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1. Miért írom (írjuk)? 
 

A kezdőknek nehéz eligazodni a rengeteg információ között, rengeteg kérdésük van, mit hogy 
érdemes, hogyan lehet tanulni fejlődni stb. Emlékszem, amikor még csak ismerkedtem a témával, 
és az Akadémiát olvasgattam kb. minden kínai volt. 
 
A fórumon is vannak standard, gyakran felmerülő kérdések, amit a fórumos törzstagok persze 
megválaszolnak, de esetleg hasznos lehet, ha ilyenkor egyszerűen csak belinkel nekik az ember egy 
anyagot, hogy azt olvasgassák, és azzal ellesznek egy darabig, nem fognak alap kérdéseket feltenni 
feleslegesen. 
 
Az sem mellékes, hogy én rengeteget köszönhetek az Akadémiás közösségnek, és ezzel egy kicsit 
remélem, tudok törleszteni. Tényleg ritka, hogy az ember konkrét, nem kevés pénzt érő 
tanácsokhoz, know how-hoz jut hozzá teljesen ingyen. Szerintem sokan alábecsülik, azt a tudást, 
ami a fórum topic-okban felhalmozódott, csak jól kell őket használni. Szóval mindezekért szeretnék 
személy szerint egy kicsit törleszteni, mert gyári hibám, hogy nem szeretek senkinek sem adósa 
lenni. 
 
 

2. Az anyag tartalma 
 
Az összegyűjtött javaslatok döntő többsége természetesen nem a saját találmányom, inkább 
mondanám az anyag szerkesztőjének, mint szerzőjének magam. Az anyag tartalma így a 
tapasztaltabbaknak természetesen már evidencia lesz, ez tényleg a teljesen kezdő, és a mikro 
limites játékosoknak szól.  
 
Ezzel el is érkeztem az első dilemmához, hogy kikre szabjam a nyelvezetet: a teljesen kezdőkre, 
vagy a mikro limites játékosokra, akik már nem nulláról indulnak. A kezdőknek lesz valószínűleg a 
nagyobb segítség, viszont jó eséllyel azok olvassák majd, akik már játszanak. A kettő között 
próbáltam megtalálni az egyensúlyt, ezért a már játékosoktól elnézést, ha valahol túl szájbarágós a 
nyelvezet, a teljesen kezdőknek pedig javaslom, hogy ha valamit nem értenek, akkor nézzenek 
utána az Akadémiás Póker Szótárban (link 1), vagy a Póker Stratégia (link 2) cikkek között. 
 
Nagy butaságokat és téves következtetéseket persze nem szerettem volna terjeszteni, így az 
anyagot mrj teljes egészében lektorálta, tehát publikálás előtt egy elég komoly szűrésen esett át. 
 

http://www.pokerakademia.com/szotar/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/


 

- 5 - 

 

3. Miről szól és miről nem 
 
Az anyag megírásával csak arra vállalkoztam, hogy leírjam, milyen módszerekkel, hogyan lehet 
legkönnyebben és leghatékonyabban fejlődni, nekem mi vált be fejlődés terén. Arra viszont nem 
vállalkozom, hogy de facto megmondjam a tutit, hogyan érdemes játszani. Lássuk be, jelen sorok 
írásakor NL50-en játszom, nem én vagyok az, akinek az észt kell osztania, pláne, hogy igen sok hiba 
van még a játékomban. Persze álszerény sem akarok lenni, a játékhoz és fejlődéshez való 
hozzáállásban, gondolkodásmódban állítólag (brit tudósok szerint) érdemes tőlem néhány dolgot 
ellesni.  
 
Vannak az anyagban persze játék stratégiával kapcsolatos tanácsok is, de inkább csak alap szinten, 
és azokat mrj szigorúan lektorálta, illetve javította, kiegészítette, sőt bizonyos fejezeteket ő írt. 
 
Egy dolgot kérek csak tőled az olvasás során főképp, ha már nem teljesen kezdő vagy: próbáld 
félretenni az eddigi előfeltevéseidet, és maximális nyitottsággal olvasd az anyagot. Gondold 
végig, ne adj isten, próbáld ki egy időre, amiket leírtam. Az itt összeszedett gondolatok nem a saját 
találmányaim. Stabil nyerő magyar és nemzetközi játékosok blog bejegyzéseiből, fórum 
hozzászólásaiból, stb. mazsoláztam össze a lényeget, ami nálam leginkább működött. Valószínűleg 
sok dologra azt mondod majd, hogy ez evidencia, főképp, ha már nem kezdő vagy. Az ilyen 
dolgokat kérlek, hogy valóban, őszintén gondold végig: Ez tényleg evidens. Én valóban így 
csinálom? Nem lehet, hogy lenne még teendőm ezen a téren? 
 
 

4. Mrj előszava 
 
Azt gondolom, hogy önmagában csak ettől az anyagtól senki nem lesz nyerő játékos, nl100-on, de 
még nl10-en sem.  Itt nem fogsz arról olvasni, hogy mit kellene csinálni egy QQ-val KKT board-on 
egy ch/r ellen. Valószínűleg az itt leírtak nyilvánvalóak sokak számára, viszont jó eséllyel minden 
kezdő játékos talál magának olyan részt, amit hasznosíthat.  
 
Véleményem szerint a magasabb téten játszó nyerő játékosok nagy része ilyen hozzáállással 
(néhányról tudom, hogy igen) játszik, vagy így kezdte a pályafutását. Hogy ne legyen annyira 
száraz, és elméleti, tartalmaz néhány játékstratégiával foglalkozó részt is, de alapvetően itt nem a 
nyerő játékot sajátíthatod el, hanem a nyerő játékos hozzáállását. 
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5. Mi a Te célod a pókerrel? 
 
Na ez most, hogy jön ide? – kérdezhetd. Lehet, hogy sokaknak nem teljesen nyilvánvaló, de ez az 
első kérdés, amit tisztáznod kell, mivel szinte minden egyéb dolog ennek a függvénye lesz majd.    
 
1. „Csak az adrenalin” 
 
Ez is egy teljesen elfogadható álláspont. Ha csak az élvezet, és az izgalom miatt játszol, akkor nem 
kell különösebb gondot fordítanod a tanulásra, és bonyolult stratégiák elsajátításával foglalkoznod. 
Játszhatsz bármelyik leosztásban, tulajdonképpen az sem lényeges, hogy milyen lapokkal. A 
tanultabb (vagy magukat annak gondoló) játékosok, majd fish-nek, halnak fognak nevezni, és 
lenéznek az asztalnál, de téged ezért kárpótol majd az az érzés, amikor a kézbe osztott ász párjukat 
porrá alázod, valamilyen valószerűtlen két párral. Ezekért a pillanatokért fogsz játszani. Néha a te 
számaidat is kihúzhatják, mint a lottón.  
 
Egy dologra kell csak figyelned, de erre viszont nagyon: mivel hosszútávon stabilan vesztő játékos 
leszel, ezért mindig határozd meg, hogy egy hónapban mennyi pénzt vagy hajlandó a pókeres 
szórakozásra áldozni, és minden hónapban csak ezt az összeget fizesd be a pókerterembe. Vigyázz, 
nehogy a játékszenvedély rabjává válj! Nagyon fontos, hogy tudd: nincs esélyed nyerni a képzett 
játékosok ellen, nem lesz mindig szerencséd. Ne hagyd, hogy a túlzott büszkeséged miatt olyan 
pénzt is befizess, és eljátssz, ami már nem a szórakozásra van szánva, és fájdalmas lesz az 
elvesztése (pl. autód törlesztő részlete, nyaralásra félretett pénz, stb.). 
 
Ha ebbe a csoportba tartozol, akkor ez az anyag alapvetően nem neked szól, de érdekességképpen 
elolvashatod, és néhány izgalmasabbnak tűnő cikket is elolvashatsz az javasoltak közül. Ez segíthet 
abban, hogy tovább tartson a pókerszámlára befizetett pénzed. 
 
 
2. Hobbi, de azért némi pénzt is jó lenne keresni 
 
Legtöbben ebbe a kategóriába tartoznak valószínűleg (legalábbis, akik ezt az anyagot olvassák, 
azok közül mindenképpen). Ha a pókerrel némi pénzt is szeretnél keresni, akkor az előző pontban 
leírtakon túl kell lépned, és mindenképpen foglalkoznod kell a játékstratégia tanulásával. Ebben az 
anyagban megtalálod majd, miket érdemes elolvasnod, miből tudsz tanulni. Mindet valószínűleg 
nem fogod majd elolvasni, mert nem akarsz majd olyan sok időt a hobbidra szánni, de ahhoz, hogy 
legalább mikro limiten nyereséges legyél, szükség van rá, hogy képezd magad. 
 
A javaslatom, hogy minden héten olvass el legalább 2-3 szakmai témájú, főképp stratégiai cikket. 
Néha szánj egy kis időt rá, hogy a legérdekesebb leosztásokat, ahol nem vagy benne biztos, mi a 
legjobb játékmód, tedd fel az Akadémiás fórumra, ahol a tapasztaltabbak, majd segítenek.  
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Ha ebbe a csoportba tartozol, akkor számodra nagyon hasznos lehet ez az anyag, mert sok hasznos 
tippet kaphatsz, hogyan tudsz, ha kis lépésekben is, de fejlődni, és egy kicsivel több pénzt keresni a 
pókerrel. 
 
3. Hosszú távon ebből szeretnék megélni 
 
Ha azok közé tartozol, akik tényleg komoly szinten szeretnének a pókerrel foglalkozni, akkor neked 
érdemes az egész anyagot figyelmesen elolvasni, és a lehető legtöbb gondolatot megszívlelni, vagy 
legalábbis erősen végiggondolni. Ha nem is kizárólag ebből szeretnél megélni, de a pókerre, mint 
komoly bevételi forrásra számítasz hosszú távon, akkor ebbe a csoportba tartozol, és ez az anyag 
leginkább neked szól kedves kezdő, vagy mikro limiten küzdő kolléga.  
 

 
6. Ami rajtad múlik, és ami nem 
 
Nem szeretnék túl fennkölt hangot megütni (főképp, mivel nem szeretem túl komolyan venni saját 
magamat), de hadd kezdjem egy idézettel, mert ebből szeretném a további gondolatok nagy részét 
levezetni. 
 
„Uram, adj Erőt, hogy megváltoztassam a megváltoztathatót, Türelmet, hogy elviseljem a 
megváltoztathatatlant, Bölcsességet, hogy megkülönböztessem a kettőt!”  
(Marcus Aurelius) 
 
Nem biztos, hogy szó szerint így szól, mert interneten rákeresve ahány helyen fenn volt, 
mindenhol egy kicsit másképpen szólt, ha esetleg valakinek megvan, mi a hivatalos magyar 
fordítás, akkor azt megírhatná. 
 
A fenti idézet alapján nagyjából így szól az én pókeres ars poeticám: 
 
Szükségem van erőre, kitartásra, szorgalomra, hogy folyamatosan fejlesszem a játékomat és egyéb 
képességeimet. Szükségem van alázatra és türelemre, hogy elfogadjam, nem nyerhetek mindig, 
sőt lehetnek hosszú bukó szériáim akkor is, ha jól játszom. Végül pedig szükségem van 
bölcsességre, hogy felismerjem, mi az, amin tudok változtatni, és mi az, amin nem. 
 
 

7. Miért fontos az alázat a pókerben, és hogyan gátolja az egó a 
fejlődést? 

 
Ha egy ideje olvasod már a pókeres fórumokat, akkor bizonyára már találkoztál azzal, hogy a 
pókerben nagyon fontos az alázat. Na de miért? – mondhatja erre egy kezdő. Ez egy olyan férfias, 
vagány játék, vagy nem? 
 



 

- 8 - 

 

Bizony nagyon nem! A túl nagy egó, és a ki a tökösebb csávó hozzáállás súlyos pofonokhoz vezet a 
pókerasztalnál, mert vagy a képzett játékosok kopasztják meg nagyon keményen ezeket az önjelölt 
„allin huszárokat”, vagy egyszerűen az rng (a póker terem szoftverének véletlen szám generátora, 
ami a lapokat osztja) alázza meg őket egyszer-kétszer annyira, amitől teljesen kiborulnak. 
 
Egy nagyon fontos tanács, talán mind közül a legfontosabb, amit ebben az anyagban olvashatsz: 
mindig kellő alázattal állj a pókerhez, az egódat pedig messzire kerüld el, amikor bármilyen 
pókerrel kapcsolatos tevékenységet végzel (még hand elemzésnél is), különben a játék elevenen 
fel fog zabálni, ki fog borítani, TELJESEN KI FOG CSINÁLNI! 
 
Ne értsd félre! Az egészséges önbizalom nagyon fontos a pókerben is, enélkül nem is lehetsz soha 
nyerő bármilyen komolyan vehető téten. A túlzott egó és felsőbbrendűség tudat viszont a 
legnagyobb ellenséged lesz játék közben. Megzavarja a tisztánlátásod. 
 
Legjobban úgy lehetne szemléltetni, hogy a pókeres fejlődési utad olyan, mint egy szűk alagút, 
amelynek a falából lándzsák állnak kifelé. Az alázat és szerénység olyan, mint a pajzs, ami megvéd 
a lándzsák éles hegyétől, és az olaj, ami segít könnyedén átcsúszni a lándzsák között. Az egó pedig 
olyan, mint ha tele lennél kis kapcsokkal, kiálló fülecskékkel, amik állandóan fennakadnak a 
lándzsákon, amíg teljesen fel nem fúródsz rájuk és teljesen ki nem végzed magad. 
 
 

8. Ami nem rajtunk múlik, és nem is érdemes vele foglalkozni 
 
Nézzük akkor elsőként, mik azok a dolgok, amin nem tudunk változtatni, így nem is érdemes velük 
foglalkozni, kezdő pókeresek mégis rengeteg energiát pazarolnak rá. 
 
A fish lemákol 
 
Ez örök és kimeríthetetlen téma a kezdő játékosok körében. Nem tudnak napirendre térni afölött, 
hogy a képzetlen játékosok, nagyon buta játékkal lemákolják őket, és elnyerik a pénzüket. Ha te is 
szoktál ezen bosszankodni, akkor kérlek, hogy gondold végig: ők a szórakozás kedvéért játszanak. 
Tudják, hogy hosszú távon veszteni fognak, de addig a rövid ideig, amíg tart a pénzük addig 
szeretnék magukat jól érezni. A pénzük előbb-utóbb a hozzád vándorol, ennek az ára, hogy el kell 
viselned, hogy néha ők nyernek a buta játékukkal. Jobban belegondolva: nem vagy te egy kicsit 
szemét? A fish üljön be az asztalhoz, gyorsan bukja át a pénzét neked, aztán meg húzzon el, ha 
elfogyott a pénze, és ne is zavarjon téged tovább?  
 
Ez egy eléggé önző szemléletmód, a játékban mindenkinek meg kell kapnia az általa elvárt előnyt 
(élmény, vagy pénz), másképp nem működik a dolog. Ha megtanulsz így tekinteni a lemákolás  
kérdésére, akkor máris egyszerűbben napirendre tudsz majd térni felette. Tekints rá úgy, hogy 
ilyenkor fizeted ki annak az árát, hogy hosszú távon nyersz. Olyan ez, mint egy belépőjegy díja. A 
moziban sem bosszankodunk, hogy ki kell fizetnünk a mozijegy árát, mielőtt beülünk megnézni az 
új hiper-szuper 3D-s filmet. 
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Egyébként is: Tényleg akkora baj, ha lemákol a fish? 
 
