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Magyar Golf Szövetség
Etikai Kódex
I.

Az etikai kódex célja, az etikai vétség fogalma és az etikai
kódex személyi hatálya

1.

Az Etikai Kódexet a Magyar Golf Szövetség azzal a céllal fogalmazta meg, hogy a
golfjátékban és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó területeken a golf sportban
résztvevők számára irányt mutasson etikai kérdésekben és egy elvárt erkölcsi, etikett
és viselkedési színvonalat határozzon meg.

2.

Az etikai vétség olyan, a golfozással összefüggésbe hozható visszás cselekmény,
magatartás, viselkedés, vélemény- nyilvánítás, amely nem tartozik büntető-,
szabálysértési-, polgári vagy fegyelmi eljárás körébe.

3.

Az Etikai Kódex személyi hatálya kiterjed a golfsportágban tevékenykedő sportolókra,
tisztségviselőkre, sportszakemberekre, a golfsportágban bármely minőségben
közvetlen vagy közvetett módon tevékenykedő természetes vagy jogi személyekre, a
golfpályákon és golfgyakorló pályákon golfozás céljából megjelenő személyekre és
kísérőikre.

II.

A golfjáték biztonságát elősegítő szabályok

1.

Balesetek elkerülése végett golfütőit úgy használja, hogy az ütés lendülete más testi
épségét ne veszélyeztesse.

2.

Soha ne üssön olyan irányba, ahol emberek tartózkodnak, mert a labda és a
próbaütésnél kövek, föld, stb. sérülést okozhat.

3.

Soha ne üssön labdát, ha Ön előtt játékos vagy bármely más személy tartózkodik olyan
távolságon belül, amely az adott ütővel az Ön leghosszabb ütése 50 %-kal növelve. A
par 3-as pályaszakaszokon csak akkor lehet a tee-ről elütni a labdát, ha a játékos előtt
játszó flight már a green-t elhagyta.
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4.

Soha ne üssön labdát fa, fal vagy egyéb szilárd tárgy irányába vagy irányához közel,
mert a visszapattanó labda játékostársát, más személyt vagy Önt is súlyosan
megsebesítheti.

5.

Ha a labda mégis olyan irányba repül, ahol játékostársát vagy más személyeket
eltalálhat, haladéktalanul – olyan hangosan, ahogy csak tudja – kiáltsa
figyelmeztetésképpen: „FORE!”
A figyelmeztető „FORE!” kiáltást alkalmazza akkor is, ha az Ön által megütött labda
útját szem elől téveszti, és a labda olyan irányba repül, ahol játékostársak vagy más
személyek tartózkodhatnak.
Kiáltson olyan hangosan, hogy azt 200 méter távolságig bárki figyelmeztetésként
meghallja, ez a kötelesség nemcsak a labdát elütő játékosra, hanem valamennyi
játékostársra és caddie-re vonatkozik.

6.

Ha a „FORE!” kiáltást – bármilyen messziről is – hallja, guggoljon le egy golfkocsi, fa
vagy más védelmet nyújtó tárgy mögé, két kézzel védje lehajtott fejét.

7.

Ha mégis játékos vagy más személy közelébe ütötte a labdát – még ha nem is
veszélyeztette komolyan a testi épségét – kérjen elnézést a lehető legelső alkalommal.

8.

Mindig figyeljen játékostársának labdájára.

III. A golfjáték folyamatosságát és zavartalanságát elősegítő
szabályok
1.

Legyen időben az első tee- n – 5 perccel a kezdés előtt.

2.

A játékot az első elütőnél az a játékos kezdi, akinek a legalacsonyabb a handicap-je, a
második lyuktól a sorrendet az dönti el, hogy melyik játékos ért el jobb eredményt az
előző lyukon. Praktikus okokból a férfiak ütnek el először, ezt követően üt(nek) el a
női játékos(ok). A férfi játékosok türelemmel várják meg a női elütést.

3.

Játék közben az a játékos üti meg a labdát, akinek a labdája a lyuktól a legmesszebb
fekszik, fontos, hogy amikor Ön kerül sorra, legyen kész az ütésre, ügyeljen arra, hogy
ne zavarja játékostársait indokolatlanul hosszú készülődéssel vagy sok próbaütéssel.

4.

A golfpályán játsszon és haladjon olyan tempóban, hogy elkerülje a szükségtelen
időveszteséget. A folyamatos játék érdekében helyes, ha a lassabban haladó flight
játékosai jól látható intéssel vagy kiáltással átengedik a mögöttük gyorsabban haladó
flight játékosait, anélkül, hogy megvárnák, hogy a gyorsabban játszó flight tagjai ezt
kérjék tőlük. Különösképpen tanácsos átengedni a hátul haladó flight-ot vagy játékost,
ha az elöl haladó flight játékosai labdát keresnek.

