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Slide 1: Bunda a sportban 

 
Röviden ismertesse a mérkőzésrögzítés fogalmát a korrupcióval kapcsolatban. 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
Slide 2: Előző óra ismétlése 

 
Röviden foglalja össze az előző óra legfontosabb témáit; a mérkőzésrögzítés 
definícióját, az érintettek körét és a következményeket. Adjon „útravalót” arról, hogy 
a bundázás milyen veszélyt jelent a sportra, hogy törvényellenes és hogy súlyos 
következményekkel járhat az érintett személyekre. 
 
Slide 3: Az óra áttekintése 



 

 
Adjon áttekintést az óráról, és tájékoztatást az elhangzó témákról. Ismertesse az óra 
kimeneteli követelményeit. Kérdezze meg a hallgatóság véleményét arról, hogy 
milyen információval rendelkeznek a témában, és hogy van-e olyan téma, amit 
megosztanának és megbeszélnének tanulságul. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 4: 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. Kiscsoportokban (4-5 fő/csoport) beszéljék meg, hogy a 
felsoroltak egyike miért lehet közvetlen közvetítője a bundázásnak. 
Beszéljék meg, hogyan lehet a közvetett kapcsolati feltételrendszert megvalósítani. 
Beszéljék meg, hogyan lehet valakinek közvetett kapcsolata a játékosokhoz, különös 
tekintettel a szervezeten kívüli személyekre, bűnhálózatokra, barátokra stb. 



 

Kiscsoportokban (4-5 fő/csoport) beszéljék meg, hogy a felsoroltak egyike miért 
manipulálna egy játékost budázásra. 
Jegyezze fel a két kérdéskörben megfogalmazott reakciókat, és használja őket 
példaként az eredményrögzítés manipulálására. 
 
Becsült idő: 10 perc 
 
Slide 5: 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. Nézzék meg a videót, és beszéljenek arról, miként 
léptek kapcsolatba Ian Gaynair-el, és ahogy az ajánlatra ő reagált. 
 
Becsült idő: 5 perc 
 
Slide 6: 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 7: 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: 10 perc 
 
 
 
 
 



 

Slide 8: 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: 10 perc 
 
Slide 9: 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: 10 perc 



 

 
Slide 10: 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: 10 perc 
 
Slide 11: 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: 10 perc 
 
Slide 12: Összegzés 

 
Röviden foglalja össze az órán átbeszélteket; a feltételrendszerét, a bundázás 
személyes és társadalmi tényezőit. Adja útravalónak, hogy a bundázás személy 
felelősség! 
 
Becsült idő: 3 perc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Slide 13: Nyilatkozat 
 

 


