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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: Áttekintés 

 
Tekintse át a mérkőzésrögzítés (bunda a sportban) teljes témakörét, 
feltételrendszerét 
(https://www.sportfogadas.org/cikk/Bunda_a_sportfogadasban___Bevezeto-
219.html). Ismertesse mindazokat a témákat, melyekről a témakörben szó esik. 
Kérdezze meg a hallgatóság véleményét arról, hogy milyen információval 
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rendelkeznek mérkőzésrögzítés (bunda) témájában, és hogy van-e olyan téma, amit 
megosztanának és megbeszélnének tanulságul. 
Ismertesse a mai leckét. Tájékoztassa a hallgatókat arról, hogy a mérkőzésrögzítés 
meghatározását, annak példáit és következményeit a későbbiekben még 
megvitatják. Kérdezze meg őket, hogy vannak-e személyes tapasztalataik 
mérkőzésrögzítés témában. Ha igen, vizsgálja meg a példákat, és kapcsolja össze 
ezeket a példákat a mérkőzés rögzítésének meghatározásával. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 3: 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. 
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: 10 perc 
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Slide 4: 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: 10 perc 
 
Slide 5: 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 
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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: 10 perc 
 
Slide 6: 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: 5 perc 
 
Slide 7: Egyesületek 

 
 



 

Mondjon példát arra, hogy egy klub tagjai (tulajdonos, menedzserek, szponzorok) 
hogyan tudnak bundázni. Nézzék meg a videót, és beszéljék meg, hogy a klub hogyan 
bundázott és hogyan adta el a mérkőzést (előadóként lecserélheti a videót egy 
bunda esettel, ami a hallgatóság szempontjából releváns eset, figyelembe véve az 
etnikai  hovatartozást, a sportágat és a nemet). 
Kérjen hasonló eseteket példának a résztvevőktől tapasztalataik vagy ismereteik 
alapján. 
 
Becsült idő: 15 perc 
 
Slide 8: Edzők 

 
Mondjon egy példát arra, hogy egy edző hogyan tud egy játékot manipulálni. Nézzék 
meg a videót, és beszéljék meg, hogy az edző hogyan manipulálta a játék 
kimenetelét (egészítse ki a videót egy olyan bunda videóval, amely a hallgatók 
számára releváns etnikai hovatartozás, sportág és nemek tekintetében). 
Kérjen hasonló eseteket példának a résztvevőktől tapasztalataik vagy ismereteik 
alapján. 
 
Becsült idő: 15 perc 
 
Slide 9: Sportolók 



 

 
Mondjon példát arra, hogy egy sportoló hogyan tud egy játékot manipulálni. Nézzék 
meg a videót, és beszéljék meg, hogy egy sportoló hogyan manipulálhatja a játék 
kimenetelét (egészítse ki a videót egy olyan bunda videóval, amely a hallgatók 
számára releváns etnikai hovatartozás, sportág és nemek tekintetében). 
Kérjen hasonló eseteket példának a résztvevőktől tapasztalataik vagy ismereteik 
alapján. 
 
Becsült idő: 15 perc 
 
Slide 10: Játékvezetők 

 
Mondjon példát arra, hogy játékvezetők hogyan tudnak egy játékot manipulálni. 
Nézzék meg a videót, és beszéljék meg, hogy egy játékvezető hogyan manipulálhatja 
a játék kimenetelét (egészítse ki a videót egy olyan bunda videóval, amely a hallgatók 
számára releváns etnikai hovatartozás, sportág és nemek tekintetében). 
Kérjen hasonló eseteket példának a résztvevőktől tapasztalataik vagy ismereteik 
alapján. 
 
Becsült idő: 15 perc 



 

 
 
Slide 11: A bundázás következményei 

 
Magyarázza el, hogy a manipulált mérkőzésrögzítés személyes, társadalmi és jogi 
következményekkel járhatnak. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 12: Személyes következmények 

 
Kérdezze a jelenlevőket, hogy a mérkőzésmanipulálásban résztvevő milyen 
személyes következményeket tapasztalhat. 
Különös tekintettel: 
 a) bűnszervezet részévé válás 
 b) saját és családi életre szóló fenyegetések, veszélyek 
 c) karrier megszüntetése 
 d) börtönbüntetés 
 
Becsült idő: 5 perc 



 

 
Slide 13: Társadalmi következmények 

 
Kérdezze a jelenlevőket, hogy a mérkőzésmanipulálásban résztvevő milyen 
társadalmi következményeket tapasztalhat. 
Különös tekintettel: 

a) társadalmi kirekesztésre 
b) családra és a gyermekekre kiható hatásokra 

 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 14: Jogi következmények 

 
Ismertesse röviden a mérkőzésmanipulálásról szóló és az erre vonatkozó 
jogszabályokat. Hangsúlyozza ki, hogy a cselekedet törvényellenes és a benne 
résztvevő személyeket súlyos büntetések sújtják. Kérdezze a résztvevőket, milyen 
jogi következményeket tapasztalhatnak azok, akik ilyenben részt vesznek. 
Különös tekintettel: 

a) Börtönbüntetés 
b) Pénzbírság 



 

Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 15: Összegzés 

 
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 

 


