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Figyelmeztetés
Semmi ami itt elhangzik, nem befektetési tanácsadás. Nem vagyok befektetési / pénzügyi,
sem adótanácsadó. Kérem kezeld kellő mértékletességgel és saját felelőséged tudatában
minden lépésed amit a sportfogadás és szerencsejáték ipar területén teszel.
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Előszó
Több mint 4 éve foglalkozom aktívan sportfogadással, amiben folyamatos tanulás, gyakorlás és

megfigyelés után idővel eljutottam arra a szintre, hogy az itt szerzett tapasztalatokat a mellék

jövedelmen felül, fix megélhetési forrássá kamatoztattam.

Ezt a tudást már sok hasonló gondolkodású személynek átadtam, és a mai napig profitálnak

belőle.

A nagy gondom viszont ezzel is az volt, hogy ez idő. Rengeteg idő mire kitanítok valakit arra a

szintre, hogy el merjem engedni a kezét, hogy a felügyeletem nélkül is biztonságosan

ténykedhessen eme igen kacifántos műfajban.

Így a nagy igényre való tekintettel úgy döntöttem kihasználom a járvány okozta uborka szezont

és ha már 2020-ban fogadni csak sokkal kevesebb eseményre lehetett, megalkottam ezt a

tudástárat.

Ha ezen sorokat olvasod kérlek kezeld bizalmasan. Olyan információkat osztok meg veled

amiben nekem évek munkája áll és milliós nagyságrendű invesztíciók, mire oda jutottam ahol

most tartok.

Miért osztom ezt meg veled? Egyszerű. Ha összefogunk, több szem többet lát alapon több

perspektíva, mindenkinek előnyére válhat, egymást segítve magasabb célokat is elérhetünk.

Maga a célpiac olyan hatalmas, hogy az az 1% profitábilis fogadó a 99% hobby játékos mellett

egyáltalán nem tényező.

Célom összehozni egy olyan magyar nyelvű közösséget, akik a sportfogadásból ki tudják szűrni a

legnagyobb veszély faktorokat mégpedig az érzelem alapú cselekvést és a kapzsiságot!

Én már évek óta úgymond full time, teljes munkaidős állásként foglalkozom ezzel, illetve csak

majdnem, mert ami szép az egészben hogy nem kell fix munkaidőben napi 8-10 órában rajta

ülni, így jut idővegy csomó másra, olyan dolgokra amit szeretek.

Az utóbbi években például a világot jártam motorral, beutaztam 41 országot, míg nem a

pandémia miatti lezárások megállásra nem késztettek.
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A sportfogadásról általában
A szerencsejáték szektor szárnyalása évről évre töretlen, az utóbbi 10 + x évben a fogadóirodák

egyre több erőfeszítést tesznek az irányába, hogy az ügyfeleiket az online fogadás felé csábítsák.

Nekik is sokkal gazdaságosabb egy fenntartott fancy üzlethelyiség helyett az interneten eladni a

fogadásokat. Nem mellesleg az online marketing vívmányaival a regisztrált ügyfeleket és új

érdeklődőket sokkal könnyebben rendszeresen fizető vásárlókká formálhatják.

Ennek eléréséhez mindenféle bónusz ajánlatokat kínálnak. Mi pont ezt fogjuk meglovagolni,

hogy a laikus fogadókkal szemben lépéselőnyt szerezzünk.

Ha beülünk egy kocsmába vagy meghallgatunk egy egyéb „színvonalas” beszélgetést

tipp-mixelők közt, rendre elhangzik a „tuti tipp” vagy hogy ők már mennyit nyertek, mert

nagyon tudnak valamit.

Igazán? Na mesélj még! És akkor szépen meghallgatom a nagy okosságokat, majd magamban

egy jót mosolygom a végén. Ők nem tudják azt amit én tudok.

Ugyanis csodák nincsenek, lehet egyszer bejött és kaszált egy nagyot, de olyan dolgot ami

végtelenszer reprodukálható nem fogtok tudni mutatni, be is bizonyítom miért.

A fogadóirodák szorzóit (odds) minden egyes sportág adott területére specializált szakemberek

határozzák meg, melyben szintén nagy szerepet játszik, hogy ezt számítógépes szoftverek

segítségével teszik melyben akár több ezer háttér információ segítségével prognosztizálják meg

minden egyes kimenetel valószínűségét.

Te komolyan okosabb lennél náluk, mert láttad mondjuk a kedvenc csapatod minden idei

meccsét meg olvastad a hírekben hogy melyik játékos sérült, vagy hogy éppen edzőváltás volt az

ellenfélnél csapatánál pár napja?