Próbáljuk meg felfogni úgy, hogy az, hogy időnként lemákol, nekünk csak jó, mert később épp 
ezért többet veszít. Azzal hogy sokat nyert, megerősödik abban, hogy amit csinál, az jó.  Nem 
nehéz meglátni azt, hogy bepakolni a stack-je 80%-át a turn-ig 9-es magas flush draw-val elég nagy 
hiba, és messze nem fog elégszer nyerni ahhoz, hogy ez nyereséges legyen.  
 
Az, hogy neki most 3-szor sikerül zsinórban, csak arra fogja ösztönözni, hogy legközelebb is 
ugyanígy játsszon (miért is ne, ha előtte is leesett a 4-8 out) és gyorsabban szórja el a pénzt.  
Nagyon jól megfigyelhető az a tendencia, hogy ha ezek után egyszer-kétszer nem jön a river-re a 
magic card, akkor olyan szinten vannak megsértődve, kerülnek tiltre, hogy nagyon hamar elbukják 
nem csak azt, amit előtte nyertek, hanem sokszor az összes pénzt, ami a teremben van.  
 
Velem (mrj) HU CG során nagyon sokszor fordul elő, hogy gyenge ellenfelem 2-300bb pluszban 
kezdi a sessiont és a vége 500-600, extrém esetben 800-900bb (nettó) mínusz lesz. Talán 
könnyebb elviselni, amikor többször nagyon lemákolnak, ha úgy tekintünk rá, hogy azt a pénzt 
nem elvesztettük, csak kölcsönadtuk a fish-nek, aki ettől nagyon boldog lesz (és még rosszabbul 
fog játszani), majd később boldogan fogja visszaadni nem csak azt, amit tőlünk nyert, hanem 
többet is. 
 

 
1. kép: Ő is +2BI-nel kezdte a sessiont 
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Hányszor kapunk jó lapot 
 
Szintén felesleges azon morfondírozni játék közben, hogy ritkán kapunk jó lapot. Ezen végképp 
nem tudunk változtatni, majd legközelebb meg lapömlésünk lesz, ennyi. 
 
 
Hányszor flopolunk set-et 
 
Egy igen gyakori panasz az éppen bukószériában levő játékosok részéről, hogy a matematikailag 
várhatónál (kb. 12,5%) ritkábban flop-olnak set-et. Ez persze egy jó indok, amire rá lehet fogni a 
bukást, de valójában nincs akkora döntő jelentősége. Ha állandóan csak a set%-ot nézegeted, azzal 
csak elmélyíted magadban a „downswing hangulatot”. 
 
Ha túl gyakran foglalkozol ezzel a témával, érdemes elolvasnod ezt a blog bejegyzést, mert esetleg 
magadra ismerhetsz, segíthet a problémából való kilábalásban: 7 jel, hogy TAGfish vagy (link 3) 
 
Hányszor futunk cooler-be 
 
Nem kell ezzel sem sokat foglalkozni. Ha pl. set vs. over set szituációban buksz egy beülőt, 
egyszerűen csak legyinteni kell, és újratölteni. Legközelebb majd te leszel a jó oldalon. Hibát nem 
követtél el, és ez a lényeg. Koncentrálj a következő leosztásra, mert ha ott hibázol amiatt, mert 
most vesztettél el erős lappal egy teljes beülőt, akkor az már valóban probléma.  
 
Milyen a terem szoftvere 
 
Vannak jó, meg gyengébb szoftverrel rendelkező termek. Ez megint csak egy olyan dolog, amin 
felesleges problémázni. Van ahol a szoftver a jó, van ahol a játékosállomány gyenge, máshol meg a 
rake back kiemelkedő. Figyelembe kell venni minden szempontot, és kiválasztani az összesített 
eredmény alapján a számodra legmegfelelőbbet. Ha egyszer meghoztad a döntést, akkor meg 
felesleges problémázni rajta, ez van, adottság, ezzel kel együtt élned. Ha meg túlzottan zavar, nem 
kötelező ott játszani. 
 
 
Milyen egy terem rakeback politikája 
 
Az előzővel azonos kategória. Ha neked ez nem megfelelő, akkor ne játssz az adott teremben. 
 
 
Mikor kerülünk bukó szériába, az meddig tart, és mekkora lesz 
 
Kár ezen sokat meditálni. Előbb-utóbb úgyis jön, aztán meg úgyis megy. Ez hozzátartozik a 
játékhoz. Eredetileg ehhez a ponthoz többet is írtam, de időközben epiman írt egy remek blog 
bejegyzést a témáról, így inkább azt belinkelem. Minden benne van, amit erről a témáról tudni 
érdemes: Önbizalom és egoizmus a pókerben (link 4) 

http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/castor11/7_jel_hogy_tagfish_vagy/
http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/epiman/onbizalom_es_egoizmus_a_pokerben/
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Miért fontos ezeket végiggondolni?  
 
Az eddigi tapasztalataim szerint a pókeresek döntő többséges rengeteg energiát pazarol el 
feleslegesen arra, hogy ezeken a kérdéseken merengjen. Fontos, hogy tudd, természetes, hogy 
ezek benned felmerülnek, mindenki így volt ezzel. Lényeges azonban, hogy mielőbb túl tudj ezen a 
szinten lépni, és a valóban fontos dolgokra koncentrálhass, amik tényleg előre visznek. 
 
 

9. Alap dolgok, jobb, ha mielőbb elfogadod őket 
 
Van néhány tény, amit fontos, hogy elfogadj. Olyan dolgok ezek, amiket az ember kezdetben 
megkérdőjelez, mert a „tapasztalata” mást mutat, de ez a tapasztalat nagyon csalóka ám, és 
könnyen téves következtetésre jutsz, amikor még nem áll rendelkezésedre kellő tapasztalat. 
 
 
Nem csalnak a termek 
 
Vesztő játékosok kedvenc mantrája. Ők azért vesztenek folyamatosan, mert csal a terem szoftvere. 
„Mert hát olyan nincs, hogy elbukik sorozatosan olyan allin-eket, ahol 90%-os favoritként teszi be a 
pénzét.” Bizony, ha úgy kerül be a pénz, hogy az ellenfél nem drawing dead, akkor 0-nál nagyobb 
esély van arra, hogy a végén neki tolják ki a pot-ot. Ha 90%-os favorit vagy, az nem azt jelenti, hogy 
az adott leosztást neked kell végül megnyerni csak azért, mert nagyon nagy előnyben vagy. Nem 
foci ez, ahol a 90. percben 3 gólos vezetésnél, már kizárt, hogy kikapjon egy csapat.  
 
Ha szeretnél a matematikai hátterével is megismerkedni. A sorozatos lemákolások 
valószínűségéről olvasni, akkor titcar kiváló anyagát javaslom ehhez:  
Egy kis pókeres valszám (link 5)  
 

 

http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_strategia/egy_kis_pokeres_valszam/
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Ha továbbra is az a véleményed, hogy a termek csalnak, akkor nincs értelme, hogy tovább olvass. 
Ha pedig csalnak, akkor nincs értelme játszanod, tehát tényleg csak időpocsékolás, ha tovább 
olvasol. Költsd a pénzed inkább mozijegyre, vagy ajánld fel jótékony célra, akkor legalább nem a 
szemét csaló banda pénztárcáját hizlalod vele. 
 
A legnyereségesebb induló lapkombináció az AA 

 
Az egyik leggyakoribb téves pókeres sztereotípia: AA-val 
vagy keveset nyerünk, vagy sokat bukunk. 
 
Ha bárki, aki használ pókeres elemző szoftvert (a 
szoftverekről majd később még írok) megnézi a saját 
adatbázisában, hogy melyik az a lapkombináció, amivel a 
legtöbbet nyerte, akkor az egészen biztosan az AA lesz, 
messze megelőzve az utána következő KK-t, és még 
inkább a többi lapkombinációt (feltéve, hogy elég nagy 
mintán nézi meg). Persze fájdalmas, amikor nagyot 
bukunk vele, de ahogy egyre tapasztaltabb leszel, az ilyen 
szituációkat egyre könnyebben felismered, és a nagy 
bukások többségét el tudod kerülni, mert látni fogod, 
mikor vagy verve, és még időben dobod, mielőtt még sok 
pénzt tennél a kasszába. 

 
 
 

10. Én vagyok a felelős 100%-ban 
 
Az egónk hajlamos úgy működni, hogy ha nyerünk, akkor az azért van, mert akkora királyok 
vagyunk, hogy mindenkit lejátszottunk, ha pedig veszítünk, akkor az azért van, mert lemákoltak a 
szemét fish-ek. 
 
Fogadd el, és alapvető hozzáállásod legyen, hogy 100%-ban te vagy a felelős a pókeres 
fejlődésedért. Ne fogd a hosszan tartó bukó szériádat arra, hogy mindig lemákolnak és rossz a 
lapjárásod. A bukószéria kiváló alkalom arra, hogy elemezd a játékodat, tanulj, beszéld meg a 
kérdéses leosztásokat a pókeres ismerőseiddel.  
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11. Egy kis pszichológia 
 

 
Tipikus fórum hozzászólás, vagy blog bejegyzés: „10-ből 8-
szor lemákolnak, 300K hand alatt 30BI-nel vagyok EV 
alatt.” 
 
Ha 10-ből 8-szor, mákolnának le, és mindezt 
konzekvensen a 300K hand alatt, akkor nem 30, hanem 
300 BI-nel lennél EV alatt 300k hand alatt. A 10-ből 8-szor 
lemákolnak oka inkább pszichológiai: amikor fájdalom ér 
bennünket, az sokkal jobban belénk ég. Ha nyerünk, azt 
természetesnek vesszük, hiszen mi vagyunk a jobbak és 
megvertük a béna fish-eket. Ha vesztünk, akkor pedig 
egyfolytában lemákoltak.  

 
Így működik az egónk. A folyamatot pedig kognitív disszonancia csökkentésnek hívják, ami egy 
természetes önvédelmi reflex, ami segít áthidalni a szakadékot az egónk által képzelt valóság és a 
tényleges valóság között. Nem vagyok profi pszichológiából, tehát lehet, hogy ez nem a tipikus 
esete, de a lényeg ez. 
 
Fontos, hogy megértsd: nincs ezzel semmi probléma, ez egy természetes önvédelmi reakció, ami 
az evolúció során alakult ki, és ez véd meg attól, hogy tudathasadásos állapotba kerüljünk minden 
helyzetben, amikor nem az történik, amire számítottunk. 
 
Mit lehet, akkor tenni a probléma feloldására? Ez első lépés, hogy tudatosítod magadban, hogy 
attól, hogy 90%-os favoritként teszed be a pénzed, attól még nem fogsz mindig te nyerni, csak 
90%-ban. Az ellenfélnek tehát megvan az esélye, hogy nyerjen, még ha az nagyon kicsi is. Az is 
természetes, hogy egymás után többször elveszítesz ilyen leosztásokat, amikor nagy favorit voltál.  
 
Ha ezt tudatosítod magadban, és természetessé válik, akkor már ez a kép lesz az egód által vélt 
valóság is, így nem kell majd, hogy koncepciókat gyártson a frusztrációd csökkentésére, mivel a 
frusztráció nem is fog jelentkezni. Saját tapasztalatból tudom, hogy nehéz ezt az állapotot elérni, 
de elérhető. Ha viszont egyszer elérted sokkal kevesebb feszültséggel fog járni a póker számodra 
és a tilt-re is kevésbé leszel hajlamos (a tilt-re sajnos sok egyéb dolog miatt is kerülhetsz, így ezzel 
nem fog megszűnni, csak egy okot kiiktathatsz). 
 
Mindezzel pedig lehetőséget teremtesz magadnak, hogy a valóban fontos dolgokkal, a 
fejlődéseddel foglalkozz. 
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12. Próbálj ki minden játéktípust, találd meg melyik illik hozzád 
leginkább 

 
Ha csak most ismerkedsz a pókerrel, akkor javaslom, hogy próbálj ki többféle játékformát. A cash 
game-t, a Sit & Go-kat és a nagyobb létszámú versenyeket (MTT) is. Idővel ki fog derülni, hogy 
melyikhez van leginkább kedved. Ez nagyon fontos, mert ha nincs kedved a játékhoz, csak 
kényszerből játszol, mert kellene egy kis pénzt keresni, akkor az nem fog menni. 
 
Ha kiválasztottad a neked megfelelő játéktípust, akkor az mellett kötelezd el magad, annak az 
irodalmába, szakmai hátterébe ásd bele magad. Ne csinálj olyat, hogy ha éppen egy bukó 
szériában vagy, akkor abbahagyod, és másik játéktípusra váltasz, majd ha az nem megy, akkor 
megint vissza. Ez az ide-oda ugrálás nem vezet sehová.  
 
Idő kell, amíg megtanulod a nyerő stratégiát és meglesz a megfelelő játéktapasztalatod is hozzá. 
Ha minden bukó szériánál váltasz, akkor sohasem tanulod meg kezelni a downswing-eket, ami 
pedig elengedhetetlen feltétele lenne, hogy nyerő játékossá válj. Nem azt mondom, hogy mást 
akkor ne is játssz, nyugodtan játszhatsz néha kikapcsolódásként egy-egy SNG-t, MTT-t pl. ha CG 
játékos vagy, de a fő játékod, amit nap, mint nap játszol, azt ne változtasd meg. 
 
Ez azért is fontos, mert csak így lesz legalább részben objektív visszacsatolásod a játékodról és 
annak eredményességéről. A méréstechnikában a tesztelés alapelve, hogy egyszerre csak egy 
mérési paramétert változtassunk meg, mert csak akkor vonhatunk le egyértelmű következtetést a 
végeredmény változása alapján. Ha egyszerre több dolog is változik, akkor nem tudhatjuk, melyik 
volt a változás kiváltó oka, illetve melyik milyen mértékben. 
 
A pókerben van éppen elég sok állandóan változó bizonytalansági tényező (aktuális ellenfelek, 
lapjárás, koncentrációs állapotunk, stb.). Ehhez jön még, hogy az elején gyorsan fejlődik a 
játékunk, tehát gyakran módosul a játékmódunk. Így nagyon nehéz kis minta lapján megmondani, 
hogy miért fordult nyerőre, vagy bukóra a játékunk. Ha mindezt azzal tetézzük meg, hogy ide-oda 
ugrálunk a játék típusok között, akkor végleg minden esélyt elvesztünk arra, hogy értékelhető, 
objektív visszacsatolást kapjunk a játékstratégiánk helyességéről.  
 
A döntésedet (melyik játéktípus mellett kötelezd el magad) persze néhány tanácsommal azért 
próbálom orientálni. Kezdőknek bankroll építésre és tanulásra mindenképpen a cash game-et 
ajánlom. Kezdetben nagyon fontos, hogy a varianciát (a pókertőkéd ingadozását) a minimálisra 
csökkentsük, és minél hamarabb kijöjjön az aktuális tudásunk eredménye. Az MTT-k, ahol több 
ezer verseny után derül ki a valós nyereségszintünk, nagyon rosszak induláshoz, mert nagyon 
hosszú a visszacsatolási idő.  
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Nem lehet látni hónapról hónapra a fejlődést, vagy esetleg a stagnálást. Valaki a póker karrierje 
elején kifog egy kisebb jó szériát miután elolvasott 1-2 könyvet, és azt hiszi, tud játszani, most már 
egyenes az út az 500$-os, vagy magasabb nevezési díjú versenyekig. Közben pedig lehet, hogy ha 
beülne a készpénzes asztalokhoz, akkor még mikor limiten is vesztő lenne. Érdemes ezt a csapdát 
elkerülni. 
 
Nagyon fontos szerintem, hogy rögtön az elején megtanuld a stabil, nyerős stratégiát a 100bb 
deep (100 nagyvak méretű beülő) játékra. Ha nem játszol CG-t, akkor nagyon ritkán kerülsz olyan 
összetett döntések elé, amikor esetleg river-en egy nagy pot-ban kell határeset döntést 
meghoznod.  
 
