
 

 

 

 

Esettanulmány 
-Gyakorlati példa- 
2 nap, 5 munkaóra, 10 fogadás = 457,73 EUR / 165.383 Forint PROFIT 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

Bevezetés  

Tudom jól mi foglalkoztat téged, és sokan másokat: Mennyit lehet keresni? 

És ha ez megvan: Ennek hitelességéről a valóságban is meggyőződni. 

Kellenek a visszaigazolások, így működünk, így is van rendjén. Mutatok hát egy szép 

eredményt, melyben megközelítőleg 4-5 órányi tevékenység alatt, több, mint 160.000 

Forintnak megfelelő eurót szedtem össze, de ami a leginkább fontos, hogy kockázat 

nélkül.  

Mindezd a Sportfogadó Suli kezdő szintű oktatóanyagában ismertetett stratégia 

alkalmazásával.  

 

Természetesen ez nem azt jelenti hogy Te is egyből ilyen lehetőségeket kellene hogy tudj 

nyélbeütni, de álljon itt ez inspiráló példaként, hogy ha kellő szervezettséggel csinálod 

miket lehet belőle kihozni. 

A bemutatott eredményt kedd és csütörtök között csináltam, amikor több fogadóiroda is 

számomra profittá dolgozható ajánlatokat ismertetett, melyekben felismertem a kínálkozó 

potenciált és lecsaptam. 

Konkrétan 3 ajánlatot játszottam meg, nézzük hogyan. 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

Feladat 1. 

A fogadóiroda felajánlotta, hogy 400 EUR befizetésig 50% bónuszt ad, azaz maximum 200 

EUR-t, amit minimum 1.7-es szorzóval 90 napon belül 4x át kell forgatni, mind a befizetés, 

mind a bónusz összegét. Azaz összesen 2400 EUR-t ahhoz hogy a kifizetési feltételek alól 

mentesüljön. 

 

Itt láthatjátok az igényelt ajánlatot illetve a hozzá tartozó 2 fogadásom: 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

 

Természetesen a stratégiának megfelelően mind két fogadás be lett biztosítva a már 

emlegetett sporttőzsdén. A kalkulációs szoftverben ehhez kiszámítottam a szükséges ellen 

értékeket, hogy a vesztes mérkőzéseken feltett tét jóváírásra kerüljön nekünk a másik 

oldalon. Mivel a két fogadással sikerült elvesztenem a teljes egyenlegem a fogadóirodánál, 

így az ott elhagyott összeg átkerült a sporttőzsde oldalára, ugyanis ott én adtam el más 

fogadóknak ugyan azt a meccset, kvázi egy „ellenfogadással”.  

Ez azt jelenti érthetőbb nyelvezetre leegyszerűsítve, hogy az ellenfogadás miatt, amit a 

fogadóirodánál elvesztek, a sporttőzsdén megnyerem. 

Ennek hála nem köt több bónusz feltétel a fogadóirodához, a másik oldalon pedig a 

sporttőzsde 4%-os komissziós jutalékáért cserébe megszereztem a teljes összeget. 

A mérkőzésekhez szükséges ellenfogadásokat (biztosításokat) az adott screenshoton 

láthatjátok. Mivel egyszerre több helyen is végzek ilyen jellegű tranzakciókat, így nem 

feltétlen csak az ehhez tartozóak vannak itt most feltüntetve, tehát a listában szereplő több 

különböző értékű fogadás ne zavarjon meg. 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

 

 

A 2 mérkőzésnek a rizikómentessé tétele / bebiztosításának költsége az oddskülönbségek 

és jutalékos díjak kiszámítása után a következőképp alakul: -21,29 EUR és -9,94 EUR. 

(Ezeket az értékeket az odds kalkulátorból tudni fogjuk.) 

 A bónuszból származó pénz 200 EUR. Ezeket összevonva 168,77 EUR profitot 

könyvelhetünk el, 2 fogadással 1 napon belül. 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

Feladat 2. 

Egy hasonló ajánlat 100 EUR bónusszal. 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

Ahogy az ábra mutatja, ismét 2 fogadásban osztottam el a teljes összeget és oldottam meg 

gond nélkül az „elvesztését” hogy bónusz feltételek nélkül vehessem ki a sport tőzsde 

oldalon, ahol ismét eladtam más fogadóknak ugyan ezeket a kimeneteleket: 

 

 

 

 

Ismét 2 fogadással 24 órán belül elkönyvelhettem a következő összeget: 89,61 EUR. 

 

 

  



Sportfogadó Suli                 7 

 
 

Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

Feladat 3. 

30% bónusz ajánlat 300 EUR-ig. 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

 

 

Itt már egy kicsit összetettebb a kép, a fogadások listájában a részegységenként adott 60 

EUR bónuszokat kell nézni, abból lesz 300 EUR, illetve a fogadásokra kötött biztosítások 

költsége kerül levonásra belőle. Így a teljes profit: 199,35 EUR. 
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

Összegzés 

Október 20 kedd délután kezdtem el megtenni az első fogadásokat, az utolsót pedig 2 

napra rá fejeztem be. Ez az én rutinommal 1-2 órás délutánonkénti elfoglaltságot jelent. 

Ezek mellett sok más művelet végrehajtása is folyamatban volt, melynek kezdeti vagy 

végdátuma ezen tartományon kívül esik. Az átláthatóság érdekében most ezt a hármat 

kiválasztva kívántam szemléltetni milyen eredményeket is el lehet érni az oktatóanyagban 

tanított stratégia és leírt tapasztalatok elsajátításával. 

 

Összegezve a részeredményeket: 

 

  

 

Bízom benne sikerült a bemutatott gyakorlati példákkal egy kis betekintést adni a 

folyamatokba.  
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

Szerezd be profit maximalizáló oktatóanyagunkat! 

Most igazán jutányos áron juthatsz hozzá egy olyan rizikómentes stratégiára épülő 

tananyaghoz, mely végig vezet a profi sportfogadás lépésein. Legyél teljesen kezdő, vagy 

hobby sportfogadó... Ha elsajátítod az E-book-ban leírtakat, biztos lehetsz benne, hogy 

teljes szemléletváltáson fogsz végigmenni. Újraértelmezve mindazt, amit eddig a 

professzionális sportfogadásról gondoltál. 

 

 

 

E-Book rendelés itt 
(299 EUR + ÁFA) 

 

https://sportfogadosuli.hu/#ebook
https://sportfogadosuli.hu/#ebook
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Sportfogadás, mint jövedelem 2018-2022 Pénzkeresés igen, szerencse nem. 

100%-os pénz visszatérítési garanciával! 

Mindehhez 30 napos teljeskörű pénz visszafizetési garanciát kínálunk, hiszen 

meggyőződésünk, hogy a tanultak elsajátítása után már az első aktív hónapban több 

profitra lehet a megszerzett tudással szert tenni, mint amennyibe a tananyag kerül. 

 

Jó tanulást kíván: 

A Sportfogadó Suli csapata 

sportfogadosuli.hu 

https://sportfogadosuli.hu/
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