Hidd el az erre specializált szoftverekkel százszor annyi tényezőt figyelembe vesznek és jóval

pontosabb valószínűségi értékekkel kalkulálnak, mert az összes eddigi sportesemény

esélyességet a rendszer már mind megtanulta.

Szóval ezt a lehetőséget vessük is el.
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Mítoszvadászat

A valószínűség mítoszát megcáfolva ugyanitt felhozok egy másik bizonyító erejű matematikai

példát:

Tegyük fel egy focimeccs kimenetelében 1/3 esély van a hazai csapat győzelmére 1/3 a
döntetlenre és 1/3 a vendégekre.

1/3 + 1/3 + 1/3 = 3/3 = 1.

Az összes kimenetel halmaza 100%. Ez eloszlik 3 egyenlő részre 3 kimenetelű piacon.

Hogyan állapítja meg akkor a fogadóiroda a szorzókat?

Hazai 3* (1/3) Dönteten 3* (1/3) Vendég 3* (1/3)

(tehát 3 szoros szorzó járna a fogadásokra, mert egy a háromhoz az esélye)

Mivel 1/3 esélyünk van arra, hogy a valamelyik kimenetel a befutó, tegyük fel a “hazai”, a

végtelenre levetítve minden 3. ugyanilyen fogadást megnyerünk.

Egy példa, ha mindig megtesszük ilyen esélyek mellett a hazai csapatot 10 euróval:

1. fogadás veszít, eredményünk -  10 (elveszítjük a tétet)

2. fogadás veszít, eredményünk -  10 (elveszítjük a tétet)

3. fogadás nyer,  eredményünk + 20 (10*3 = 30 de ebből 10 a saját invesztíciónk volt)

- 10 - 10 + 20 = 0 Az egyenlegünk végeredményben nem változott.

Igen ám, de hol van akkor ebben a pénz? Mert anélkül nem megy.

Éppen ezért a fogadóiroda az általad megjátszott kimenetelnél lerontja az esélyeidet és

arányosan kevesebb pénzt fizet ki, mint amekkora rizikót te valójában vállaltál.



Sportfogadó Suli 6

Tehát a valóság inkább valahogy így néz ki a fogadóirodák által kínált nyerési szorzók

tekintetében:

Hazai 3* (1/3) helyett 2.5* (1/4)

Döntetlen 3* (1/3) helyett 2.5* (1/4)

Vendég 3* (1/3) helyett 2.5* (1/4)

1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4  (75%)

A játékosok megteszik a tétjeiket az összes lehetséges kimenetelre, de a befizetett pénzösszeg

csak 75%-át osztják ez esetben kifizetésekben vissza. A maradék 25% a fogadóiroda profitja.

Számold össze egyszer egy adott fogadási kiírásnál hogy hány % a valós kifizetési hányadosa a

fogadóirodádnak a 100%-hoz képest. Így kiderül mennyire játszol korrekt irodánál.

Ebből következtethetsz arra is, hogy a fogadóiroda mindig nyer. A fogadók pénzén.

Nekik mindegy melyik kimenetelre játszottál, a te pénzed ugyanúgy bekerül egy nagy halmazba

az összes többi ügyfél fogadásával és ki-ki mire szavazott annak tekintetében kerül a bejövő
forgalom egy része visszaosztásra.

Tehát mivel neked a fogadóiroda kevesebbet ígér vagyis  oszt vissza nyerés esetén, mint

amekkora rizikót vállaltál, hosszú távon veszíteni fogsz.

Ilyen egyszerű, nem kell többet belelátni.

Természetesen ezek most csak egyszerű számok a könnyebb szemléltetés jegyében. A

valóságban olyan 5% körül mozog a szorzók redukálásából származó számtani deficit, de erre

nincs bevett példa, fogadóirodánként és kiírásonként változik.

Általánosan elmondható azonban, hogy a nagyobb fogadóirodák könnyebben megtehetik, hogy

jobb oddsokat kínáljanak gyengébb riválisaiknál.

Odds = szorzó. Vagyis az a szám, amivel megszorozva a megtett tétet kapod meg a várható

nyeremény összegét.

