jelenlevőket, hogyan értelmezik ezt a definíciót, mit értenek alatta. 
Vezesse rá a hallgatókat arra, hogy a mérkőzésrögzítés magában foglalja a) az 
esemény kimenetelét és b) az esemény folyamát. 
Beszéljék meg a bundázás feltételrendszerét, várható kimenetelét. Ismertesse a 
személyes, a sportszerűtlen és gazdasági hasznait. Mondjanak példákat ilyen 
esetekre. 
Beszéljenek arról, hogy a bundázás hogyan sérti a játékszabályokat és a törvényt. 
Irányítsa a beszélgetést a sportetika irányába. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 3: Manipulált mérkőzések típusai 

 
Ismertesse a tanking fogalmát. Mondjon példákat a megértésére. Beszéljenek arról, 
milyen gyakori bűncselekmény az ilyen. 
Kérdezze meg, kinek volt már tapasztalata a jelenségben és kérje meg, hogy azt 
ossza meg.  
Beszéljék meg a mellékelt példát (vagy más hazai, sportos példát) 
 
Becsült idő: 3 perc 
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Slide 4: Bundázás típusai 

 
Ismertesse a manipulált eredményrögzítés  definícióját. Mondjon példákat az esetre 
a könnyebb megértés érdekében. Beszéljenek előfordulásának gyakoriságáról, 
előfordulásáról. 
https://www.sportfogadas.org/cikk/Bunda_a_sportfogadasban___Bevezeto-
219.html 
Beszéljenek a „tanking” és manipulált eredményrögzítés közötti különbségekről: 

a) a játék kimenetelének rögzítéséhez képest a manipulált eredményrögzítés  
viszonylag könnyebben elérhető 

b) kevesebb személy (érintettség) szükséges a folyamat kimeneteléhez (egy 
vagy két sportoló) 

c) a manipulált eredményrögzítés nem minden esetben befolyásolja a játék 
kimenetelét 

Kérjen példákat az esetre és osszák meg tapasztalataikat. 
Beszéljen a mellékelt példákról (vagy más hazai, sportos példákról). 
 
Becsült idő: 3 perc 
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Slide 5: Kik a lehetséges szereplői a bundázásnak? 

 
Ismertesse minden résztvevő szerepét és bevonását, akik részt vehetnek a 
mérkőzésrögzítésben. Beszéljenek arról, hogyan lehet a sport különböző szintjein 
részt vevő embereket bevonni a mérkőzésrögzítésbe. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 6: A bundázás következményei 

 
Magyarázza el, hogy a manipulált mérkőzésrögzítés személyes, társadalmi és jogi 
következményekkel járhatnak. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 7: A bundázás feltételrendszere: Kapcsolat 

 
Ismertesse a kapcsolati feltételrendszer két formáját; közvetlen és közvetett 
kapcsolat. Beszéljék meg, hogyan lehet a közvetlen kapcsolati feltételrendszert 
megvalósítani. Beszéljék meg, hogyan és kinek lehet közvetlen kapcsolata a 
játékosokhoz. Különös tekintettel: a szervezet tisztségviselőire, edzőkre, 
csapattársakra, stb. Beszéljék meg, hogyan lehet a közvetett kapcsolati 
feltételrendszert megvalósítani. Beszéljék meg, hogyan lehet valakinek közvetett 
kapcsolata a játékosokhoz, különös tekintettel a szervezeten kívüli személyekre, 
szervezet tisztségviselőkre, edzőkre, csapattársakra stb. 
 
Becsült idő: 3 min 
 
Slide 8: A bundázás feltételrendszere: Ajánlat 

 
Ismertesse a tipikus ajánlattevéseket, amiket általában a bundázás során 
alkalmaznak. Kérjen további példákat saját tapasztalatokból. Beszéljenek arról, miért 
kínálnak különféle jutalmakat különböző sportolóknak. Kapcsolja össze az 
ajánlatokat a sportolók igényeivel.  
Becsült idő: 3 perc 



 

 
Slide 9: A bundázás feltételrendszere: Elfogadás 

 
Magyarázza el a hallgatóknak, hogy ez abból áll, ha megállapodás történik egy játék 
eredményének rögzítésében, akkor a következő lépés a végrehajtás. Az eredmények 
manipulálásának leggyakoribb módjai: 

a) csökkentett teljesítmény 
b) szimulált sérülés 
c) játékban való részvétel megtagadása 
d) váltás a csapatstratégiától 
e) szándékos hibázás 
f) csapattársak felhúzása 