Az MTT-ken legtöbbször csak a verseny elején vagy 100bb deep, amikor meg nagyon feszes 
stratégiát kell többnyire követni, így kevesebbszer leszel játékban, egy kétes szituációban nem is 
biztos, hogy kockáztatnád a teljes stack-edet, CG-ben pedig simán, mivel bármikor újratölthetsz, és 
ott lesz a fish továbbra is, akitől majd később visszanyerheted a pénzt. 
 
Ha valaki most kezdi, akkor annak azt javasolom, hogy kezdjen full ring (9 fős) cash game-mel, 
mégpedig azért, mert abban a legkisebb a variancia az összes játék közül, illetve abban lehet 
elsajátítani a kezdetben legfontosabb tulajdonságot, a türelmet. Nincs más teendőnk mikro limites 
FR CG-ben, mint megnézni egy feszes induló kéz táblázatot, az alapján játszva várni a jó lapokra, és 
elnyerni a gyenge játékosok pénzét. Mindez a legkisebb téteken (NL2, NL5) annyira könnyű, hogy 
az szinte vicc. Ha valaki azokban a játékokban nem tud nyerni, az valamit nagyon rosszul csinál 
(tanuláshoz később javaslok majd anyagokat). 
 
Ha valaki már lejátszott legalább 150-200.000 leosztást, és legalább 6 asztalon (FR természetesen) 
egyszerre játszva stabil nyerő tud lenni, akkor itt az ideje, hogy továbblépjen a short handed (6 fős) 
asztalokra. Persze nem kötelező, de ha valaki gyorsabban szeretne fejlődni, és adott számú 
leosztás alatt többet nyerni, akkor mindenképpen hasznos a váltás.  
 
SH játékban sokkal gyakrabban kerülünk határeset döntési helyzetbe, sokkal jobb postflop 
játéktudásra van szükségünk. Mivel több partiban veszünk részt, ezért többet is nyerhetünk, de 
ezzel együtt jár, hogy nagyobb ingadozást vagyunk kénytelenek elviselni, így a megfelelő bankroll 
menedzsment (link 23) SH-n még fontosabb, mint FR-en. 
 

 

http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/bankroll_menedzsment/bankroll_management_es_a_szintvaltas_no_limit_holdem/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/bankroll_menedzsment/bankroll_management_es_a_szintvaltas_no_limit_holdem/
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13. Tanuláshoz javasolt anyagok, a tanulási folyamat 
 
Nagyon sokszor kérdezik tőlem, hogy milyen cikkekből, könyvekből, videókból érdemes tanulni. 
Ebben a fejezetben összeszedtem az összes olyan forrást, amiből én tanultam és tanulok még most 
is, illetve jónak, hasznosnak tartom a kezdők számára. 
 
Könyvek 
 

Sok tapasztalt játékostól hallom, hogy ezt nem 
tartja lényegesnek, de én még ma is úgy 
gondolom, hogy valamilyen könyvvel érdemes 
kezdeni. Mindenképpen olvass el egy 
alapművet, amely kerek egész összefoglaló 
képet ad a játék alapjairól. Fontos, hogy legyen 
egy alap módszertan, háttérismeret, ami 
lefekteti a tudásod alapjait.  
 
Egy leosztás elemzéséhez nagyon sok 
szempontot kell figyelembe venni, sokkal 
többet, mint elsőre gondolnád. Ahhoz, hogy 
pontosan tudd értelmezni a fórumban található 

leosztásokat, és az arról folyó beszélgetést, tisztában kell lenned, milyen elemek tartoznak hozzá a 
döntéshozatalhoz. Ha egy az elméleti alapokat lefektető könyvvel kezdesz, akkor sokkal kisebb az 
esélye, hogy teljesen fehér foltok maradnak az elméleti hátteredben, illetve, hogy teljesen hibás 
gondolatmenetek, következtetések rögzüljenek benned. 
 
Az első könyv, amit elolvasásra javaslok: Ed Miller: bevezetés a Holdem Pókerbe (link 6). Ha még 
csak most ismerkedsz a szabályokkal, nem igazán játszottál még, akkor érdemes ezzel kezdeni. 
Kiváló könyv teljesen kezdőknek. 
 
Szintén nagyon hasznos: Small Stakes Hold 'em: Winning Big With Expert Play (link 33)(Ed Miller, 
David Sklansky, Mason Malmuth) 
 
Ha már a szabályok, és az alapok rendben vannak, akkor jöhet a következő: Harrington on Hold'em 
Cash game I-II. kötet (link 7). Most látom, ahogy a tapasztaltabb játékosok közül sokan 
felhördülnek: Na ne már! A Harrington CG-ből nem igazán lehet megtanulni az online mikro 
limiten alkalmazható nyerő stratégiát! Igen, ezzel én is tisztában vagyok. Nem attól fog valaki 
nyerni online játékokban, amit ebből a könyvből tanul. Az alapozáshoz mégis azt gondolom, hogy 
elengedhetetlen. Az itt tanult alapokra később könnyebb lesz felépíteni a fórumozással és oktató 
videókkal összeszedett tudást. Nem találkoztam még másik könyvvel, amely ennyire 
szisztematikusan végigveszi a játék minden elemét. 

http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_konyvek/konyvajanlo_ed_miller_bevezetes_a_hold_em_pokerbe/
http://www.amazon.com/Small-Stakes-Hold-Winning-Expert/dp/1880685329
http://zseton.pokerakademia.com/poker_konyv
http://zseton.pokerakademia.com/poker_konyv
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Hand elemző fórum 
 
Az Akadémiás fórum leosztások elemzésével foglalkozó részében nagyon nagy tudás mennyiség 
van felhalmozva, érdemes ezt kihasználni. A mikro limites leosztások (link 8) elolvasásának máris 
nekiállhatsz, amint elolvastad a könyveket, nagyon sokat fogsz belőlük tanulni. Mielőtt a többiek 
véleményét elolvasod az adott leosztáshoz, érdemes végiggondolni, te mit csináltál volna abban a 
helyzetben. 
 
Ha már elég sok leosztás elemzését elolvastad, és megismerted a kérdéses leosztások 
publikálásával kapcsolatos szokásokat, akkor bátran tedd be te is azokat a leosztásaidat, ahol nem 
tudod, mi lenne a helyes játék.   
 

 
 
 
 
Pókeres stratégiai cikkek 
 
A hand elemzésekkel párhuzamosan érdemes elolvasnod az Akadémiás Póker stratégia cikkeket 
(link 9). Ezekből is rengeteget fogsz tanulni. A legnagyobb előnye az ilyen stratégiai cikkeknek, 
hogy egy adott témát rövid, tömör, könnyen emészthető formában járnak körül, és nem tart 
sokáig egy cikk elolvasása. Ebédidőben, vagy bármikor, ha van egy kis időd, elolvashatsz egy-egyet 
közülük. 

http://www.pokerakademia.com/vBulletin/micro-stakes-no-limit-hold-em/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/
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Arra az esetre, ha a bőség zavarában nem tudnád, melyekkel kezdd, kigyűjtöttem az általam 
legfontosabbnak tartott stratégia cikkeket: 

 A 20 legfontosabb tulajdonság, amivel egy pókerjátékosnak rendelkeznie kell by Skiboy 
(link 10) 

 NL Hold'em tippek kezdőknek I. - Kezdeti lépések, gyakorlati tudnivalók by want2push  
(link 11) 

 NL Hold'em tippek kezdőknek II. - Játéktechnikai alapok by want2push (link 12) 

 No Limit Holdem indulási táblázat 6 max asztalokra by want2push (link 13) 

 Baluga Theorem - avagy a Baluga póker tétel (link 14) 

 Útmutató a sikeres mikro tétes játékhoz (1. rész) (link 15) 

 Útmutató a sikeres mikro tétes játékhoz (2. rész) (link 16) 

 Mentalitás, imidzs és sebességváltás (link 17) 

 Ryan Fee 6 Max NLHE könyv (link 18) (SH játékosoknak kötelező olvasmány) 
 
Oktató videók 
 
Pókeres oktató videók tekintetében egyedül a DeucesCracked-del (link 19) vannak tapasztalataim. 
Az ő videóikat jónak tartom. Ha SG CG-ben szeretnél fejlődni, akkor ezeket a sorozatokat érdemes 
megnézni, ebben a sorrendben: 

 Baby Steps 

 From the Ground Up 

 Turning the Corner 

 The +EVolution of a Poker Player 

 Real Life Micro NL-Grinder 

 Hand Readers 

 Memoirs of a Limidonk 

 King for a Day 

 King For a Day Part Deux 

 Road to Robusto NL 

 The Ugly Duckling 

 Unconventional Wisdom 

 Mathematics of NL Hold'em 

 Tool Time 
 
Ezek egyénkén 8 videóból állnak általában, így ez összesen nagyjából 110-120 kb. 1 órás videót 
jelent. 
 
2+2 cikkgyűjtemény 
 
A 2+2, angol nyelvű pókeres fórumon rengeteg póker stratégiai cikk, fórum hozzászólás olvasható. 
Ezek közül a leghasznosabbakat gyűjti össze témakörönként ez a cikkgyűjtemény (link20). 

http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/a_20_legfontosabb_tulajdonsag_amivel_egy_pokerjatekosnak_rendelkeznie_kell/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_kezdoknek_i_kezdeti_lepesek_gyakorlati_tudnivalok/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_kezdoknek_ii_jatektechnikai_alapok/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/indulasi_tablazat/no_limit_holdem_indulasi_tablazat_6_max_asztalokra/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/baluga_theorem_avagy_a_baluga_poker_tetel/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sikeres_mikro_tetes_jatekhoz/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sikeres_mikro_tetes_jatekhoz_(2_resz)/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/mentalitas_imidzs_es_sebessegvaltas_(2_2_s_cikk_forditasa)/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/ryan_fee_6_max_nlhe_konyve/
http://www.deucescracked.com/
http://www.hatmaxnl.eoldal.hu/oldal/p1
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Ez így összességében hatalmas információmennyiség. Hacsak nem vagy időmilliomos, vagy nem a 
pókerrel foglalkozol főállásban (ha most kezded, akkor feltételezhetően nem), akkor mire 
mindezekkel végzel az legalább másfél-két évbe fog telni, és addigra el is jutsz nagyjából NL50-
NL100-ig. Ha tehát eddig esetleg nem tudtad, miből tanulj, hogyan fejlődj, akkor most íme, itt a 
teljes lista, amiből én tanultam, tanulok. 
 
Ha netán néha panaszkodni támad kedved, és azt gondolod, csak azért vagy hosszú ideje vesztő 
játékos, mert mindig lemákolnak a fish-ek, akkor tedd fel magadnak a kérdést: végeztél-e már az 
összes anyaggal a fenti listáról, ha a válaszod nem, akkor itt a kiváló lehetőség, hogy folytasd a 
tanulást. 
 
 

14. Tanulási módszertan 
 

A tanuláshoz való hozzáállásod kulcsfontosságú lesz a 
fejlődésed szempontjából, és döntően befolyásolja, 
mekkora tétig jutsz majd el. Kezdetben a tanulást 
részesítsd előnyben, ne a játékot. Az első néhány 
hónapban, az első 20-30.000 leosztás alatt azt javaslom, 
hogy 1 óra játékra legalább 3-4 óra tanulásra fordított idő 
jusson.  
 
Később, ahogy már megtanultad az alapokat, fokozatosan 
növelheted a játékidőt a tanulási idő rovására, de arra 
azért ügyelj, hogy amíg nem végeztél az előző fejezetben 
javasolt anyagokkal (tehát az első 1-2 évben), addig 
legalább annyi időt fordíts tanulásra, mint játékra. 
 
Ne lustulj el akkor sem, ha éppen egy nyerő szériában 
vagy! Ha elhanyagolod a fejlődést, az előbb-utóbb 
mindenképpen megbosszulja magát, és akkor majd jöhet 
az „engem mindig lemákolnak a szemét fish-ek” önámító 
szöveg.   

 
Folyamatosan tanulj, szinte minden nap egy keveset, ne egyszerre nagy dózisokban, mert úgy 
nehezebben rögzül, egy adott idő alatt csak véges mennyiségű új információt tudsz befogadni. A 
folyamatos tanulás azért is jó, mert így szokásoddá válik, hogy szinte minden nap fordíts időt a 
fejlődésedre, a napi rutin részévé fog válni. 
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Sokszor olvasható a fórumon, vagy blog bejegyzésben olyan segítségkérés, hogy valaki azt kéri, 
tanítsa meg őt egy tapasztalt játékos játszani, mert nem tud nyerni, pedig már évek óta 
próbálkozik. Ezzel kapcsolatban sajnos rossz hírem van: senki sem tudja egy csapásra a fejedbe 
tölteni a szükséges tudást, nincs értelme a nem jutottam semmire, valaki tanítson meg játszani 
típusú általános sirámoknak.  
 
Természetesen az jó, ha segítséget kérsz a tapasztaltabbaktól, publikálod a játékod statisztikáit, és 
ötleteket kérsz, miben korrigálj, de a munkát és az energia befektetést a saját oldaladról nem 
spórolhatod meg.  
 
Ha a tanítvány készen áll, megjelenik a mester. Ez egy keleti mondás, és a pókeres fejlődésedre is 
igaz lesz. Ha kitartóan tanulsz és szorgalmas vagy, akkor segíteni fognak a tapasztaltabbak, 
hozzáteszik a hiányzó pluszt. A sírós, „jaj-jaj segítsetek, mert csak bukok” kérésekkel ne sok 
segítségre számíts.  
 
Több helyen olvasható olyan kérdés is, hogy mik azok a pontok egy sikeres, nyerő játékosnál, ahol 
valami nagy felismerés érte őket, és ugrásszerűen fejlődött a játékuk. Elég sokat olvastam ebben a 
témában, de nem igazán találtam arra példákat, hogy bárkinél lettek volna ilyen ugrások (most 
azokat a cikkeket hagyjuk figyelmen kívül, amelyek valamilyen önreklám céljára készültek, vagy 
egyéb promóciós céllal).  
 
Kivéve persze a pókeres karrier legelején, amikor az ember az alapokat tanulja, a nullához képest 
könnyű nagyot fejlődni.  Később már nem fog egy csapásra nagyot fejlődni a játékod, hanem 
folyamatosan apró lépésekben. Hosszú, kitartó munkával.  
 
Egyik hétről a másikra sosem tapasztalsz majd nagy fejlődést, de ha visszatekintesz fél évet, vagy 
egy évet, akkor érzel majd hatalmas fejlődést. Igazából akkor sem tudod majd megmondani, mik 
azok a nagy különbségek, mégis hatalmas lesz a változás. A titok tehát az, hogy NINCS TITOK. 
 
Még egy záró gondolat a fejlődéshez: Amikor elhisszük magunkról, hogy elég jók vagyunk, az a vég 
kezdete. Amíg nem tudod nagy mintán Phil Ivey-t, vagy Durrr-t megverni HU-ban, addig nem 
mondhatod, hogy elég jó vagy, és nincs tered a fejlődésre. 
 
 



 

- 21 - 

 

15. A pókeres közösség nagyon segítőkész, használd ki 
 
Mielőbb szerezz be pókeres segédprogramot (link 21) a játékod elemzéséhez, illetve, hogy játék 
közben legyen információd az ellenfeleid játékáról. A Holdem Manager-t javaslom, mert azt 
ismerem, és azt használják legtöbben, de a Poker Tracker is jó. A lényeg, hogy mielőbb szerezd be 
valamelyiket, mert a használatuk hatalmas előnyt biztosít játék közben, és ez az egyetlen módja, 
hogy utólag objektív képet kapj a saját játékodról, a tapasztaltabb játékosoktól tanácsokat tudj 
kérni. 
 