5.

Ha a mögöttük haladó flight-ot átengedik, a golfszereléssel együtt álljanak a pálya
biztonságos szélére, majd a játékot akkor lehet folytatni, ha az átengedett flight
játékosai jóval több mint egy ütés távolságra vannak.
3

6.

A flight felel azért, hogy ne maradjon el az előtte haladó flight-tól, ha mégis egy teljes
szakasszal lemarad, fel kell ajánlania a mögötte haladó flight- nak, hogy haladjanak át,
függetlenül attól, hogy abban a flight-ban hány játékos van.

7.

Soha ne előzze meg az Ön előtt lassan játszó flight-ot oly módon, hogy az egész
pályaszakaszt megkerüli és megelőzi őket, tartsa be a pályaszakaszok számozási
sorrendjét, külön engedély vagy utasítás nélkül ne kezdje a játékot az 1-es
pályaszakasz helyett a 10-es pályaszakaszon.

8.

Valamennyi golfpályán fontosnak tartják, hogy a játék megfelelő tempóban folyjon,
igen sok helyen előírás is van arra nézve, hogy mennyi idő alatt kell 18 lyukat
lejátszani egy flight- nak (pályától függően például 2 fő 3 óra 45 perc, 3 fő 4 óra és 4 fő
4 óra 15 perc alatt lejátsszon le 18 lyukat).

9.

Elveszett labda keresésére rendelkezésre álló idő maximum 5 perc. A labdakeresésben
segítsen játékostársainak, ez gyorsítja a játékot, és udvarias magatartás. Vegye
figyelembe, hogy amennyiben a játékos labdája vízakadályban vagy vízakadálynak
jelölt területen) veszett el, úgy a játékosnak késedelem nélkül kell folytatnia játékát, a
labdakeresésre fordítható 5 perc ekkor nem áll rendelkezésre!

10.

Mindig üssön tartalék (provizórikus) labdát, ha kételyei vannak, hogy a labdáját nem
fogja újra megtalálni. Tartalék labda mindig legyen kéznél.

11.

A green-en ügyeljen arra, hogy soha ne lépjen a játékostársa labdája és a lyuk vonala
közé, ne álljon a gurítás vonalában sem a labda mögött, sem a lyuk mögött.

12.

A green-en ügyeljen, hogy árnyéka ne zavarja játékostársát a gurítás elvégzésében.

13.

Ha játékostársa kéri, hogy a lyukhoz egészen közel álló labdáját beüthesse a lyukba –
holott sorrendben nem ő következne – ezt a kérését ne tagadjuk meg, a továbbiakban a
játéksorrendre vonatkozó szabály érvényes.

14.

A játékosok maradjanak a green-en, vagy annak közvetlen közelében, amíg a flight
minden játékosa befejezi a játékot az adott lyukon.

15.

A green-t hagyja el haladéktalanul azt követően, hogy ott a játék befejeződött, az
eredményeket a score kártyába a következő pályaszakasz elütőjénél jegyezze be.

16.

A golfbaget vagy golfkocsit állítsa közvetlenül oda, ahol Ön tartózkodik, s ha eléri a
green-t, helyezze el abba az irányba, ahol a következő elütő van. A golftáskákkal, ezek
mozgatását elősegítő kétkerekes húzós és motoros golfkocsikkal kerüljük a green-eket,
a forgreeneket, a green és a bunker közötti füves területet, a bunkereket és a rough-ot.

17.

A golfkocsikat és golfbageket az elütő mellett helyezzék el néhány ütőtávolságra.

18.

Próbaütéseket ne az elütőn, hanem mellette végezzenek.
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19.

A golfkocsival maradjon az utakon, esetleg a fairway-en (ha ez nincs külön
tiltva), egyébként tartsa be a golfkocsik használatára vonatkozó utasításokat,
amelyek magán a golfkocsin, vagy az utak melletti táblákon vannak feltüntetve.

20.

A fairway-ről és elütőről kiütött fűcsomókat (divot) helyezze vissza, a kiütött fű helyét
egy speciális homokkal szórja be, amennyiben azt a pálya biztosítja. A green-en a
labda becsapódás nyomait (másét is) javítsa ki.

21.

A bunker területén a labda kiütése után gereblyével tüntesse el a nyomokat,
azokat is, amelyeket mások hagytak a bunkerban. A gereblyét fektesse nyelével a
várható ütések irányvonalába.

22.

A lyukat jelölő zászlókat kivétel után óvatosan fektesse le, lehetőleg a greenen kívül,
és ne felejtse el a green elhagyása előtt visszatenni.

IV. Általános magatartási, udvariassági és öltözködési szabályok
1.

Ügyeljen arra, hogy a golfpályán mindig megfelelő és teljes golfszereléssel jelenjen
meg.