Könnyen összekeverhető a nyerési esély fogalmával. De az valójában csak elméletben létezik, a

fenti példából láthattad, hogy a fogadóirodák a kalkulált esélyeket a kiajánlott oddsaikban

javarészt alul kalkulálják, a profit maximalizálás érdekében.
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Ahogy a számtani példák is bizonyítják, tudatosan gondolkodó emberként én nem hiszek az

efféle majd én megmondom a tutit jellegű fogadásokban és nem foglalkozom olyan dolgokkal

amivel állítólag gyorsan meg lehet gazdagodni ha van hozzá pénzed.

Ez a szkeptikus hozzáállás és logikus gondolkodás vezetett el arra a szintre, hogy azon nagyon

kevés magyar közé tartozom akik elmondhatják magukról, hogy sportfogadásból annyi

folyamatosan reprodukálható bevételt tudnak termelni ami a megélhetést is biztosítja.

Nem árulok zsákbamacskát, a legtöbb ember erre, ezen tudásanyag elolvasása után sem lenne

képes, épp ezért ez már önmagában egy nagyon jó szűrő lesz, hogy ki az akivel érdemes

foglalkozni hosszú távon.

Az érzelem alapú cselekvés itt szigorúan tilos.

De ha kevés befektetett energiával akarsz sok pénzt keresni, akkor is el kell szomorítsalak, ez

nem erről szól, a kapzsiságba a rendszer bele fog buktatni. Így nem működik. Sajnos ismerek

olyanokat akiknek már az elején nagyon jól ment, majd többnek gondolták magukat, mint amit

valójában is tudtak és még azt is elvesztették amit beinvesztáltak! Pénzt akartak nyomtatni, de

még nem ismerték a rendszert eléggé.
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Akkor kinek ajánlom?
Akiknek van egy kis affinitása a matematikai összefüggések átlátásához és internetes

tevékenységgel szeretnének mellék jövedelemre szert tenni. Hogy a későbbiekben milyen

szintre tudod ezt feltornázni az már majd rajtad áll. Természetesen akár oda is eljuthatsz, hogy a

saját munkádat felmondod és már csak ezzel foglalkozol, netalán sikerül mélyen kiaknáznod a

rendszer nyújtotta szinte végtelen lehetőségeket és vállalkozást is építhetsz rá, mint ahogy én is

teszem.

De első körben ezt senkinek nem ajánlom, itt is rendkívül fontos a fokozatosság.

Mennyi idő megtanulni?
Nyugodtan nevezhetjük ezt a mélységét a sportfogadásnak már külön szakmának. Ezt is először

tanulni, majd gyakorolni kell. Aztán folyamatosan újat és újat tanulni hozzá, de már miközben a

pénzt termeled ugyebár.

Az első 1-2 hónapban nem beszélünk profitról. Pénzt fogsz termelni az első pillanattól kezdve,

de itt még nem az számít mennyit és milyen gyorsan, hanem hogy minél alaposabban megértsd

hogyan működik a rendszer. Illetve, hogy az alap tennivalókat rutinműveletekké alakítsuk át a

gyakorlatban.

Minél jobban megtanulod, annál magabiztosabban tudod majd csinálni mikor nagy pénzek

forognak.

A tapasztalatból kiindulva azt mondom hogy néhány hónap azért kell mire olyan szintre jut az

ember, hogy a rutin tevékenységekben olykor fellépő kivételes esetek megoldása már nem okoz

problémát.

Itt is működik a több szem többet lát elve, emiatt hoztam létre egy magyar nyelvű facebook

csoportot, ahol a tagok megbeszélhetik egymás közt tapasztalataikat, ami elősegíti a tanulás

folyamatát.
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Milyen általános tudás szükséges hozzá?
Nyelvismeret

- A lakhelyed országának nyelvismerete alapvető szükséglet. Nekünk napi

szinten szabályrendszerek leírását kell tévedések nélkül értelmeznünk, ami

körülbelül egy középfokú nyelvtudásnak felel meg, mert értened kell az alap

ragozást, illetve esetenként a fogadóirodáknak kell leveleket írni vagy a

supporttal chates kommunikációba bonyolódni.

- Az angol nyelv alapszintű ismerete erősen ajánlott, akkor is ha nem angol

nyelvű területen élsz,  ugyanis sok forrás a témában csak ezen a nyelven

érhető el.

Matek
- Ha nem látod át az alapvető matematikai összefüggéseket (arányokat), ugyan

bemagolhatod lépésről lépésre mit kell csinálni, de hosszú távon ez

akadályozhatja, hogy magasabb szintre lépj. Ez a képesség utólag is

fejleszthető.