 
 
Tegyél be kérdéses leosztásokat a fórumra. Sokan a legfontosabb fejlődési módnak tartják, ha a 
kérdéses leosztásokat felteszed a megfelelő hand elemző fórum topic-ba. 
 
Ha már segítséget kérsz, fogadd el, amit a tapasztaltabbak írnak! Ennek fontosságát nem tudom 
elégszer hangsúlyozni. Egy idő után te is rájössz majd, hogy kik a fórumon a magasabb limites 
regulárok és azok, akiknek érdemes adni a véleményére. Az ő tanácsaikat (főképp, ha több 
magasabb limites regulár tanácsa egybehangzó, ami a mikro limites leosztásoknál biztosan így lesz) 
kezeld szentírásként.  
 
Az persze nagyon fontos, hogy elgondolkodj rajta, mit miért írnak, mit miért kell úgy csinálni. Ha 
valamit nem értesz, akkor nyugodtan kérdezz rá, és kérd, hogy magyarázzák el részletesen, mert ez 
segít, hogy tudd a tanácsot más leosztásoknál alkalmazni. A cél ugyebár, hogy megtanulj 
gondolkodni. A lényeg, hogy soha, de SOHA ne kérdőjelezd meg magadban a tanácsuk 
helyességét. Az tehát előfordulhat, hogy nem érted miért kell úgy játszani egy leosztást, ahogy 
javasolják a tapasztaltabbak, az viszont nem, hogy teljesen kezdőként te jobban tudod, mint ők. 
 
 

 

http://www.pokerakademia.com/poker_szoftverek
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Ha egyfolytában erősködni fogsz, hogy márpedig AA-val a helyes játék az, hogy preflop belimpelsz 
vele, akkor egy idő után senki sem veszi majd a fáradságot, hogy vitatkozzon veled, és segítsen a 
helyes játék megtanulásában neked.   
 
A tapasztaltabbak segítő szándékkal szólnak hozzá a kérdéseidhez. Fogadd köszönettel akkor is, ha 
esetleg a stílust kioktatónak érzed. Bár ez szerintem nagyon ritka a fórumon, és csak a nagyon 
értetlen, bicskanyitogató stílusú kezdőket szokták kioktatni. Ne a kommunikáció módjára figyelj, 
hanem az üzenetre, fogadd el, hogy te a kis kezdő vagy, aki éppen csak tanulja a szakmát. Ne sokat 
foglalkozz az önérzeteddel, azzal nem lehet fejlődni. A túl nagy büszkeség, egó egyébként is csak 
akadályozni fog a fejlődésben. 
 
 

16. „Mikrón nem lehet nyerni” 
 
Ez egy közkeletű sztereotípia a kezdők körében. Mikrón is lehet nyerni, sőt ott a legkönnyebb. A 
probléma abból adódik, hogy amikor az ember mikrón játszik, akkor még nincs meg a tudása 
hozzá, hogy nagyon nyerő legyen, csak küzd. De ez a küzdelem nem azért van, mert itt nem lehet 
nyerni, hanem azért mert ő nem tud nyerni.  
 
Ha egy NL100+ nyerő regulár lenéz NL10-re, nagyjából hülyére fogja verni a mezőnyt. Hidd el, így 
van. Ha nem hiszed el, akkor egyelőre az is elég, ha csak elfogadod. Ez sokat lendít a fejlődéseden. 
 

 
 
Ne ácsingózz hát a magasabb tétekre csak azért, mert mikro limiten nem tudsz nyerni. Ha ott nem 
megy, hidd el, magasabb téten még kevésbé fog menni. Tanuld meg stabilan megverni a saját 
szintedet, utána kerülhet szóba a feljebb lépés. 
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17. Elsősorban ne a pénzért, hanem a fejlődésért játssz! 
 
WTF?! Na ezt a hülyeséget, meg honnan szedted? – hördülhetsz most fel. 
 
Természetesen a sikert itt is a megnyert pénzben mérik, mégse ez legyen az elsődleges, amíg 
mikro limiten játszol. A miértje nagyon egyszerű. Sokán már mikrón is a sok asztalos játékra állnak 
rá, ami egységnyi idő alatt valóban több pénzt hoz valamivel, csak közben az a probléma, hogy így 
nagyon lassan, vagy egyáltalán nem fejlődik a játékuk.  
 
Ha sok asztalon játszol, akkor gyakorlatilag egy alap robot játékot hozol. A pókernek pont az az 
egyik szépsége, hogy nem lehet egy sablont ráhúzni minden hasonló helyzetre, minden leosztás 
más és más. A cél az, hogy MEGTANULJ GONDOLKODNI, nem az, hogy betanulj sablon move-okat, 
és robotpilóta üzemmódban játssz, mint egy bot. 
 
Törekedj arra, hogy folyamatosan fejlődj, kényszerítsd magad minél több +EV-s határeset 
szituációba. Helyezd nyomás alá az agyad, hogy kénytelen legyél sokat gondolkodni játék közben. 
A sok asztal helyett játssz inkább sokkal több lapkombinációt, főleg pozícióból. Tanuld meg kihozni 
a maximális értéket minél több indulólapból. 
 
A téteken felfelé haladva egyre kevesebb pénzt tudsz keresni a tuti lapokra várva. Ahogy egyre 
jobb ellenfelekkel kerülsz szembe, egyre kevésbé fogják a jó lapjaidat kifizetni. NL50-en már nem 
nagyon lehet pl. set mining-ból megélni, legfeljebb egy nagyon minimális nyereségarányt fog 
eredményezni, és rakeback pro leszel. 
 
Most természetesen nem az ellen vagyok, amikor valaki NL100+ téten sok asztalon játszik, ahol 
már a rake back-ből is igen szép pénzt lehet keresni, de azért könyörgöm: mikrón ne ez legyen már 
a cél, hogy 20 asztalon összegrindeljünk havi 3-400$-t. Ennél azért több pénzt lehet a pókerrel 
keresni, ezzel csak leértékeljük saját magunkat. 
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Mindezek miatt annak a híve vagyunk, hogy 4 asztalnál ne játsszunk többön egy időben (SH). 
Hidd el, ha így teszel magad is meglepődsz majd, milyen gyorsan tudsz felfelé haladni a téteken. 
Lássuk be, NL100-on 4 asztalon sokkal többet lehet nyerni, mint NL10-en 12 asztalon. Na jó, ezt 
még nem tudhatom, mert csak NL50-en játszom :), de azért elég nehéz ezt megcáfolni. Az egész 
tanulás, mikro limites küzdelem arról szól, hogy eljuss egyszer NL100-ig, vagy magasabb tétre, ahol 
már tényleg komoly összeget nyerhetsz egy hónap alatt is. 
 

18. Hogyan tovább, ha már elindult a fejlődés? 
 
Ha már úgy érezzük, elég jól megy a játék mikrón, egy TAG fegyelmezett játékkal viszonylag 
stabilan tudunk nyerni, hamar előkerül a probléma, hogy hogyan lehetne növelni az órabérünket. 
Ilyenkor a legtöbben azt az utat választják, hogy ugyanazt a játékot (némi minőségi romlással) 
elkezdik több asztalon játszani. Vajon helyes lépés-e ez? Attól függ, mi a célunk hosszú távon. 
 
A válasz igen, ha szeretnénk maradni ezen a limiten hosszabb ideig, akkor valószínűleg ez a legjobb 
módja annak, hogy növeljük a profitot. 
 
A válasz nem, ha szeretnénk előbb-utóbb magasabb limitre lépni. A magasabb limitre lépésnek 
alapvetően 2 feltétele van: bankroll és skill. A bankrollunk valószínűleg viszonylag hamar meglesz 
(feltételezve, hogy mikrósként még nem kell csapolnunk belőle), a tudásunk azonban kevésbé, alig, 
vagy semmit nem fog fejlődni, ha azon a szinten, amire eljutottunk, elkezdünk szimplán még több 
asztalon grindelve „pénzt csinálni” abból a tudásból, amit eddig megszereztünk. 
 
Ahhoz, hogy a megértsük mi a helyes lépés ilyenkor, tisztázni kell néhány dolgot. 
 
Miből származik a nyerő játékos nyeresége? 
 
A nyereségünk alapvetően két részből tevődik össze.  

 Standard nyerő játék, ahol elsősorban a halakon van edge-ünk. Túl sokat call-olnak draw-
val odds-on kívül, blöffölnek olyan szituációban, amikor nem reppelnek semmit és 
kényelmesen tudunk call-olni, nem hisznek nekünk olyan szituációban, ahol egy reg soha 
nem blöffölne a riveren és hero call-olnak általában rosszul, overpárt/TP-t a legritkább 
esetben dobnak stb. Nyereségünk nagyobb része innen származik. 

 Határeset szituációk megjátszása. Itt már nem csak a halak ellen nyerhetünk, hanem 
gyengébb (NIT, vagy station típusú) regulároktól is. Ez egy nagyon érzékeny terület, és csak 
kis részét adja a winrate-ünknek (legalábbis mikrón), azonban minden egyes határeset 
szituációban egy-egy apró ellopott kassza, jó blöff, jó fold, tizedekkel javítja a bb/100-
unkat. Fontos meglátni azt is, hogy a határeset szituációk legalább felében nem az lesz a 
kérdés, hogy hogyan nyerjünk picivel többet, hanem, hogy hogyan veszítsünk kevesebbet. 
Minden egyes nagyvak, amit meg tudtunk spórolni határeset partikban jelentősen növeli a 
winrate-ünket, ugyanis ellenfeleink közül sokan fordított helyzetben ellenünk el fogják 
veszíteni azokat a pénzeket amiket mi nem.  
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Javaslatunk, hogy több asztal helyett kezdj el több lappal játszani. Tegyük fel, hogy a standard 
laptartományoddal alapvetően nyerő vagy. Ha pozícióból (!) elkezdesz játszani azon lapok felső 5-
10%-ával, amelyekkel korábban nem szálltál partiba, az várhatóan egyébként is +EV lesz a 
számodra. Az a tapasztalat, amit a határeset szituációk jobb megjátszásával kapcsolatosan szerzel, 
felbecsülhetetlen értékű lesz azon a limiten is, amin éppen most játszol, a magasabb téten 
azonban különösen, ugyanis minél magasabbra megyünk a limiteken, a megnyert pénz aránya 
egyre inkább eltolódik a határeset szituációs nyereményekre. 
 
Nem nehéz felismerni, hogy a magasabb limiten játszó regulárokat set-tel már nem fogjuk tudni 
mindig stack-elni, mikor overpár van a kezükben, és más helyzetekben sem, amelyekben 
alacsonyabb téten teljes beülőt tudtunk nyerni. Hasonlóképpen a halak sem feltétlenül annyira 
agyhalottak, mint mikrón (néhány kivétellel, akik viszont még durvábbak, de erről egy külön 
fejezetet lehetne írni), tehát általában tőlük is csak jobb játékkal fogunk tudni ugyanannyit nyerni, 
mint alacsonyabb limiten. 
 
Két általános helyzet, amikor bővítheted az induló range-edet különösebb kockázat nélkül:  

 CO és BTN helyéről call-olni 98s-54s, 97s-64s lapokkal, ha nit UTG emelt előttünk  

 CO és BTN helyéről call-olni bármilyen spekulatív és broadway lappal, ha előttünk olyan 
játékos emelt, aki flopon 60% alatt cbet-el 
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Pozíciós játék nit ellen határeset és szemét lappal 
 
1. példa:  
NL30 SH – 86s nit UTG ellen 
Ellenfél jellemzése: 19/14, cbet: 53 
 
$0.15/$0.30  No Limit Holdem 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG Player5 $63.51 
CO Player8 $41.26 
BTN Hero $33.53 
SB Player10 $46.90 
BB Player1 $35.40 
 
Pre-Flop: ($0.45, 5 players) Hero is BTN 

  
 
Player5 raises to $0.90, 1 fold, Hero calls $0.90, 2 folds 
 
Flop: ($2.25, 2 players) 

   
 
Player5 checks, Hero bets $1.60, Player5 folds 
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2. példa: 
NL30SH – JTs 
Ellenfél jellemzése: 27/10, cbet: 50, NIT, 
Ez az ellenfél olyan, aki csak akkor cbet-el, ha eltalálja a flop. Ha nem vagyunk feltűnően 
pofátlanok, és várhatóan HU leszünk a flop-on, any two-val +EV lesz a call IP. Ha flop-on nem kell 
neki, akkor általában mi visszük. Ha azonban cbet-el, nem erősködünk, nem lehet – és nem is kell – 
minden kasszát megnyerni. 
 
$0.15/$0.30 No Limit Holdem 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG Player8 $40.23 
CO Player10 $15.52 
BTN Hero $40.54 
SB Player4 $28.73 
BB Player6 $68.30 
 
Pre-Flop: ($0.45, 5 players) Hero is BTN 

  
Player8 raises to $1.20, 1 fold, Hero calls $1.20, 2 folds 
 
Flop: ($2.85, 2 players) 

   
Player8 checks, Hero bets $1.80, Player8 folds 
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3. példa 
NL10 SH – T8s, turn blöff 
Ellenfél jellemzése: 18/15, NIT. A nitek általában gyengén reagálnak a folytatólagos hívásukra 
kapott visszaemelésekre. Amikor egy ilyen sorhúzót flopolunk, érdemes lehet megpróbálni egyből 
megnyerni a kasszát egy jól méretezett visszaemeléssel. 
 
$0.05/$0.10 No Limit Holdem 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG Player10 $22.40 
CO Player1 $10.87 
BTN Hero $9.85 
SB Player4 $8.62 
BB Player5 $18.62 
 
Pre-Flop: ($0.15, 5 players) Hero is BTN 

  
Player10 raises to $0.45, 1 fold, Hero calls $0.45, 2 folds 
 
Flop: ($1.05, 2 players) 

   
Player10 bets $0.50, Hero raises to $1.90, Player10 folds. 
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Nitek a vakok: steal any2, nit vak call, és ch/fold a flop-on, vagy turn-ön 
 
1. példa: 
NL10 SH – J6o vaklopás nitek ellen 
Ellenfelek jellemzése: SB: 17/14, BB: 16/13, fold to cbet: 65 
TAG/NIT vakok, OOP ők eléggé fit or fold-ot játszanak, túl sokszor fogjuk elvinni a kasszát ahhoz, 
hogy megérje egy 2/3 pot-os emeléssel támadni, teljesen mindegy mi a lapunk. 
 
$0.05/$0.10 No Limit Holdem 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG Player3 $5.71 
CO Player4 $12.84 
BTN Hero $11.29 
SB Player1 $10.86 
BB Player2 $12.41 
 
Pre-Flop: ($0.15, 5 players) Hero is BTN 

  
 
2 folds, Hero raises to $0.30, 1 fold, Player2 calls $0.20 
 
Flop: ($0.65, 2 players) 

   
Player2 checks, Hero bets $0.40, Player2 folds 
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2. példa: 
NL10 SH – 97o second barrel 
Ellenfél jellemzése: 17/13 (a másik vaknál is VPIP < 20) 
Ha párral call-olt a flop-on, akkor nem tetszik neki a turn, ha draw-ja volt, akkor sem a legjobb 
kártya érkezett. Két pár ezen a board-on nincs a range-ében, mi viszont reprezentálhatjuk a királyt. 
 