2.

A pályák általában tiltják, hogy két személy ugyanazzal a felszereléssel játsszon
(kivétel, ha csapatversenyben két játékos egy labdával játszik).

3.

Viselkedjék a pályán nyugodtan és sportszerűen, kerüljön minden megnyilvánulást,
amely más játékosokat zavarhat, ne fusson a gyepen, ne veszítse el önuralmát, és ne
hajítsa el az ütőit. A pályán kerülni kell minden temperamentumos megnyilvánulást
szóban és tettben egyaránt.

4.

Ügyeljen a tisztaságra, szemetet, a csikkeket ne dobja el a pályán, távolítsa el az
elütőről és a green területéről, szedje össze a mások által otthagyott szemetet is. A
dohányzóknak a golfbagre erősíthető hamutartót ajánlunk.

5.

Játék közben ne fűzzön magyarázatot saját ütéseihez, főleg ne panaszkodjon a saját
gyenge golfjátékára azzal, hogy Ön tulajdonképpen sokkal jobban játszik általában.
Visszafogottan kommentálja a játékostársai ütéseit, és csupán a valóban jó ütéseket
dicsérje. Jóindulatú tanácsokat vagy felvilágosítást csak akkor adjon, ha ezt a
játékostársa kifejezetten kéri. A felvilágosítás csak olyan információkra vonatkozzon,
amelyek következmény, azaz büntetőütés nélkül adhatók (pl. pályára vagy szabályokra
vonatkozó információk). Tanácsot csak a caddie és a csapattárs adhat.

6.

Ha a játékostársa az ütéséhez előkészül, álljon csendben és nyugodtan, álljon
megfelelő távolságra lehetőleg vele szemben, ne álljon a háta mögé, és a labda
ütésvonalába. Tartózkodjék a játékostársa ütése előtt és közben minden zaj keltésétől
és mozgástól, ügyeljen az árnyékára.

7.

Ha úgy érzi, hogy a játékostársa zavarja Önt a játékban, kérje meg a játékostársát,
hogy hagyjon fel a zavaró magatartással. Ezt tegye meg, mielőtt a saját labdáját elüti,
ezzel kerülje el, hogy esetleges rossz ütésért játékostársát tegye felelőssé.
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8.

Játék közben tartózkodjon abban a vonalban, ahol a következő ütés labdája fekszik,
előre menni zavaró és veszélyes.

9.

Legyen tekintettel mindazokra a játékosokra is, akik a pályán játszanak, de nem az Ön
flight-jában, őket se zavarja ütés közben mozgással vagy hangos beszéddel.
Ha a labdáját egy szomszédos fairway-re üti, szabályok szerint onnan tovább játszhat,
ügyelnie kell azonban, hogy azon a pályaszakaszon játszó játékosokat ne zavarja.

10.

Üdvözölje a pályán az ismeretlen játékosokat is.

11.

Idegen labdákat hagyja érintetlenül, kivéve, hogyha Ön tökéletesen biztos abban, hogy
a labda már nincs játékban.

12.

A klasszikus golflabda fehér színű, egyes klubokban nem örülnek a színes labdáknak.
A pályák szigorúan tiltják a pályán gyakorló (range) labdákkal folytatott játékot.

13.

Ha jelentkezett egy versenyre, ott illik megjelenni, a játékot végigjátszani, akkor is, ha
ehhez kifejezetten nincs kedve vagy rossznak tartja a saját játékát. Csak kivételesen
lehet félbeszakítani vagy abbahagyni játékot (például rosszullét, betegség, baleset,
sötétedés, vihar vagy villámcsapás veszély esetén).

14.

Az erős vihar és villámcsapás életveszélyes, különösképpen a golfpályán, időben
keressen biztonságos helyet. Nem az etikett szabályok megsértése, ha ilyenkor nem
várja meg, hogy a játékot hivatalosan félbeszakítsák, vagy a versenyt lefújják. Veszély
esetén hagyja a golffelszerelését hátra, és keressen menedéket a klubházban,
esőházakban, autóban – nem golfkocsiban – jobb híján egy völgyben vagy sűrű
erdőben.

15.

A ruházat tekintetében a golfpályán különleges és tradicionális szabályok érvényesek,
amely szabályok eltérnek az egyéb sportok, sportpályák öltözködési szabályaitól:
a) Férfiaknál hosszú nadrág általános, farmer és tréningnadrág azonban nem
kívánatos. Meleg időben, vagy különösen meleg éghajlat alatt rövidnadrág
megengedett, de ne legyen rövidebb, mint egy jó tenyérnyivel a térd felett.
Fürdőnadrág, tenisznadrág, rövid short nem megengedett.
b) A felsőruházat mindkét nemnél gallérral ellátott ing, blúz, amely lehet
rövid ujjú, illetve kizárólag hölgyek esetében ujj nélküli (nem megengedett
az atlétatrikó és a top).
c) Minden esetben a pályán golfcipőt kell hordani, a legtöbb pályán a fém
szöges golfcipők nemkívánatosak.
d) A napellenzős golfsapkákat fordítva hordani nem kívánatos
e) Az esti ruházat a klub éttermében sportos-elegáns – amennyiben egyéb
különleges előírások nem érvényesek. Kétely esetén tanácsos a férfiaknak
zakót és nyakkendőt vinni.
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16.