Könyveléstan
- Amit csinálni fogunk leginkább a könyvelésre tudnám hasonlítani, számokat

mozgatunk egyik oldalról a másikra úgy, hogy a köztük álló egyenlőségi

viszonyok fennmaradjanak. Nem kell értened hozzá, de ha konyítasz belőle

már valamit, másokhoz képest nagy előnnyel indulsz.

Informatika
- Ha az interneten szeretnél pénzt keresni így vagy úgy, egy alapvető

számítógépes tudásra szükséged lesz, ami túlmutat a facebookozás

témakörén. A munka 50%-át táblázatkezelőben végezzük, ezért az alap

műveletek ismerete elengedhetetlen. Ha nem tudod sem kell megijedni,

google a barátod, innentől kezdve csak rajtad áll.

Ha később magasabb szintre szeretnéd emelni az alapvetően

mellékjövedelemnek tekinthető tevékenységet, úgy szükséged lehet

magasabb szintű általános ismeretekre is egyaránt, vagy az ehhez való

affinitásra, hogy megtanuld.
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Melyik országokból működik legjobban a rendszer?

Minden ország más piac. Más lehetőségeket biztosítanak számunkra akár ugyan azon

fogadóirodák is annak függvényében, hogy helyileg hol tartózkodunk. Északi országokban sokkal

több lehetőség van például lóversenyekből profitot generálni, mint egy közép-európai államból.

A mi térségünkben szinte minden csak a foci körül forog, így az oktatóanyagban is ezé lesz a

főszerep.

Emellett persze ha már nagyobb és rendszeres bevételed lesz sportfogadásból, szintén

meghatározó tényező lehet, hogy a nyereséged után milyen adóügyi szabályozásokat kell

figyelembe venned.

Egyesült Királyság (UK), Anglia
A sportfogadás mekkája az Egyesült Királyság (UK), Anglia. Ezen a területen évszázados

hagyományra tekint vissza és az emberek mindennapjainak része. Ebből adódóan innen nyílnak

a legjobb profitábilis lehetőségek, hogy ebből pénzt csináljuk. Mivel Angliában tízezres

nagyságrendben foglalkoznak az emberek az általunk is promotált pénzszerzési lehetőségekkel

(csak a facebook csoportunk önmagában mintegy 6000 főt számlál), ezért az évek alatt az a

trend alakult ki a fogadóirodák részéről, hogy kisebb összegű ajánlatokat biztosítanak, viszont az

nagyon sokat és rendszeresen.

Nyugat-Európa
Nyugat-Európa országaiban is jó a helyzet, amikről én tudok, személyes visszajelzések alapján

hogy érdemes csinálni az Ausztria, Németország, Spanyolország Svédország, Írország.

A többiekről nincs személyes információm, majd ha valaki feltérképezi nekem, frissítem az itt

leírtakat.

Magyarország
A külföldi fogadóirodák térnyerését megnehezítik bizonyos “belső érdekek”, azzal a szándékkal,

hogy az emberek ne vigyék külföldre a pénzüket, hanem inkább a Szerencsejáték ZRT. által

kerüljön visszaforgatásra a rendszerben. A szabad piac fogalma még hagy némi kívánnivalót

maga után. Ebből adódóan kevesebb a lehetőség, mint tőlünk nyugatabbra.
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Mit tegyünk tehát ha Magyarországon élünk?
Maga a rendszer működik, de magyar lakcímmel kevesebb helyre regisztrálhatsz be, nincs annyi

megjátszható lehetőség, hogy abból havi párszáz eurónyi extra bevételnél többet lehessen

kihozni kezdőként.

Arra viszont elegendő lehet, hogy kitanuld a rizikómentes profitra épülő stratégia alapjait és ha

úgy látod többet szeretnél belőle kihozni a következőket érdemes átgondolni:

- A fent említett országok valamelyikébe költözni

- Egy Nyugat Európában élő ismerőssel kooperálni

- Vagy a haladó stratégiákat is megtanulni

Mi az a haladó stratégia?
A sportfogadó suli újabb fejlesztéseként, a felhasználói visszajelzésekre alapozva került

2022-ben bevezetésre egy hosszú távú nagy profitra épülő fogadási rendszer, melynek alapjait

az eddigi oktatóanyagunk adja, ezért a kezdő tananyag gyakorlatban való biztos kezelése

elengedhetetlen hozzá, legfőképp a saját biztonságod érdekében, mert itt már nagyobb tétekkel

dolgozunk.