$0.05/$0.10 No Limit Holdem 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG Player5 $10 
CO Player7 $6 
BTN Hero $11 
SB Player3 $14.33 
BB Player4 $10.02 
 
Pre-Flop: ($0.15, 5 players) Hero is BTN 

  
2 folds, Hero raises to $0.30, 1 fold, Player4 calls $0.20 
 
Flop: ($0.65, 2 players) 

   
Player4 checks, Hero bets $0.40, Player4 calls $0.40 
 
Turn: ($1.45, 2 players) 

    
Player4 checks, Hero bets $1.10, Player4 folds 
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19. Szintlépés, néhány csapda és tévhit 
 
Ha már jól haladsz a fejlődéssel, akkor ennek természetes velejárója a szintlépés. Ilyenkor 
hajlamosak vagyunk túl agresszív üzemmódba váltani, vagy egyszerűen csak felesleges move-okat 
beiktatni a játékunkba, mert azt gondoljuk, hogy a magasabb szinten már nem lehet azzal a 
játékkal nyerni, mint a korábbi limitünkön. Ebben van némi igazság, de nem az, hogy nem lehet 
ugyanazzal a játékkal nyerni, hanem, hogy valamivel kisebb lesz a nyereség arányunk (winrate).  
 
Ha az előző limitet már stabilan verjük nagyobb minta, legalább 30.000 leosztás (OK, ez nem túl 
nagy minta, de mikrón elég lesz egy limitre) alapján, akkor az új limiten sem lesz gond, ha pont 
ugyanúgy játszunk. Legfeljebb, ha az előző limiten 8bb/100 volt az eredményünk, akkor az új 
limiten csak 5-6bb/100-at hozunk majd kezdetben.  
 
Ne változtass hát semmit a játékodon közvetlenül szintlépés után, játszd azt, amit előtte. Jó cikk 
erről a témáról: The biggest mistake you can make when "moving up." (link 22). 
 
Szintlépéskor sokkal fontosabb a megfelelő tudás megléte, mint a megfelelő bankroll. Azonban 
van még egy dolog, ami nagyon fontos a szintlépéshez. Ez pedig az önbizalom, vagy 
magabiztosság. Ha megvan a tudás, és a magabiztosság, akkor akár 30BI-nel is neki lehet ugrani a 
szintlépésnek (pl. BaLa megcsinálja ezt) abban az esetben, ha a játéktudásunk mellett meg 
vagyunk győződve róla, hogy ha véletlenül vesztünk 5-10BI-nt a magasabb limiten, nem lesz semmi 
probléma, mert visszalépünk egyet, akár kettőt is, és kényelmesen összegrindeljük az elvesztett 
összeget.  
 
Ha nincs meg az önbizalom és rettegünk az elvesztett BI-nek gondolatától, akkor gyakorlatilag 
halálra van ítélve a szintlépés projektünk. Higgyük el, hogy az új limiten a regulárok nem sokkal 
jobbak, mint azok, akikkel eddig is küzdöttünk! Higgyük, hogy ők is vétenek hibákat! Higgyünk 
benne, hogy akad közöttük olyan, akin még edge-ünk is van!  
 
Ha a játéktudásuk alapján nem tudjuk megverni őket, akkor keressünk más módot. Kezeljük 
jobban a tilt/steaming állapotot, mint ők. Ezzel kapcsolatban ajánljuk a következő cikket: 
Tilt management (link 27) 

 

http://archives1.twoplustwo.com/showflat.php?Cat=0&Board=microplnl&Number=7392389
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/tilt_management/
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Használjuk ki, hogy ők tapasztaltak és hosszú órákig grindelnek több asztalon, mi pedig rövid 
sessionökkel, kevés asztalon mindig A+ játékot hozva megtalálhatjuk azokat a partikat, 
amelyekben ők már fáradtan vagy egy-egy peches parti után kizökkenve a megfelelő mentális 
állapotból nem a maximum EV-t játsszák, és kényszerítsük hibára őket. Ha hiszünk benne, hogy 
meg tudjuk csinálni, akkor sikerülni is fog! 
 

 
20. Célkitűzés 
 
Az egész anyagot a „Mi a Te célod a pókerrel?” kérdéssel indítottam. Nem véletlenül. A cél 
meghatározásával kell kezdeni, és a célodat végig tisztán kell látnod egész pókeres karriered alatt.  
 
Mindig legyen havi célod, amit a fő pókeres célodból vezetsz le. A havi célod, céljaid legyenek 
mérhetők.  
 
Rossz cél: több hand-et fogok játszani, többet videózok. Jó cél: letolok 20k hand-et, megnézem az 
X videó sorozatot ebben a hónapban. 
 
Csak olyan célt tűzz ki, amelynek a teljesítése 100%-ban rajtad múlik. A nyerek a hónapban X BI-t 
azért nem jó, mert nem csak rajtad múlik, és frusztrálni fog, ha nem adja az rng. 
 
 

21. Van-e benned irigység? 
 
Na, ez meg, hogy jön ide? 
 
Ez bizony egy nagyon fontos kérdés. Sokan nem tudnak az irigység csapdájából egész életükben 
kilépni. A kisebbségi komplexusból fakadó irigység és egoizmus meggátolja, hogy fejlődj. Ez a 
mondat így persze nagyon durván hangzik, és biztosan sokan megsértődnek majd rajta. A 
megsértődés helyett kifizetőbb szerintem inkább végiggondolni a dolgot. 
 
Kezdjük azzal, hogy az irigység sem egy természetellenes dolog, mindenkiben megvan. Kiben többé 
kiben kevésbé, de senki sem mentes tőle. Az első lépés, hogy felismerjük, bizony ránk is jellemző 
sok esetben, hogy irigyek vagyunk a nálunk sikeresebbekre.  
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A következő lépés, hogy megértsük, ez az egyik fő gátja, hogy előrébb jussunk. Gondold csak végig: 
valaki irigy a sikeres emberekre, miközben ő is sikeres szeretne lenni. Továbbgondolva: negatív 
érzelmet társít egy olyan állapothoz, amit el szeretne érni. Ha ezt ilyen szinten tudatosítjuk 
magunkban, akkor máris egyértelmű, hogy megoldhatatlan rejtvény elé állítjuk az egónkat, azt 
meg szerencsétlent csak frusztrálni fogja a feloldhatatlan konfliktus, és csak vergődni fog, de nem 
jut a feladattal, amit rá bízunk egyről a kettőre.  
 

 
 
A következtetés sajnos az, hogy a saját szenvedésünknek éppen mi vagyunk a legfőbb oka, illetve a 
szemléletünk. A rossz hír egyben jó hír is, mert ha mi vagyunk az ok, akkor mi vagyunk azok is a 
változtathat ezen az állapoton. 
 
Nézzük akkor az első lépést: ismerjük fel, hogy megvan bennünk az irigység. Lehet, hogy azt 
gondolod, hogy benned nincs, de kérlek, csináld végig az alábbi gondolatjátékot! Válaszolj őszintén 
az alábbi kérdésekre! A lényeg, hogy egyből válaszolj, ami elsőként eszedbe jut. Ezek a kérdések 
mind olyan látens irigységre utalnak, amiről nem is gondolnánk, hogy valójában az. 
 
Az alábbi állítások közül valamelyik igaz-e rád, vagy igaznak tartod-e ezeket a kijelentéseket?  

 Azt gondolom, hogy többet érdemelnék az élettől, mint amennyit kaptam. (a klasszikus) 

 A sikeres emberek többsége azért érte el a sikerei nagy részét, mert jókor volt jó helyen. 

 Ha egy fiatal srácot látok egy drága autóban, az első gondolatom, hogy apuci alátolta. 
Bezzeg én gürizek éhbérért reggeltől estig. 

 XY pókeres bemákolt egy nagy versenyt és sok pénzt nyert. A mocsok szemét! Én miért 
nem tudok végre nyerni egy nagyot? Igazán JÁRNA már nekem! 

  
Lehet, hogy egy valódi pszichológus nem pontosan ezeket tartaná erre a célra jó kérdésnek, de 
most a célnak megfelel. Ha bármelyik kérdés, állítás kiváltott belőled valamilyen negatív érzelmet, 
vagy magadra ismertél benne, akkor mindenképpen van dolgod ezen a téren, ha nem szeretnél 
egy féket a fejlődésedben. 
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Ha megvolt az első lépés, a felismerés (ez lesz a legnehezebb), akkor jöhet a következő (ez már 
kicsivel könnyebb lesz), hogy kimondod és elfogadod: mindezek a dolgok egyszerűen csak NEM 
SZÁMÍTANAK. Az, hogy valaki mással mi történt, vagy mit ért el, egyszerűen csak semmit sem 
befolyásol azon, hogy te mit érsz el.  
 
Csak azzal foglalkozz, hogy magadhoz képest mindig előre lépj, ne mérd magad másokhoz, ne 
foglalkozz velük. Ezzel megteszed a minimálisan szükséges lépést, leveszed a sikerről a negatív 
érzelmeket, amit hozzá társítottál. Megszüntetsz egy felesleges gátat.  
 
Ezután jöhet a harmadik lépés, amikor a semleges állapotból pozitívba váltasz, és igyekszel pozitív 
érzelmeket társítani a sikerhez. Itt a kulcskérdés: Tudsz-e ŐSZINTÉN örülni mások sikereinek? 
Igényel némi gyakorlást, de elsajátítható. 
 
Ha idáig eljutottál, akkor immár pozitív érzelmet társítasz a sikerhez, mint állapothoz, így nem 
kárhoztatod szerencsétlen egódat örök frusztrációra, meg fogsz lepődni, mennyivel könnyebben és 
magától értetődően éred el majd a céljaidat. 
 
 

22. Ne mesélj bad beat sztorikat! 
 
Ne tegyél be hand-eket, és ne is olvasd a bad beat topic-okat (legalábbis ne túl gyakran). Ezzel csak 
még jobban elmélyíted a tilt-et és down swing hangulatot magadban. Gyakorlatilag programozod 
magadba a negatív mentális állapotot. Beleneveled magadba a félelmet. Félelemmel, kétségekkel 
telve ülsz majd le játszani. Mindezek egyenes következménye lesz, hogy túl weak lesz a játékod, 
nem mered bevállalni a határeset, de egyértelműen +EV szituációkat. Inkább nem cbet-elsz, hogy 
„ne bukj többet”, és még sorolhatnám. 
 
Helyette inkább olvass el 1-2 hand elemzést, valamilyen póker stratégia cikket (javasoltam épp 
elég tanulnivalót). Azoknak legalább hasznát veszed. A bad beat-eken való merengésnek viszont 
semmilyen pozitív hozadéka nem lehet. 
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23. Póker és párkapcsolat 
 
Előbb utóbb kardinális kérdéssé válik a pókeres hobbid, karriered párkapcsolati szempontból. Ez 
ügyben a legfontosabb, hogy a túl sok kommunikáció a partnerünkkel sokkal jobb, mint a túl 
kevés. 
 
Beszéld meg a pároddal, milyen lelki megtereléssel jár a pókerezés. Mi van, ha down swingben 
vagy. Mire számítson, ha up swingben vagy. Mindig tudja, hogy most éppen milyen fázisban vagy, 
beszéld meg vele az érzéseidet őszintén. Vond be őt is a szükséges szinten. Fontos, hogy értse a 
variancia természetét a pókerben. Sokat segíthet neked a nehezebb időszakokat áthidalni, és nem 
fogod a problémát ilyenkor még azzal tetézni, hogy vele is összeveszel. 
 
A kulcsszó, mint mondtam: megbeszélni, megbeszélni, megbeszélni.  
 
Ebben a fórum topikban (link 28), illetve 2tiwinner ezen blogbejegyzésében (link 29) is sok 
hozzászólás született a témában. 
 
Amennyiben további tippeket keresel, ajánljuk Bobby Crosby +EV című pókeres képregényét (link 
30), amely egy pókeres házaspár mindennapjairól szól.  
 
 

24. Mikor játszunk jól, vagy rosszul? 
 
Nem akkor játszunk jól, amikor nyerünk, és nem akkor játszunk rosszul, amikor vesztünk, 
hanem: akkor játszunk jól, amikor nyerő kezeinkből kihozzuk a maximális értéket, vesztő 
kezeinkkel pedig minimalizáljuk a veszteséget.  
 

 

http://www.pokerakademia.com/vBulletin/minden-mas/5169-szex-szerelem-es-poker.html
http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/2tiwinner/poker_es_a_parkapcsolat_i/
http://www.pokerakademia.com/poker_humor/bobby_crosby_kepregenyek/kerlek_el_ne_dobd/
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Ennek megfelelően akkor játszunk rosszul, ha nem hozzuk ki a maximális összeget a nyerő 
kezeinkből, a vesztő kezeinkkel pedig a kelleténél többet vesztünk. Ezt lehet még tovább ragozni, 
hogy akkor játszunk rosszul, ha eltérünk az ideális játékmódtól az adott helyzetben, de a lényege 
nagyjából ennyi. 
 
Miért fontos ezt tudatosítani magunkban? Nem vagyok pszichológus, így valószínűleg szakmailag 
nem 100%-osan pontosan fogalmazok, de a tanulási folyamat az élet bármely területén nagyjából 
úgy működik, hogy az ember kipróbál valamit, és ha pozitív az adott cselekvésnek a 
következménye az ő számára, akkor magát a cselekvést, a kiváltó okot elkönyveli pozitív, 
követendő viselkedésmintának, negatív eredmény esetén, pedig kerülendőnek. 
 
Ha mindezeket nem tudatosítjuk magunkban, az vezet oda, hogy kialakulnak az „AA-val nagyot 
lehet bukni” legendák, illetve hogy a fish-ek kb. minden egyszínű lapkombinációt megjátszanak 
bármilyen pozícióból, de még mikrós regulároknál is gyakran látni, hogy SB-ből belimpelnek, vagy 
OOP call-olnak emelést multiway potban suited connectorokkal. 
 
Az AA nagy bukó legenda amiatt van, mert ha ezzel bukunk (és a kezdők általában előszeretettel 
buknak vele teljes beülőt sima emelt potban, mert postflop nem tudják elengedni), az nagyon 
belénk ég, ha viszont megnézzük a hosszú távú statisztikánkat, akkor mégiscsak ez a legnagyobb 
nyerő kombináció. 
 
A húzó lapkombinációknál (konnektortok, suited lapok, sc-k) pont fordítva van. Ott arra 
emlékezünk nagyon, hogy 1-2 alkalommal mekkora pot-ot nyertünk vele, arra viszont kevésbé, 
hogy kb. az összes egyéb esetben viszont check/fold-olnunk kellett már flop-on, vagy rosszabb 
esetben turn-ön, mivel OOP és nem preflop agresszorként egyszerűen -EV velük játszani. 
 
A suited connectorokat elsősorban a pozíció és a folding equity teszi +EV lapkombinációvá. 
 
Amennyiben pozícióban vagyunk, akkor például könnyebb értéket realizálni kiegészült húzó 
lapunkkal. OOP ellenfelünk bármikor mögénk passzolhat a kiegészült draw láttán, ezzel szemben 
fordított esetben, ha ellenfelünk passzolt még mindig ott a lehetőségünk emelni. Ha valaki 
kételkedik, szűrje le nagy mintán, hogy a suited connector típusú lapjaival milyen a winrate-je 
azokban a leosztásokban, amikor OOP volt és nem ő volt a preflop emelő, nagyon meglepődnék, 
ha pluszos lenne. 
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25. Még néhány mondatot az egóról 
 
Az egó kérdéskör annyira fontos, hogy két fejezetet is kapott az anyagban, és ez a része 
tematikailag most kapcsolódik. 
 
A tény, hogy jobb vagy, nem azt jelenti, hogy mindig Te nyersz, hanem azt, hogy Te jobb 
döntéseket hozol, amikkel nem feltétlen fogsz mindig nyerni. Picit megfordítva a dolgot fontos 
megérteni azt, hogy amikor sokat nyertünk az nem feltétlen azért volt, mert annyival jobbak 
vagyunk az ellenfeleinknél. 
 