Általában kisgyermekeket nem lehet a golfpályára, gyakorló pályára kivinni.

17.

Legtöbb esetben a klubok teljes területéről a kutyák ki vannak tiltva.

18.

A golfpályákon általában tilos a mobiltelefon használata. A gyakorlópályákon, driving
range-eken se zavarjuk telefonálással a gyakorlást. A klubházban rugalmasabb a
mindennapi gyakorlat, azonban a társasági normáknak megfelelően ott is legyünk
tekintettel
klubtársainkra
és
vonuljunk
félre
a
legszükségesebb
telefonbeszélgetéseinket diszkréten lebonyolítani.

19.

Játék közben a pályán vagy a pálya mellett hagyott ütőket, golf- felszerelési tárgyakat
vigye magával, és – ha a játék közben senki nem jelentkezik érte – a játék végén adja
le a recepción.

20.

A 18. lyukon befejezett játék után a játékosok kézfogással – a férfiak sapkát levéve –
köszönjék meg egymásnak a játékot.

21.

A golfsportban résztvevők és klubtagok részéről elvárható általában a golfsporthoz és
a szituációhoz méltó magatartás.

V.

Eljárási szabályok etikai vétség elkövetése esetén

1.

Az etikai szabályok megsértése esetén az eljárást abban a golfklubban vagy
golfgyakorló pályán kell lefolytatni, ahol az etikai szabályokat megsértették.

2.

Eljáró szervek:
a/
b/

3.

a golfklub vagy golfgyakorló pálya tulajdonosa, vezetője vagy kapitánya,
a golfklub vagy golfgyakorló pálya 3 tagú Etikai Bizottsága.

A Golfklub vagy golfgyakorló pálya tulajdonosa, vezetője vagy kapitánya jár el
kisebb jelentőségű etikai szabálysértés esetén és az alábbi büntetéseket alkalmazhatja:
a./
b./
c./
d./

szóbeli figyelmeztetés
írásbeli figyelmeztetés
golfklub pályáján vagy golfgyakorló pályán történő játéktól való eltiltás 8
naptól 30 napig terjedő időtartamra
a golfklub vagy golfgyakorló pálya látogatásától (és a játéktól) való eltiltás 8
naptól 30 napig terjedő időtartamra

Az etikett szabály megsértőinek nevét, az etikai eljárás okát és a kiszabott büntetést
tartalmazó rövid feljegyzést maximum 30 napi időtartamra ki kell függeszteni a golfklub
hirdetőtáblájára.
4.

A kiszabott büntetés ellen benyújtott fellebbezés és nagyobb jelentőségű etikai
szabálysértés esetén a klub vagy gyakorló pálya 3 tagú Etikai Bizottsága dönt.
A három tagú Bizottság tagjai:
-

a golfklub vagy golfgyakorló pálya tulajdonosa vagy elnöke,
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további két tagját a golfklub elnöke jelöli ki:
a golfklub kapitánya,
a golfklub titkárságának vezetője, vagy egyéb munkatársa
a golfklub egy köztiszteletnek örvendő és tekintélyes klubtagja közül.
A golfklub Etikai Bizottsága az alábbi büntetéseket alkalmazhatja:
a./
b./
c./
d./
e./

szóbeli figyelmeztetés
írásbeli figyelmeztetés
golfklub pályáján vagy golfgyakorló pályán történő játéktól való eltiltás 8
naptól 1 évig terjedő időtartamra
a golfklub vagy golfgyakorló pályán látogatásától (és a játéktól) való eltiltás 8
naptól 1 évig terjedő időtartamra
kizárás a golfklubból

Amennyiben az etikai szabály megsértésével az elkövető anyagi kárt okozott, a golfklub
Etikai Bizottsága felhívhatja az okozott kár megtérítésére az összegszerűség megjelölésével.
Az etikettszabály megsértőinek nevét, az etikai eljárás okát és a kiszabott büntetést tartalmazó
rövid feljegyzést maximum 30 napi időtartamra ki kell függeszteni a golfklub
hirdetőtáblájára.
5.

A golfklub Etikai Bizottságának határozata ellen nincs helye fellebbezésnek és további
eljárásnak.

***
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