Előnye, hogy jóval nagyobb összegeket is lehet vele keresni, illetve, hogy Magyarországról is

akadálytalanul működik és csak egy Bet365 számla kell hozzá, meg persze a sporttőzsde

ismeretek és a kalkulátor software, amiket a kezdő tananyagban ismertetünk.

Milyen adminisztratív háttérre van szükség?
Mivel a szerencsejáték általi pénzmozgás manapság pénzmosási tevékenység alapja is lehet, a

fogadóirodák kötelesek ellenőrizni téged. Egy fiktív / nem létező személyt nem fognak kifizetni.

Ők is felülről kötelezve vannak rá, hogy a regisztrált ügyfeleiket azonosítsák. Általában ez úgy

működik, regisztráció után kérik menj végig a hitelesítési procedúrán, amiben kérnek tőled

emailben:

- személyigazolvány / útlevél másolatot

- bankkártya másolatot amiről befizettél

- egy 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számlát amin rajta van a neved és

címed amivel regisztráltál. Ezzel igazolod hogy ténylegesen is ott élsz. Ez

lehet egy fűtésszámla, telefonszámla, tv/internet előfizetés stb.
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Regisztráció után befizetni és fogadni általában ezek nélkül is engednek, de mielőtt a
nyereményed kifizetésére kerül a sor ezt bepótolják.

Milyen munkaeszközökre van szükségem?

Okostelefon
- a regisztrációkor általában meg kell adni egy telefonszámot

- az online fizetésekhez szükség lesz a bank app-jében visszaigazolni a

tranzakciókat

Computer
- lehet asztali gép, Notebook, MacBook, amit akarsz, de önmagában mobilról

körülményes

- mivel csak excelben és internet böngészőben dolgozunk, nincs szükség

semmilyen speciális magas tudású eszközre, csak emiatt az elején

semmiképp ne ruházz be. Lényegében egy gép kell ami stabilan működik,

nem fagy le menet közben.

Fix Internet
- Tapasztalat, hogy a fogadóirodák nem szeretik ha mindig különböző IP

címekről jelentkezel be, ha van egy otthonod a legjobb ha csinálod mindig

ott ahová a regisztrációd szól. Ha külföldre utazol és megpróbálsz onnan

fogadni, kiverheti a biztosítékot náluk. Teljesen jogosan, mert az a licensz

amiben szerződés szerint fogadhatsz az helyileg a saját országodból

megkötött fogadásokra vonatkozik. A saját működési rendszerük a

jogszabályok miatt országonként változhat.
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Legális?
Igen. Ha nem az lenne nyilván nem reklámoznám és nem árulnám az oktatóanyagot hivatalos

keretek között, sőt eleve nem is csinálnám. Ezenfelül egy angol és egy nemzetközi babérokra

pályázó cég munkásságát is hamarosan ismertetni fogom az itt leírtakban, akik ezt a típusú pénz

kereseti lehetőséget szorgalmazzák és építettek rá komoly vállalkozást, sok tízezres követői

bázissal és közösséggel..

Hogyan történik a fogadásból származó jövedelem utáni adózás?
Ez országonként nagyon eltérő lehet. Németországban pl. bevezettek egy 5%-os nyeremény

adót ami automatikusan levonásra kerül a kifizetésből. Magyarországon ha a Szerencsejáték

Zrt.-nél játszol az adó része automatikusan bele van számolva az oddsokba, ezért is sokkal

gyengébbek a szorzók mint más társaságoknál. Más belföldön fogadást kínáló szolgáltatóknál pl.

Unibet, ez a saját adóbevallásod hatálya alá esik. De egy a biztos, ha komolyan gondolod ezt az

egészet azt javaslom kérdezz meg egy adótanácsadót, hogy elmondja a lakhelyed szerinti

országban ez hogy is működik hivatalosan.

Angliában például a szerencsejátékból származó jövedelem nem adóköteles. Ausztriában pedig

a sportfogadás hivatalosan sem tartozik szerencsejáték kategóriába, mert abból indulnak ki,

hogy a fogadó félen is múlik a saját eredményessége stb. A lényeg ettől függetlenül, hogy nem

kell adózni semmit a hobby fogadóknak.

Lehetséges egy adótanácsadónak is utána kell járnia ha magasabb szintre jutsz, mert ez annyira

perem terület. Csak gondolj bele, a fogadók 99%-a hosszú távon veszít, pénzt költ és ritkán

beszélünk reprodukálható nyereségről, mindent összevetve pozitív egyenlegről, így a legtöbb

esetben ez fel sem merül benne.
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Mekkora lesz a tanult módszerben a rizikó?
Ez a legszebbik része. Egy olyan módszert fogok megmutatni neked amiben nem kell aggódnod

mi lesz a megfogadott mérkőzés végkimenetele. Mi reggel megtesszük a téteket, és már előre

tudjuk este ha lejátszották mennyivel leszünk gazdagabbak.