 

 
 
Vannak bizonyos szituációk, amikor az ellenfél jó játékkal vesztett el sok pénzt ellenünk, és ezeket 
mi is ugyanúgy el fogjuk veszíteni (preflop allin JJ+ lapokkal, és nálunk van az overpár, valamint a 
posztflop top 2pár vs set vs sor vs flush vs full típusú partik). Kevésbé tapasztalt játékosok ilyenkor 
hajlamosak azt hinni, hogy ezeket a pénzeket megnyerték, holott valójában fordított szituációban 
pontosan ugyanennyit fognak elveszíteni, amikor nekik van a gyengébb, de az adott szituációban 
dobhatatlan lapkombinációjuk. 
 
Ha egy nagy nyerő session után objektíven végignéznék az összes nagy kasszát, akkor azt 
tapasztalnánk, hogy a nyeremény meglehetősen nagy része ilyen leosztásokból származik, tehát 
valójában nem is nyertük meg, csak az a pénz most éppen nálunk van. Sajnos az egónk könnyen 
elhiteti velünk, hogy ez igazából nem így van, hanem azért nyertünk, mert jobbak vagyunk 
(különösképp akkor, ha kevésbé képzett játékosként még csak tisztában sem vagyunk vele mi a 
cooler, és mi a rossz játékkal elbukott pénz) és amikor ugyanez fordítva történik, akkor az nagyon 
sérti az igazságérzetünket. 
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Hogy lehet az, hogy én annyira jó játékos vagyok, a múltkor nyertem is sokat, most meg 
(majdnem) ugyanolyan jó lapokkal csak veszítek? 
 
Több lehetséges válasz is van: 

 a múltkor nálunk volt az AA, most nálunk a KK 

 a múltkor nem esett le az overpárnak a set, vagy a lyuksor flop allin után most meg igen 

 és így tovább … 
 
Ha sikerül tudatosítani magunkban, hogy nyereményünk jelentős része nem „valódi” nyeremény, 
hanem az ide-oda vándorló pénz, ami most éppen nálunk van, akkor sokkal könnyebb lesz 
feldolgozni azt, amikor egy-egy sessionben kevésbé jönnek jól a lapok, és elég sokat veszítünk. 
 
 

26. Minden leosztást az ellenfél teljes lehetséges laptartománya 
ellen játsszunk! 

 
Amíg az adott leosztás nem jut el showdown-ig, addig nem tudhatjuk pontosan, hogy milyen lap 
van az ellenfelünknél, ezért az addig rendelkezésre álló információk alapján (ellenfél statisztikái, 
pozíciója, aktuális asztal dinamika, stb.) mindig felállítunk egy laptartományt, ami az ellenfélnél 
lehet. Ezt a laptartományt pedig minden új információ esetén módosítjuk (szűkítjük, de néha 
esetleg tágítjuk is). A lényeg, hogy az adott leosztást mindig úgy kell játszanunk, hogy a teljes 
lehetséges tartománya ellen mi a legjobb lépés. Nagyon fontos, hogy laptartományokban 
gondolkodjunk! 
 
Ez alapján két fő célra vezethető vissza minden lépés: 
1. rávegyük, hogy a teljes lehetséges laptartományának a nálunk pillanatnyilag gyengébb 
tartományával megadja az emelésünket -> értékért hívás (value bet) 
2. a nálunk erősebb laptartományát eldobja -> blöff 
 
Az 1. esetre példák:  

 top párral cbet-elünk 3 utcán keresztül passzív calling station fish ellen, mert tudjuk, hogy 
bottom párral is callol még turnön is 

 second párral cbet-elünk 2tone flop-on, mert tudjuk, hogy flush draw-val is call-ol az 
ellenfél (ezt úgy is hívjuk, hogy védjük a lapunkat a flush-től, de valójában ez is egy sima 
value bet, mivel a FD miatt a nálunk jelenleg gyengébb ellenfél call-olhat, bízva abban, hogy 
majd lejavul) 

 
A 2. esetre példa:  

 Ax-szel emeltünk preflop, cbet-elünk 8-as magas flop-on, az ellenfél adja, a turn J, ismét 
hívunk, az ellenfél még mindig adja, a river K, ismét hívunk. Itt a cél egyértelmű, kezünk 
csak A magas, tehát bármilyen kóbor pár megver bennünket, de az adott board textúra 
alapján ezzel a line-nal nagyon sok nálunk jobb lapot el tudunk dobatni 
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Információért emelni azért nem jó, mert alapvetően azt feltételezi, hogy halvány gőzünk sincs, 
hogy mi lehet az ellenfélnél, ezért akarjuk megnézni, hol állunk. Ha ezek után az ellenfél dob, akkor 
megtudjuk, hogy gyenge lapja volt, de ezzel akkor már semmire sem megyünk, ha pedig 
visszaemel, akkor megvonjuk a vállunkat, hogy hmm, erős lapja lehet, és dobunk. 
 
Természetesen szinte minden emelésünk után az ellenfél reakciója hordoz többlet információt, 
amit fel is kell használunk arra, hogy pontosítsuk az ellenfél laptartományát, és ez alapján hozzuk 
meg az újabb döntést. De önmagában nem lehet cél információért emelni. Az egyszerűen túl 
költséges "move". 
 
A becsült laptartományok torzulása downswing esetén 
 
Azt, hogy laptartományokban gondolkodjunk különösen fontos szem előtt tartanunk, amikor 
éppen nem optimális lelki állapotban vagyunk. Például attól, hogy mi éppen downswing-ben 
vagyunk, és sokat buktunk az imént, még nem jelenti azt, hogy az ellenfelünket úgy általában 
többször találja el a flop és mindig jobb lapja ”kell”, hogy legyen. 
 
Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni down swing esetén, hogy az ellenfelünknél a lehetséges 
laptartományából biztosan az van, ami ver bennünket, így inkább nem cbet-elünk. Nagy up swing 
esetén pedig, amikor pozitív tilt-re kerülünk, akkor legyőzhetetlennek érezzük magunkat, és 
mindig azt a szűk tartományt tesszük ellenfelünk kezébe, amit éppen verünk. 
 
Ne ess ebbe a hibába! A lapoknak nincs emlékező tehetségük, minden leosztás egymástól 
független esemény. Minden esetben a lehető legnagyobb várható értékű megoldást kell 
választanod és laptartományokban, nem pedig konkrét lapokban kell gondolkoznod. 
 
Most pedig nézzük az egyik leghasznosabb pókeres segéd programot, amelynek segítségével 
könnyedén megbecsülhetjük lapunk erejét különböző laptartományok ellen: 
 
 

27. PokerStove 
 
Pokerstove egy segéd program, ami nem hiányozhat sem a CG, sem a versenyjátékosok 
kelléktárából. Segítségével elemezhetünk szituációkat, nem csak ellenfelünk egy bizonyos lapja 
ellen, hanem egy bizonyos laptartomány ellen is, amivel abban a szituációban szerintünk így 
játszana.  
 
Kevésbé tapasztalt játékosoktól gyakran hallani egy adott leosztásban, hogy mi van, ha XY (nut 
típusú vagy más nagyon erős) lap van nála. Nos, erre a kérdésre a válaszunk nem lehet más, mint 
az, hogy akkor baj van, hisz komoly hátrányban vagyunk, azonban érdemes lenne megnézni, hogy 
lapunk hogyan teljesít ellenfelünk nem csak egy nagyon erős lapja ellen, hanem a teljes zónájával 
(range) szemben. Ebben lesz segítségünkre a PokerStove. 
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1. példa: 
 
a.) 
 
+EV berakni flop settel monoton flopon még akkor is ha sokszor ellenfelünk flop flusht mutat 
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Board: 

   
 

equity  win  tie  pots won pots tied 
Hand 0: 50.859% 50.22% 00.64% 79044  1012.50 { 77 } 
Hand 1: 49.141% 48.50% 00.64% 76341  1012.50 { JJ+, 33, 
AcKc, AcQc, AcJc, AcTc, Ac9c, Ac8c, Ac7c, Ac6c, Ac5c, Ac4c, Ac3c, Ac2c, KcQc, KcJc, KcTc, Kc9c, 
Kc8c, Kc7c, Kc6c, Kc5c, Kc4c, Kc3c, Kc2c, QcJc, QcTc, Qc9c, Qc8c, Qc7c, Qc6c, Qc5c, Qc4c, Qc3c, 
Qc2c, JcTc, Jc9c, Jc8c, Jc7c, Jc6c, Jc5c, Jc4c, Jc3c, Jc2c, Tc9c, Tc8c, Tc7c, Tc6c, Tc5c, Tc4c } 
 
Látható, hogy még egy ilyen szűk range ellen is van 50%-unk, tehát a már a potban levő dead 
money miatt +EV itt all-in menni settel. 
 
 
b.) 
 
Továbbá lehet még az ellenfélnél 2 pár, nut flush draw, top pár plusz magas flush draw. Ha ezeket 
is belevesszük, akkor még jobban állunk: 
 
Board: 

   
 

equity  win  tie  pots won  pots tied 
Hand 0: 59.920% 59.19% 00.73% 137115 1696.50 { 77 } 
Hand 1: 40.080% 39.35% 00.73% 91152  1696.50 { JJ+, 33, 
AcKc, AcQc, AcJc, AcTc, Ac9c, Ac8c, Ac7c, Ac6c, Ac5c, Ac4c, Ac3c, Ac2c, KcQc, KcJc, KcTc, Kc9c, 
Kc8c, Kc7c, Kc6c, Kc5c, Kc4c, Kc3c, Kc2c, QcJc, QcTc, Qc9c, Qc8c, Qc7c, Qc6c, Qc5c, Qc4c, Qc3c, 
Qc2c, JcTc, Jc9c, Jc8c, Jc7c, Jc6c, Jc5c, Jc4c, Jc3c, Jc2c, Tc9c, Tc8c, Tc7c, Tc6c, Tc5c, Tc4c, AcKd, 
AcKh, AcKs, AdKc, AhKc, AsKc, AcQd, AcQh, AcQs, AdQc, AhQc, AsQc, AcJd, AcJh, AcJs, J7o, J3o, 73o 
} 
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2. példa: 
 
Milyen equity-re számíthatunk, ha all in kerülünk A 8-cal, amikor ráemeltek a cbetünkre egy 

T 7 6 flopon? 
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Board: 

   
 

equity  win  tie  pots won pots tied 
Hand 0: 45.576% 44.59% 00.98% 31785  701.50  { As8s } 
Hand 1: 54.424% 53.44% 00.98% 38092  701.50  { TT+, 77-
66, KsQs, KsJs, QsJs, T7s-T6s, 98s, 76s, T7o-T6o, 98o, 76o } 
 
Ha ellenfelünk ezzel a zónával adja az all-int, akkor látható, hogy hátrányban leszünk, de valószínű, 
hogy nem csak ezekkel a lapokkal emel rá a cbetünkre. Ha van információnk arról, hogy mely 
lapokkal játszik, mennyit dob a cbetekre, és milyen százalékban raise-eli a cbetet, akkor 
Pokerstove és Excel segítségével könnyedén kiszámolhatjuk, hogy a dobás vagy az all-in a jó játék. 
Nyilván a számolás során figyelembe kell venni a pot méretét és a még előttünk, valamint 
ellenfelünk előtt lévő pénz mennyiségét (effektív stack), ugyanis például egyáltalán nem mindegy, 
hogy partit 80, vagy 180BB deepen kezdtük. 
 
Néhány klasszikus prefop allin probléma, amikor mutatáskor látszólag majdnem mindig hátul 
vagyunk, emiatt olyan érzésünk lehet, hogy nem is jó az allin. Lássuk valóban így van-e. 
 
 
3. példa: 
 
a.) QQ-val 3betelünk egy emelésre 100BB deepen, amire ellenfelünk 4betel. 
 
Licit: 
raise 3BB 
3bet 9BB 
4bet 23BB 
pot: 33,5BB (tételezzük fel, hogy a vakok dobtak) 
 
Tételezzük fel, hogy ellenfelünk soha nem 4bet blöfföl, és QQ+ AK range-el 4betelt, amivel az all-
int is adni fogja. Ekkor esélyeink így néznek ki: 
 
QQ: 40.2% 
QQ+ AKo, AKs: 59,793% 
 
Ha itt allin megyünk, akkor 81BB-vel fogunk végezni a leosztás után, vagyis átlagosan 19BB-t 
veszítünk. Ha ezen a ponton dobunk, akkor 9BB veszítünk csak, látható hogy jobb a dobás mint az 
allin. 
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b.) Vegyük bele ellenfelünk 4bet value range-ébe  a JJ-t is. Ebben az esetben a következőképpen 
alakulnak az esélyek: 
 
QQ: 47,3% 
JJ+, AKs, AKo: 52.6% 
 
A preflop allin után pontosan 6 nagyvakot veszítünk átlagosan (beleszámolva a bent lévő +1.5 
nagyvakot is). A preflop dobással viszont 9BB a veszteségünk, vagyis ezen a ponton még akkor is 
érdemes allin menni, ha tudjuk hogy hátrányban leszünk, mert a -6BB sokkal nagyobb EV mint a -9. 
 
c.) Végül lássuk mi a helyzet akkor, ha ellenfelünk 10 alkalomból pontosan 1-szer 4bet blöfföl és az 
all-inre dobni fog. 
 
10%-ban elvisszük a kasszát, vagyis a bent lévő 33,5BB-t. 
90%-ban lejátszunk az ellenfél range-e ellen a flippet és veszítünk 6BB-t. 
 
Összességében a nyereményünk így -1,26BB leosztásonkét ami sokkal nagyobb EV mint a -9BB 
amit a dobással nyernénk. 
 
 
4. példa: 
 
a.) AKo-val emeltünk, 3betelnek ránk és 4betelni szeretnénk, viszont arra csak jobb/ugyanaz a lap 
fog allin menni. Jó ez nekünk? 
 
Licit: 
raise 3BB 
3bet 9BB 
pot: 13,5BB (tételezzük fel, hogy a vakok dobtak) 
 
Legyen ellenfelünk 3bet%-a 5,5% valahol az átlagos körül. Ha 4 betelünk ő allin megy QQ+ AK+-al, 
minden mást dob. 
 
Allinben az esélyünk: 
AKo: 38,8% 
QQ+ AKs, AKo: 61,1% 
 
Ellenfelünk 5.5%-ban 3betel, és 2.6%-os range-el megy allin vagyis 52% folding equitynk van. Ekkor 
megnyerjük a bent lévő 13,5 nagyvakot. 48% ban veszítünk 21,8 nagyvakot. Összességében 
veszítünk 2,68 nagyvakot, míg a dobással 3 nagyvak a veszteségünk. 
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b.) Lássuk mi a helyzet, ha 6,5% ellenfelünk 3betje: 
 
Mivel szélesebb range-el 3betel ezért feltételezzük, hogy a value 3bet range-e is szélesebb, most 
már JJ+ AKo+-al fog allin menni a 4betünkre. 
 
Folding equity pre 53.8%, amikor nyerünk 13.5 BB-t 
Allinben veszítünk 20BB-t 
 
Összességében veszítünk 1,43BB- leosztásonként, ha pedig dobunk, akkor 3BB a veszteségünk, 
tehát jobb megoldás az allin. 
 
 
Végezetül előbbiek közül lássunk néhány esetet akkor, ha ellenfelünk visszaemelésének mértéke 
picit nagyobb: 
 
3. számú példa módosítva: 
 
Ellenfelünk 23BB helyett 26BB-ig 4betel. 
 