Beszéljenek mindegyik típus jelentéséről, és hogy azok hogyan befolyásolják a csapat 
teljesítményét. Érdeklődjön, hogy tudnak-e saját példát mondani. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 10: Személyes meghatározók: Anyagi/teljesítési forma 

 
Beszélje meg a hallgatókkal, hogy a sportolók eltérő státusza hogyan befolyásolhatja 
a bundázást. A megvitatható kérdések közé tartozhatnak: Ki fog nagyobb 
valószínűséggel bundázni? Milyen típusú ajánlatokat várnak el sportolók státuszuk 
alapján? Milyen feltételek mellett fognak bundázni? 
Kutatások azt mutatják, hogy 

a) elit sportolók kevésbé bundáznak 
b) hivatásos sportolók többnyire közvetlen ajánlatoknak bundáznak, míg az 

amatőr sportolók mind közvetlen, mind közvetett ajánlatoknak is 
c) Jól fizetett sportolók kevésbé valószínű, hogy bundáznak, szemben a rosszul 

fizetett sporttársaikkal 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 11: Személyes meghatározók: Fogadási függőség 

 
Bizonyítsa be a fogadási / szerencsejáték-függőség és a mérkőzésrögzítés 
kapcsolódását. Magyarázza el, miért létezik ez a kapcsolat. Ismertesse a három fő 
okot, ami miatt a függő játékosok valószínűleg bundázni fognak. 
Becsült idő: 3 perc 



 

 
Slide 12: Személyes meghatározók: Erkölcsi álláspont 

 
Beszéljenek a sporteredmények manipulálásáról, mint erkölcsi kérdés. Ismertesse a 
sport tisztaságának 11 legfőbb értékét és magyarázza meg, miért sérti a bundázás a 
sportszellemiséget. Adjon tájékoztatást releváns szakirodalomból, hogy az 
erkölcsösség hogyan befolyásolja a sportbeli viselkedést. Beszéljenek arról, hogy egy 
erkölcsösen gondolkodó ember hogyan reagálna egy bundázási ajánlatra. 
Ismertesse a sportbeli erkölcstelenség fogalmát. Magyarázza el annak folyamatát, 
ahogy erkölcsös emberek miként hibáznak és keverednek bele erkölcstelen 
dolgokba. Különös tekintettel a megfelelő igazolási folyamatra. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 13: Társadalmi meghatározók: Társadalmi nyomás 

 
Beszéljék meg a bundázás legfőbb társadalmi meghatározóit egy sportoló 
szemszögéből, különös tekintettel a klub embereire és a családtagokra. Beszéljétek 
meg, hogy ezek az emberek hogyan képesek nyomást gyakorolni a sportolókra, 
illetve hogy a bűnszervezet hogyan gyakorolhat nyomást egy sportolóra. Kérdezze 



 

meg a hallgatóságot, hogy ki tudna még nyomást gyakorolni sportolóra a játék 
manipulált kimenetele érdekében. 
Hangsúlyozza ki a fenyegetéseket és jutalmakat, melyek a sportolót terhelik. 
Beszéljenek arról, hogy számos esetben kihasználják a sportoló tényleges 
élethelyzetét (pl. pénzbeli nehézségeket) vagy igényeit (pl. jobb életmódra 
vágyakozás). 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 14: Társadalmi meghatározók: Észlelt normák 

 
Beszéljék meg a modern sportok kultúrájában a bunda létezését. Beszéljék meg, 
hogy a kultúra hogyan befolyásolhatja a sportolók bundázásról szóló értékrendjét. 
Rossz vagy elfogadható magatartásnak tekintik? 
Beszéljenek arról, hogy az emberek hogyan gondolkodnak a bundázásról. Tudja meg, 
hogy elfogadhatónak tartják-e azt a sportolók körében és/vagy saját  
környezetükben, illetve milyen gyakori vétségnek látják. 
Beszéljenek arról, milyen következményekkel járhat egy észlelt bundázás, mint egy 
elfogadott magatartás. Hangsúlyozza ki az eredmények manipulálásának vétségét, 
ami nem befolyásolja a játék kimenetelét. Beszéljétek meg ennek erkölcsi 
következményeit, és hogy ez hogyan befolyásolja a sportolók gondolkodásmódját a 
bundázásban. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 15: Summary 

 
Röviden foglalja össze az órán átbeszélt legfontosabb témákat; a mérkőzésrögzítés 
definíciója, érintettek köre és következmények. Adjon „útravaló üzenetet” arról, 
hogy a bundázás milyen veszélyt jelent a sportra (a sport tisztaságára), hogy az 
törvénysértő cselekedet, és hogy súlyos következményekkel kell szembesüljön az, aki 
érintett benne. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 16: Nyilatkozat 

 
 
 
 
 