Ilyen tekintetben a rizikó esélye közelít a nullához, de inkább csak 99% biztosra mondanám,

mert egy apró veszélyességi tényező mindig van és az maga az ember, te magad aki kalkulálsz és

fogadsz. Ha megfelelően tudsz koncentrálni és átlátod a helyzetet, ezzel nem kell számolnod.

Ezért hangsúlyozom mindig, hogy a legfontosabb az egészben a tanulás és nem az hogy gyorsan

csináljunk sok pénzt. Egy olyan módszert fogok megtanítani, amivel ha jól csinálod, hosszú távon

fogsz biztos pénzt keresni, viszont ha mohón állsz hozzá, a rendszer megbüntethet érte.

Mennyi pénzt lehet keresni?
Ez egy sok változós számítás. Befolyásolja a lakhelyed, az aktuális sportesemények milyensége,

az aktív bónusz kiírások száma, a rendelkezésre álló forgótőke, a ráfordított ide, de leges

legjobban ami mindenre hatással lesz az a te hatékonyságod és megoldóképességet különböző
szituációkban. Tehát leginkább tőled fog függeni és hogy ki mit hoz ki belőle nagyon eltérő
lehet. Vannak akik full-time ezzel foglalkoznak és havi több ezer euró értékben realizálnak

profitot és van aki csak kedvtelésből kattintgat össze néhány plusz eurót.

Tudom mindenki konkrét számokra kíváncsi. Én ezzel mindig elővigyázatos vagyok. Meg van az

egésznek a pszichológiai háttere a sportfogadáshoz kötött érzelmeknek. Ezért szeretném

eloszlatni a tévhiteket: itt sincs semmilyen titkos formula, ebből sem fogsz 2 hét alatt

meggazdagodni, de egy nagyon jó lehetőség pénz keresni azok számára akiket ez a világ érdekel.

Ha saját magamból indulok ki azt tudom mondani, nagyon eltökélt voltam az elejétől kezdve. Így

már az első tanulás utáni aktív hónapban 500 euró körüli profitot realizáltam. Aztán később volt,

hogy ennél nagyobb összegeket akár 1-2 óra ráfordítással is kitermeltem, máskor meg egész

hónapban alig jött 100-200 euró. Nagyban függött ez attól, hogy épp mennyit foglalkoztam vele,

vagy mennyi lehetőség volt a piacon amire le tudtam csapni a profitért.
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Mekkora forgótőke kell az induláshoz?
Én mindenkinek azt javaslom hogy NE kezdjen nagyban. Legyen mondjuk 500 euró kezdőtőkéd

elkülönítve erre a célra. De az nem azt jelenti hogy ennyit is kellene egyszerre használni.

Fokozatosan haladunk majd a 2, 5, 10, 50 és 100 eurós tétekkel minél biztosabban tudjuk kezelni

a rendszert.

Ha már biztosan meg tudsz keresni havi 3-400 eurót akkor saját döntés szerint

beleinvesztálhatsz több saját egyenleget is, hogy gyorsabban haladj, vagy hónapról hónapra

bent tartod az első profitokat és felépítesz egy 2-3 ezer eurónyi saját forgótőkét, amivel már

mutatós eredményeket lehet összehozni.

Itt hívnám fel a figyelmet a befizetett pénz mindig a tiéd marad, a saját bankszámláidon tárolod

azt, illetve a fogadóirodáknál. Ennek az egésznek semmi köze nincs az interneten telespammelt

MLM és hasonló befizetős meg vásárlós rendszerekhez! Nem kell senkit sehová beszervezned.

Csak magadnak dolgozol. Önállóan.

Ez egy mindig duplázós jellegű stratégia? Mi a veszélye?
Nem. Semmi köze hozzá, és meg is mondom az miért nem működik. Sokan említenék, mert

nagyon sok pénz kell hozzá. Mondok jobbat. Végtelen pénzzel sem működik!

Annál az egyszerű oknál fogva hogy limitek vannak. Nem végtelen a piac. A fogadóirodák a

mérkőzés nagysága és saját szabályaik által limitálják a maximálisan megjátszható téteket. Ez

általában párszáz, esetleg pár ezer eurós mezsgye szokott lenni.