Az előbbi a.) és b.) esetben semmi nem változik, mert ellenfelünk soha nem dob preflop. 
 
c.) Itt mivel nagyobb kasszát viszünk el, amikor ellenfelünk dob, allinben pedig ugyanannyit 
veszítünk a végeredmény -0,16BBre módosul, ami már majdnem 0EV-jű játék, szemben a preflop 
dobással, ami -9BB lenne. 
 
4. számú példa módosítva: 
 
Ellenfelünk 11BB-ig 3betel 9 helyett. 
 
a.) ebben az esetben 1,63BB lesz a veszteségünk leosztásonként szemben a dobás -3BB-s 
nyereményével. 
 
b.) itt már csak 0,35 nagyvakot veszítünk leosztásonként míg a dobással 3-at. 
 
Látható, hogy viszonylag egyszerű szituációkban a körülményeket picit változtatva, jelentősen 
változik egy-egy leosztásban a várható érték (ha az effektív stackeket is változtattuk volna, akkor 
ugyancsak más eredmények jöttek volna ki). Ezeket a szituációkat PokerStove segítségével 
pontosan ki lehet kiszámolni így játék közben többször tudunk jó döntéseket hozni, mint azok, akik 
nem használnak ilyen segédprogramokat. 
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28. Ki kell szedni a maximális értéket a laza passzív fish-ek ellen 
 
Mikro limiten főképp azért könnyű nyerni, mert nagyon sok a laza passzív játékos (a limiteken 
felfelé lépkedve az agresszió nő meg leginkább, még a fish-ek is egyre agresszívebbé válnak). 
 
Első tippünk, hogy jelöld be a passzív ellenfeleket. Ők azok, akik főleg csak megadják az emelést, 
de ők maguk nagyon ritkán emelnek. Őket könnyen azonosíthatod majd az asztalnál (főképp, ha a 
javaslatomnak megfelelően maximum 4 asztalon játszol). 
 
 

 
 
 
A stratégia nagyon egyszerű a passzív fish-ek ellen: agresszíven kell emelni, ha legalább egy 
közepesen erős lapunk van, mondjuk egy top pár, mivel nagy az esélye, hogy gyengébb lappal is 
végig megadják majd az emelésünket. FIGYELEM: abban a pillanatban, amikor ezek a passzív 
játékosok bármelyik utcán (de főleg, ha a turn-ön) visszaemelnek, azonnal szabaduljunk meg a 
lapunktól, ha nincs nálunk legalább egy set, de legalább egy top 2 pár. Ilyenkor kell tipikusan 
eldobni pl. az over párokat. 
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Persze, amikor végig emelsz majd 3 utcán keresztül top párral, előfordul, hogy végül az ellenfél két 
párt mutat, mert a river-re lejavult. Ezzel azonban nem kell foglalkozni, ne legyen ilyen 2 pár-
fóbiád. Sokkal többször lesz, hogy te fogod nyerni a leosztást, és ezért nagyon nem mindegy, hogy 
25-30bb-t nyersz egy-egy alkalommal, vagy esetleg 60-70bb-t. 
 
Amikor a river-en nagyon erős lapunk van, viszont az ellenfél csak nagyon polarizált range-el tudja 
call-olni az emelésünket a river-en, akkor mindenképp érdemes nagyot (pot közel, időnként 
overbet) emelni, mert ha jó lapja van, akkor úgyis adja, ha nem, akkor szinte soha. Ezek tipikusan 
akkor fordulnak elő, amikor végig hívjuk a partit és a board nem nagyon változik meg a flop-hoz 
képest. 
 
Példák: 

 KKTT6 besült flöss húzós (két egyszínű lap volt a flop-ban, de nem jött a 3. szín river-en 
sem) board-on Kx-el játszunk. 

 T8522 board-on set-et flop-olunk. 

 4 egyszínű board-on K/A magas flössünk van (ez tipikus, itt a fish ránéz a lapjára, ha van 
benne flöss, akkor call, majdnem mindegy milyen, és mennyi a call, ha nincs, fold). Ennek 
sokan még low limiten sem tulajdonítanak jelentőséget, pedig elég sokszor előfordul ilyen 
helyzet, és sok pénz múlik rajta, hogy adott partiban 6-8BB-vel többet nyerünk. 

 
Amikor erős lapunk van a river-en, de a board elcsúnyult, (akár a mi szempontunkból, akár az 
ellenféléből), akkor az előző szitunak az ellentéte van. Ha a turn és a river is overcard volt, akkor az 
általában nem segítette ellenfelünket, és kevésbé fogja erősnek érezni pl. a flop top párját. Ha 
például ilyenkor set-et flop-oltunk az elég kellemetlen, mert sajnos nem tudunk annyit nyerni, 
amennyit egyébként tudtunk volna. Ilyenkor érdemes kisebbet value bet-elni, mert azt úgy 
értékelheti ellenfelünk, hogy mi is félünk az overcard-októl, és jó eséllyel elég a lapja, továbbá ha 
mégis segített neki a turn vagy a river akkor úgyis visszaemel, és bekerülhet minden. 
 
Minél rosszabb játékos az ellenfél, annál nagyobbakat kell betelni, mert sokan 70-80BB-vel ülnek 
csak és ezek ellen, ha picit nagyobbakat value betelünk, akkor a river lehet allin, mert picivel 
marad csak több pénzük mint a pot. Flop 6.5bb turn 16-18bb emeléssel 70-80bb kezdő stacket 
allin lehet hívni a riveren (ha nagyon gyenge és "station" az ellenfél, akkor 100bb-set is). Mikrón 
nagyon jól működik az a szemlélet, hogy ha már ennyit beraktam, nem fogom dobni, ezért is 
működnek kevésbé a blöffök. 
 
Ez kb. +4-8bb/100-at jelent. 
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Példák: 
 
Overbet for value polarizált calling range ellen 
 
1. példa: NL10 SH – A9o river overbet 
 
$0.05/$0.10  No Limit Holdem 
4 Players 
 
Stacks: 
CO  Player9 $15.01 
BTN  Player5 $2.45 
SB  Hero $9.75 
BB  Player8 $12.75 
 
Pre-Flop: ($0.15, 4 players) Hero is SB 

  
 
2 folds, Hero raises to $0.30, Player8 calls $0.20 
 
Flop: ($0.60, 2 players) 

   
 
Hero bets $0.60, Player8 calls $0.60 
 
Turn:  ($1.80, 2 players) 

 
 
Hero bets $1.80, Player8 calls $1.80 
 
River: 4d ($5.40, 2 players) 

 
 
Hero bets $7.05, Player8 calls $7.05 
 
Final Pot: $19.50 
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Hero shows 
9 A 

 
Player8 shows 

4 K 
 
Hero wins $18.69 (net +$8.94) 
Player8 lost $9.75 
 
Tipikus, 9x 4x mindig callol, sokszor flusht sem fognak itt dobni (esetenként 55-88-at sem). 
Általában ezen a board-on ellenfelünknek vagy semmije nincs, vagy nagyon erős show down 
értéke, amit nehezen fog tudni elengedni még overbetért is. 
 
 
2. példa: NL100 HU – AKo 3bet pot, 4X overbet 
 
$0.50/$1  No Limit Holdem PokerStars 
2 Players 
 
Stacks: 
SB  $125.10 
Hero  $174.50 
 
Pre-Flop: ($1.50, 2 players) Hero is BB 

  
 
SB raises to $4, Hero raises to $14, SB calls $10 
 
Flop: ($28, 2 players) 

   
 
Hero checks, SB checks 
 
Turn: ($28, 2 players) 

 
 
Hero checks, SB checks 
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River: ($28, 2 players) 

 
 
Hero goes all-in $160.50, SB goes all-in $111.10 
 
Final Pot: $299.60 
Hero shows four of a kind, Aces 

K A 
 
SB shows a full house, Aces full of Sevens 

8 Q 
 
Hero wins $299.10 (net +$124.60) 
SB lost $125.10 
 
Ellen fish, nagyon széles range-el call-olja a 3betet preflop. Riveren full-t nem fog dobni, még akkor 
sem, ha a board-on van az a full. Amúgy a flopon felmerül a bet, ami valószínűleg jobb játéknak 
tekinthető. 
 
 
3. példa: NL10 SH – 66 set 
 
$0.05/$0.10  No Limit Holdem 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG  Player6 $13 
CO  Player8 $11.97 
BTN  Player9 $8.60 
SB  Hero $16.73 
BB  Player2 $10 
 
Pre-Flop: ($0.15, 5 players) Hero is SB 

  
 
Player6 calls $0.10, 2 folds, Hero raises to $0.45, 1 fold, Player6 calls $0.35 
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Flop: ($1, 2 players) 

   
 
Hero bets $0.70, Player6 calls $0.70 
 
Turn: ($2.40, 2 players) 

 
 
Hero bets $1.90, Player6 calls $1.90 
 
River: ($6.20, 2 players) 

 
 
Hero bets $9.90, Player6 calls $9.90 
 
Final Pot: $26 
 
Hero shows 

6 6 
 
Player6 shows 

Q 3 
 
Hero wins $26 (net +$13.05) 
Player6 lost $12.95 
 
A flop top pár még a riveren is az, ráadásul sokszor viszonylag jó kickerrel, vagy két párrá fejlődve. 
Száraz flop, riveren nincs missed draw, amivel call-olja a 70% potot, azzal jó eséllyel a 150%-ot is. 
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4. példa: NL20 SH – AKo full house river overbet 
 
$0.10/$0.20  No Limit Holdem 
5 Players 
 
Stacks: 
UTG  Player10 $21.44 
CO  Player1 $18.58 
BTN  Hero $21.33 
SB  Player7 $17.32 
BB  Player9 $3.80 
 
Pre-Flop: ($0.30, 5 players) Hero is BTN 

  
 
Player10 calls $0.20, 1 fold, Hero raises to $0.80, 2 folds, Player10 calls $0.60 
 
Flop: ($1.90, 2 players) 

   
 
Player10 checks, Hero bets $1.50, Player10 calls $1.50 
 
Turn: ($4.90, 2 players) 

 
 
Player10 checks, Hero bets $3.80, Player10 calls $3.80 
 
River: ($12.50, 2 players) 

 
 
Player10 checks, Hero bets $15.23, Player10 calls $15.23 
 
Final Pot: $42.96 
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Player10 shows 
J 3 

 
Hero shows 

K A 
 
Hero wins $41.46 (net +$20.13) 
Player10 lost $21.33 
 
Sor (általában), flush, full és néha még A drill és Kx is callol. Látható hogy 70-75%-os betek miatt a 
riveren már nem volt túlzottan nagy overbet az allin. 
 
 
5. példa: NL50 monoton board 
 
UTG ($86.24) 
MP ($43.55) 
CO ($36.25) 
Button ($47) 
Hero (SB) ($52.15) 
BB ($50) 
 
Preflop: Hero is SB with 

  
 
UTG raises to $1.75, 1 fold, CO calls $1.75, Button calls $1.75, Hero calls $1.50, 1 fold 
 
Flop: ($7.50) (4 players) 

   
 
Hero checks, UTG checks, CO checks, Button checks 
 
Turn: ($7.50) (4 players) 

 
 
Hero bets $3.75, UTG calls $3.75, CO calls $3.75, 1 fold 
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River: ($18.75) (3 players) 

 
 
Hero bets $46.65 (All-In), UTG calls $46.65, CO calls $30.75 (All-In) 
Total pot: $142.80 | Rake: $3 
 
Results: 
Hero had  6 6 (full house, sixes over fives) 
UTG had K 9 (straight, nine high) 
CO had J 9 (flush, Jack high) 
Outcome: Hero won $139.80 
 
Ebben a partiban mindenképpen érdemes overbetelni OOP, mert a káró hetes jó eséllyel segített 
valakinek, kiegészült az FD, és az OESD is, és aki azért callolt, az nem akarja majd dobni azok után, 
hogy leesett. 
 
Ezek a kiragadott partik meglehetősen szélsőségesek, és természetesen előfordulhatott volna 
bármelyikben az is, hogy ellenfelünk dob. Mindenesetre talán érzékelteti valamennyire azt, hogy a 
megfelelő boardokon mennyire érdemes nagyot betelni, ezzel maximalizávla a profitunkat egy-egy 
leosztásban. Igyekezzünk keresni ezeket a szituációkat, mert általában 500-1000 handenként 
legalább egy ilyen előfordul, és meglehetősen nagy részben járul hozzá a mikro limiten elérhető 
magas winrate-hez. 
 
 

29. A fold gomb a barátod 
 
Az egyik HU oktató mondja a következőt: Amikor játék közben úgy érzi hogy egy-egy partit nagyon 
rosszul játszott meg, akkor azt megjelöli. Pl. amikor megint nem tudott eldobni egy lapot, amit 
nyilvánvalóan el kellett volna dobnia. A megjelölt partikat összerakja egy file-ba, és minden héten 
megnézi. Összesíti, hogy mennyit bukott ezeken a partikon, és a tudat, hogy ez mennyi pénzbe 
kerül, illetve a szembenézés ezekkel a hibákkal, kialakít egy szégyenérzetet, aminek hatására 
legközelebb könnyebben sikerül fegyelmezettnek maradni. 
 
Romsy billentyűzetéről származik a következő: 
„…Ennek ellenére van sok hiba is, majd mostantól egy jó kis golyóstollal felírom hány $ ment el 
rossz river- és allin callokra, aztán majd a challenge végén hüledezek, hogy milyen eredményeim 
lehetnének, ha mindig az A-játékom játszanám.” 
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A jó játékos határeset szituációban általában arra keresi az okokat, hogy miért NE call-oljon - vagy 
adott esetben miért kezdjen blöff hadjáratba -, míg a gyenge játékos arra, hogy miért adja meg a 
hívást. Több nyerő, magas limiten játszó oktató szájából elhangzik, hogy a legtöbb pénzt az ilyen 
határeset partikban vesztik el, mivel túl kevésszer dobnak. 
 
A közepesen jó regulároknak még medium limiten is az egyik nagy hibája hogy határeset made 
hand-eket nagyon nehezen dobnak el (pl. drillt overbetért, vagy overpárt sima emelt kasszában). 
Ne essünk ebbe a hibába! Amikor találgatunk, általában igaz az, hogy hosszú távon többször nem 
lesz igazunk, mint igen. 
 
Ennek megfelelően amikor közepes vagy nagy kasszában határeset szituációban a fold és a call 
között hezitálunk, általában igaz az, hogy ha mindig a fold-ot választjuk, akkor több lesz a hosszú 
távú nyereségünk mintha időnként call-olunk. Különösen igaz ez a turn-ön, ugyanis sokszor a 
helyzet az, hogy lehetséges, hogy az ellenfelünk blöfföl, és a közepesen erős (2/3. pár, A magas) 
lapunk az aktuálisan legerősebb lap. Egyrészt általában ilyenkor ellenfelünk lapjának van némi 
equity-je , másrészt sajnos sokszor, amikor nem javult, a riveren is blöffölni fog, és két utcát 
találgatni általában nem lesz a legnagyobb mulatság, de egy biztos, profitábilis tuti nem lesz. 
 
 
Példa 1.: NL30 SH 88 full 180bb deep-en river overbet push-t kap (link 24) 
 
Ebben a partiban a limit egyik (akkor még ) gyengébb regulárja egy nagyon erős lapot nem tud 
elengedni olyan helyzetben, amikor (majdnem) mindig verve lesz egy 19/14-et játszó ellenfél ellen 
és tragikusan rossz banki esélyt kap a call-jára. 
 
 
Példa 2.: NL100 - Drill, river kérdés (link 25) 
 
Vegyük észre, hogy a második partiban a magasabb limiten edződött regulárok egyaránt a fold-ot 
javasolják. 
 
 
Példa 3.: NL100 HU - KK (link 26) 
 
Erről a hand-ről ugyan nem gondolom, hogy el kellett volna dobni bárhol, de egy példa arra, hogy 
határeset szituációban nem elég a nagyon erős lapunk (HU-ban KK=nuts még 383bb deep-en is). 
 

http://www.pokerakademia.com/vBulletin/micro-stakes-no-limit-hold-em/12798-nl30-sh-88-full-180bb-deep-en-river-overbet-push-t-kap.html
http://www.pokerakademia.com/vBulletin/small-stakes-no-limit-hold-em/13563-nl100-drill-river-kerdes.html
http://weaktight.com/2737571
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30. Mindig pihenten játssz 
 
Fáradtan az ember figyelmetlenné válik. Amikor másnap elemzem az előző napi nagyobb pot-okat, 
akkor gyakran veszem észre, hogy bizony figyelmetlen voltam, mivel ha minden információt 
helyesen értékelek, akkor egyértelmű lett volna a helyes döntés, és sokat spórolhattam volna. 
 
Néha még pihenten is előfordul, hogy figyelmetlenségből elnézek valamit. Pl. úgy emlékszem, hogy 
squeez-eltem, és emiatt gyengébb lehet az ellenfelek szemében a laptartományom, pedig 
valójában sima 3bet volt, ráadásul az UTG-t 3bet-eltem. Vagy elfelejtek az egyik asztalon cbet-elni, 
mert másik két asztalon éppen akció van, és csak rutinból rápillantok arra az asztalra, ahol annyit 
látok, hogy marginális lapom van a board textúrát figyelembe véve és check / call-t, vagy 
check/fold-ot játszok. Holott ha emlékeznék, hogy én voltam a preflop agresszor, akkor ideális 
lenne a helyzet a cbet-re. 
 
Minél fáradtabb vagy, annál gyakrabban fordulnak elő az ilyen hibák. Nem érdemes hát fáradtan 
játszani, mert sokszor csak veszítesz, és közben nem érted miért. Másnap aztán csak fogod a fejed, 
amikor a nagyobb leosztásokat elemzed. 
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31. Ennyi, vége  
 
Ezzel a végére is értem az anyagnak. 
 
Hú, ez elég sok minden! Ezt mind meg kell tanulnom, csinálnom, hogy nyerő játékos legyek? – 
kérdezheted. 
 
Itt nyilván egy általam ideálisnak vélt hozzáállást írtam le. Be kell azonban vallanom, hogy én is 
csak szeretném, ha legalább egy részét meg tudnám mindennek valósítani. Ne hidd, hogy nekem 
ez tökéletesen, vagy legalább többnyire sikerül. Én is ugyanazokkal a problémákkal szembesülök 
nap, mint nap, amivel te, vagy amivel te fogsz majd. Nincs más lehetőség azonban, ha szeretnénk 
egyszer NL100-on, vagy magasabb téten játszani, akkor küzdenünk kell érte sokat. 
 
 

32. Zárszó 
 
Szerzője: kocka21 
 
Lehet, hogy páran kicsit "megbotránkoztok" majd a következő sorokon, mellyel könyvünket zárom, 
de úgy gondolom, hogy ha ez megtörténik, akkor ezzel pont elérem a célomat. A célom pedig az, 
hogy felrázzam mindazokat, akik nem veszik észre, hogy pókeres fejlődésük útjában, leginkább 
saját maguk állnak. 
 
Ha az egész ennyire magától értetődő, „egyszerű”, akkor miért nem csinálja ezt mindenki? 

A kérdés valóban jogos, ám a válasz roppant egyszerű. A pókerre is igaz ugyanaz, mint az élet 
bármely területére. Az emberek nagyon kis része hajlandó arra, hogy valamilyen cél érdekében 
KITARTÓAN és KÖVETKEZETESEN dolgozzon HOSSZÚ időn keresztül akkor is, ha SOKÁIG NEM 
LÁTSZANAK AZ EREDMÉNYEK. 
 
Ennyi. 
 
Azok közül, akik majd utólag letöltik, vagy az Akadémián részletekben publikálva beleolvasnak 
ebbe az anyagba, nagyjából az alábbi csoportok lesznek (itt most csak azokról beszélek, akiknek 
valóban szól az anyag, a mikro CG játékosok, és a teljesen kezdők, tehát ők összesen jelentik a 
100%-ot): 
 
Kb. 30%: nagyjából beleolvas az anyagba, de nem olvassa végig, félreteszi, hogy majd valamikor, jó 
lenne foglalkozni vele, majd a jótékony feledés homályába merül. 
 
Kb. 20% (legalábbis remélem, hogy csak ennyi ): beleolvas, és azt mondja majd, hogy mekkora 
egy öntelt pöcs vagyok, hogy osztani próbálom az észt a semmiből, nulla alappal. 
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Kb. 30%: végigolvassa az egész anyagot, többnyire hasznosnak tartja (titkon remélem ), és 
elgondolkodik rajta, jó lenne valamit megvalósítani belőle, majd ennyiben marad a dolog, és 
elfelejti. 
 
Kb. 15%: végigolvassa, és eldönti, hogy neki is tennie kell valamit, igyekszik minél több mindent 
megszívlelni belőle, a lelkesedése azonban az első bukószéria után alábbhagy. 
 
Kb. 4%: az első bukószéria után is folytatja a tanulást, ha csökkenő lelkesedéssel is, igyekszik a tőle 
telhetőt megtenni, de sokszor azért hónapokra is leáll a tanulással. Lassan azért halad előre, 
látható a játékán némi fejlődés. 
 
Kb. 1% (lehet, hogy még ezzel is túl optimista voltam): következetesen, kitartóan, tűzön-vízen 
keresztül, minden körülmények között képzi, fejlesztik magát. Igyekszik mindig a legjobb tudása 
szerint játszani, és a lehető legtöbb időt tanulásra, elemzésre fordítani. A bukó szériákkal nem 
foglalkozik, 100%-osan bízik a saját képességében, és töretlen optimizmussal tekint a játékra akkor 
is, ha éppen egy hosszú rossz szériát fog ki. 
 
Ha valaki túl pesszimistának tartja ezt a becslést, akkor az gondoljon arra, hogy a játékosoknak 
kevesebb, mint 10%-a nyerő. A fentiekben nem azt állítottam, hogy 1% lesz a nyerő játékosok 
aránya, hanem, hogy maximum ennyi lesz, aki valami pluszt, az átlag, kicsit nyerő játékosoknál 
valamivel többet tud majd felmutatni. Én pl. jelenleg nem merném magam ebbe a kategóriába 
sorolni. 
 
A tett halála a tökölődés! – mondják a Nekem 8 című klasszikusban. Arra a kérdésre, hogy mikor 
érdemes belevágni a fejlődésbe, a legjobb válasz a MOST! 
 

 
 

TE melyik csoportba fogsz tartozni? 
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33. Kocka21 játékos bemutató 
 
A PokerStars NL2 FR asztalain kezdte bankrollja építését, majd NL10-re érve váltott a SH játékra. 
Kezdetben kevesebb, majd – mrj coaching-olásának köszönhetően – nagyobb sikerrel haladt az SH 
játék tanulásának rögös útján. Ezen anyag írásakor NL30 SH játékos, a cikksorozatnak a Póker 
Akadémián részletekben történő publikálása során NL50 SH játékos, jelenleg (2010. december) 
pedig NL100 SH-n játszik. 
 
További részletek a blogjában (link 31), és az általa indított fórum topicban (link 32) olvashatók.  
 
 

34. Mrj játékos bemutató 
 
Hobbijátékosként 2007-ben a Full Tilt Pokeren kezdte nl30 deep 6max-on – köszönet want2push-
nak az akkori coaching-ért – majd semi pro-vá válás előtt az Everest Pokeren folytatta nl50-en, 
elhivatott 6max grinderként 12 asztalon hónapokig. Később már nl100-nl200-as grindolás után a 
Redkings Pokeren – köszönet Balának a coachingért – belekóstolt a Heads Up-ba, azóta 
gyakorlatilag nem játszik mást. 
 
Nagyjából egy éve újra visszapártolt a Full Tilthez (akkoriban az FTP-n alacsonyabb volt a rake HU-
ban). Folyamatosan tanul és tanít. Újabban a HU SNG többféle műfaját játssza, beleértve annak 
minden válfaját (turbo, regular speed, deep stack, illetve superturbo). A cikksorozat írásának 
idején HUSNG SUPER TURBO 50$/100$, és DEEP STACK HUSNG 80/100$-on grindol. 
 
További részletek: mrj HU coaching topicja (link 34) 
 
 

35. Köszönetnyilvánítás 
 
A szerzők ezúton mondanak köszönetet a Póker Akadémia közösségének, akik a cikksorozat 
megjelenése során építő jellegű kritikáikkal, további ötleteikkel hozzájárultak, hogy folyamatosan 
hasznos információtartalommal bővüljön az anyag. 
 
Külön köszönet Bala-nak és Want2push-nak, akik az anyagban található egyes példa leosztások 
elemzését tökéletesítették javaslataikkal. 
 

http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/kocka21/
http://www.pokerakademia.com/vBulletin/uj-tagok-bemutatkozasa/10249-kocka21-sh-kuezdelmei.html
http://www.pokerakademia.com/vBulletin/sit-go/14750-elet-25-nagyvak-alatt-avagy-husng-super-turbo-coaching.html
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36. Linkek jegyzéke:  
 link 1 

o Akadémiás Póker Szótár 
o http://www.pokerakademia.com/szotar/  

 link 2 
o Póker Stratégia 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/ 

 link 3 
o 7 jel, hogy TAGfish vagy 
o http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/castor11/7_jel_hogy_tagfish_vagy/ 

 link 4 
o Önbizalom és egoizmus a pókerben 
o http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/epiman/onbizalom_es_egoizmus_a_poker

ben/ 

 link 5 
o Egy kis pókeres valszám 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_strategia/egy_kis_pokeres_valsza

m/  

 link 6 
o Ed Miller - Bevezetés a hold'em pókerbe 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_konyvek/konyvajanlo_ed_miller_

bevezetes_a_hold_em_pokerbe/  

 link 7 
o Harrington on Hold'em Cash game I-II. kötet 
o http://zseton.pokerakademia.com/poker_konyv 

 link 8 
o Mikro limites hand elemzések 
o http://www.pokerakademia.com/vBulletin/micro-stakes-no-limit-hold-em/  

 link 9 
o Póker stratégia cikkek 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/ 

 link 10 
o A 20 legfontosabb tulajdonság, amivel egy pókerjátékosnak rendelkeznie kell by Skiboy 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/a_20_legfontosabb_tulaj

donsag_amivel_egy_pokerjatekosnak_rendelkeznie_kell/  

 link 11 
o NL Hold'em tippek kezdőknek I. - Kezdeti lépések, gyakorlati tudnivalók by want2push 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_k

ezdoknek_i_kezdeti_lepesek_gyakorlati_tudnivalok/  

 link 12 
o NL Hold'em tippek kezdőknek II. - Játéktechnikai alapok by want2push 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_k

ezdoknek_ii_jatektechnikai_alapok/  

http://www.pokerakademia.com/szotar/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/
http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/castor11/7_jel_hogy_tagfish_vagy/
http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/epiman/onbizalom_es_egoizmus_a_pokerben/
http://www.pokerakademia.com/poker_blogok/epiman/onbizalom_es_egoizmus_a_pokerben/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_strategia/egy_kis_pokeres_valszam/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_strategia/egy_kis_pokeres_valszam/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_konyvek/konyvajanlo_ed_miller_bevezetes_a_hold_em_pokerbe/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_konyvek/konyvajanlo_ed_miller_bevezetes_a_hold_em_pokerbe/
http://zseton.pokerakademia.com/poker_konyv
http://www.pokerakademia.com/vBulletin/micro-stakes-no-limit-hold-em/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/a_20_legfontosabb_tulajdonsag_amivel_egy_pokerjatekosnak_rendelkeznie_kell/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/a_20_legfontosabb_tulajdonsag_amivel_egy_pokerjatekosnak_rendelkeznie_kell/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_kezdoknek_i_kezdeti_lepesek_gyakorlati_tudnivalok/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_kezdoknek_i_kezdeti_lepesek_gyakorlati_tudnivalok/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_kezdoknek_ii_jatektechnikai_alapok/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/tippek_kezdoknek/nl_hold_em_tippek_kezdoknek_ii_jatektechnikai_alapok/
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 link 13 
o No Limit Holdem indulási táblázat 6 max asztalokra by want2push 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/indulasi_tablazat/no_limit_holdem_indu

lasi_tablazat_6_max_asztalokra/  

 link 14 
o Baluga Theorem - avagy a Baluga póker tétel 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/baluga_theore

m_avagy_a_baluga_poker_tetel/  

 link 15 
o Útmutató a sikeres mikro tétes játékhoz (1. rész) 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sik

eres_mikro_tetes_jatekhoz/  

 link 16 
o Útmutató a sikeres mikro tétes játékhoz (2. rész) 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sik

eres_mikro_tetes_jatekhoz_(2_resz)/  

 link 17 
o Mentalitás, imidzs és sebességváltás 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/mentalitas_imidzs_es_se

bessegvaltas_(2_2_s_cikk_forditasa)/  

 link 18 
o Ryan Fee 6 Max NLHE könyv 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/ryan_fee_6_max_nlhe_konyve/  

 link 19 
o DeucesCracked 
o http://www.deucescracked.com/  

 link 20 
o 2+2 cikkgyűgytemény 
o http://www.hatmaxnl.eoldal.hu/oldal/p1 

 link 21 
o Póker Szoftverek 
o http://www.pokerakademia.com/poker_szoftverek  

 link 22 
o The biggest mistake you can make when "moving up." 
o http://archives1.twoplustwo.com/showflat.php?Cat=0&Board=microplnl&Number=739238

9  

 link 23 
o Bankroll management és a szintváltás - No Limit Hold’em 
o http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/bankroll_menedzsment/bankroll_manag

ement_es_a_szintvaltas_no_limit_holdem/  

 link 24 
o NL30 SH 88 full 180bb deep-en river overbet push-t kap 

o http://www.pokerakademia.com/vBulletin/micro-stakes-no-limit-hold-em/12798-
nl30-sh-88-full-180bb-deep-en-river-overbet-push-t-kap.html  

http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/indulasi_tablazat/no_limit_holdem_indulasi_tablazat_6_max_asztalokra/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/indulasi_tablazat/no_limit_holdem_indulasi_tablazat_6_max_asztalokra/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/baluga_theorem_avagy_a_baluga_poker_tetel/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/baluga_theorem_avagy_a_baluga_poker_tetel/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sikeres_mikro_tetes_jatekhoz/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sikeres_mikro_tetes_jatekhoz/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sikeres_mikro_tetes_jatekhoz_(2_resz)/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/no_limit_holdem_poker/utmutato_a_sikeres_mikro_tetes_jatekhoz_(2_resz)/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/mentalitas_imidzs_es_sebessegvaltas_(2_2_s_cikk_forditasa)/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/poker_eletvitel/mentalitas_imidzs_es_sebessegvaltas_(2_2_s_cikk_forditasa)/
http://www.pokerakademia.com/poker_strategia/ryan_fee_6_max_nlhe_konyve/
http://www.deucescracked.com/
http://www.hatmaxnl.eoldal.hu/oldal/p1
http://www.pokerakademia.com/poker_szoftverek
http://archives1.twoplustwo.com/showflat.php?Cat=0&Board=microplnl&Number=7392389
http://archives1.twoplustwo.com/showflat.php?Cat=0&Board=microplnl&Number=7392389
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