Ezenfelül nagyon fejlett automatizált szűrőket alkalmaznak, ami egyből feldobja neked a piros

lapot ha szisztematikus fogadássorozatot észlelnek. Ezek eredménye a megtehető tétek

folyamatos limitálása vagy rosszabb esetben kitiltás.

Ugyanígy a kis mérkőzéseken nagy tétekben való fogadás is egy figyelemfelkeltő faktor, ilyet

soha nem csinálunk!
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Arbitrage fogadás? Mi a veszélye?
Az arbitrage fogadás a legprimitívebb „fejlett” fogadási rendszer.
A kezdetek kezdetén sokan ebből próbáltak meg pénzt csinálni, manapság szinte semmi

értelme.

Arbitrage fogadásról akkor beszélünk ha különböző helyeken előre kalkulált tétekkel

megteszünk minden lehetséges kimenetelt és végeredményben többet kapunk vissza mint

amennyi tétet megjátszottunk.

Nézzünk egy példát a gyakorlatban:

Két esélyes fogadás fociban arra, hogy mindkét csapat pontot szerez (gólt rúg), angolul BTTS
(Both Teams to Score).

A) kimenetel: IGEN odds (szorzó): 2.05

B) kimenetel: NEM odds (szorzó): 2.05

A párosítás IGEN és NEM-re két különböző fogadóirodára vonatkozik.

Az IGEN kimenetelt megtesszük 50 euróval, A NEM kimenetelt szintén 50-el.

Ezzel befektettünk 50+50=100 eurót a két fogadásba összesen.

Ha mindkét csapat gólt szerez A) kimenetel nyer, B) veszít

A) fogadáson jóváírják az 50*2.05= 102.5 euró nyereményt

B) fogadáson elveszítettük az 50 EUR tétet.

Invesztíció 100

Egyenlegünk az esemény lezártával 102.5

Profit 2.5

Ha a végeredmény NEM akkor is ugyan ez zajlik le csak fordítva. Vagyis végeredménytől

függetlenül biztosan kalkulálható haszon.
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Akkor miért mondom azt, hogy manapság már nem működik?

1. Az ilyen párosításokat gépiesített keresőrendszerekkel lehet megtalálni, amire

egyidőben sokan vadásznak, így a fogadóirodák is rövid időn belül korrigálják az

előzetesen túlértékelt szorzókat, amint észlelik, hogy az értékéhez képest túl kedvező
ajánlat volt és ezért hirtelen iszonyatosan nagy mennyiségű tét érkezik rá. Ennek oka

lehet az is, hogy a háttérben egy fontos befolyásoló tényező változott, pl meccs előtt

kiderült hogy két kulcsjátékos pozitív covid tesztet csinált. Így kiesnek a kezdőből,

ezáltal a fogadóirodáknak is gyorsan alkalmazkodva kell az odds kiírásaikon

változtatni.

2. Ebből adódóan neked ilyenkor nagyon gyorsnak kell lenned, a kalkulátorban

kiszámolni melyik oldalra mennyi pénzt tegyél, hogy mindkét kimenetel esetén pont

ugyanannyit kapj vissza, majd belépni a fogadóirodák weboldalára és gyorsan

megtenni a téteket, amíg az ajánlat érvényes marad azon az oddson. Ha lassú voltál

és addigra csökken az odds (szorzó), negatívan fogsz kiszállni belőle.

3. Sok pénz kell hozzá. Mivel gyorsan kell megtenned a fogadásokat, elengedhetetlen

hogy neked már az összes szükséges fogadóirodánál előre be legyenek fizetve

készenlétben nagy összegek.

A példában befektettünk 100 eurót 2.5 eur nyereségért, az oddsok változásának

kockázata mellett. Az ilyen ajánlatokban általában 1-3% haszon van, tehát nagy

összegekkel kell fogadni ahhoz, hogy kézzel fogható összegek jöjjenek ki. Még ha van

is rá magas bankod, forgótőkéd, akkor sem működik hosszútávon, mert a tét összege

limitált és ha észreveszik, hogy rendszeresen erre játszol, a megtehető tétek

nagyságát is folyamatosan csökkentik vagy egyből radikálisan limitálják.

4. Hogy kijöjjön a matek, a kalkuláció utáni megjátszandó tétek alapvetően nem kerek

számokra jönnek ki, hanem mondjuk fel kell tenned egyik kimenetelnél 51.22,

másikon 48.78 eurót, ami az irodáknál is gyorsan kicsapja a biztosítékot, hiszen mi

okod lenne pont ekkora téteket megtenni egy kerek szám helyett?

Éppen ezért mi ilyet soha nem csinálunk, még ha hasonló jellegű tevékenységet is kell

végezni a kalkulátorban kerekítjük ezeket egész értékekre pl. 50-50 vagy 45-55, de

ezáltal a végeredmény profitja sem lesz ennyire jól kiszámítható vagy nem lesz

minden kimenetel esetén nyereséges.
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Összegzés
Köszönöm, hogy végigolvastad ezt a bevezetőt, melyben betekintést kaptál a profi sportfogadás

kapujába, milyen alapvető fogadási rendszerek vannak amik a mai erősen kontrollált piacon

gyorsan elvéreznek.

Mint láthatod olyan “primitív” fogadási módszerek, melyekben magukat szaktekintélynek tartó

személyek, úgynevezett Tippsterek elemzik ki mérkőzésenként mire érdemes fogadnod,

(ahelyett, hogy ők maguk tennék meg a tuti tippjeiket nagy tételben) itt főleg nem esik szó.

Efféle manipulatív adatokkal való népbutítás sosem működik hosszú távon. Ám sajnos a

legtöbbünk mégis belefut ebbe a hibába. Mitagadás túl jól hangzik, hogy ilyen egyszerűen

lehessen folyamatosan sok pénzt nyerni. Muszáj hát megpróbálni…

Ezekkel szemben szeretnék tanítani neked egy ezektől intelligensebb eljárást. Célom hogy

megmutassam, miként lehet folyamatosan reprodukálható pénzt keresni a szerencsejáték

világában. És ami a legfontosabb: mindezt anélkül, hogy kockára kellene tenned a pénzedet. Az

érzelmeket kizárva, szigorúan matematikai alapokon dolgozunk. Csak akkor fogadunk, ha abból

előre kalkulált profitot generálhatunk, a mérkőzések kimenetelétől függetlenül.

Nem ígérek gyorsan sok pénzt, de azt igen, hogy ha ügyes vagy rövid időn belül el tudsz jutni

arra a szintre, hogy a sportfogadásból származó bevételed megkönnyítse az életed.

Én speciel, mivel orvosi műszerészként Ausztriában a szakmámban is jól kerestem, nem az volt

az elsődleges szempont, hogy ezzel többet keresnék-e meg.

Mivel az utazás a mindenem, szebbnél szebb helyeket a világon bejárni… sokkal inkább az

motivált, hogy ezt a tevékenységet helytől független lehet végezni és akkor amikor arra épp

időd van. Annyit foglalkozom vele amennyi lehetőség éppen adódik és ezáltal teljesen rugalmas

tudok maradni a napi teendők mellett. Segít a rugalmasságban, így több idő marad élni.

Ideális munkakör szabadúszóknak, pénzüket jó profittal, de rizikó mentesen kamatoztatni

szándékozóknak, vagy csak simán ha eleged van abból, hogy mások osztják be a saját idődet

vagy ítélkeznek feletted a munkahelyen.
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De hogy mi is a rendszer alapja, amivel évek óta pénzt keresek, illetve számtalan profi fogadó

e világon? Küldök hát  róla egy rövid videó előzetest:

https://www.youtube.com/watch?v=6LCpuOpMB8A

Amennyiben felkeltette az érdeklődésed a weboldalunkon keresztül tudod beszerezni a

hozzáférést a teljes oktatóanyaghoz.

A kezdő anyagban részletesen és példákkal illusztrálva mutatom meg, miként is lehet

sportfogadásokkal előre kalkulálható nyereséghez jutni.

Ezen felül hamarosan elérhető lesz ennek haladó változata, azoknak akik már kiismerik magukat

a sportfogadások profit biztosításának világában és erre építve szeretnének egy újabb módszert

elsajátítani ahol már egy időben nagyobb összegeket mozgatunk, ebből adódóan sokkal

nagyobb profitra is lehet szert tenni.

részletek sportfogadosuli.hu

Ha szeretnél a közösségünkhöz is csatlakozni, keress minket social media oldalainkon:

facebook fb.me/sportfogadosuli
fb. csoport https://www.facebook.com/groups/321942065476133/
instagram https://www.instagram.com/sportfogado_suli/

Köszönöm a figyelmed!

https://www.youtube.com/watch?v=6LCpuOpMB8A
http://sportfogadosuli.hu
http://fb.me/sportfogadosuli
https://www.facebook.com/groups/321942065476133/
https://www.instagram.com/sportfogado_suli/

