
Golfszabályok betartása, avagy kutatás az etikus viselkedésről 

kiértékelés 

 

A kérdőívet 104 válaszadó töltötte ki (amit ezúton is köszönünk mindenkinek!), ami a regisztrált, felnőtt 

korú magyar golfozók 9,8%-át jelenti (Európai Golf Szövetség statisztika szerint1). A junior korú 

golfozók válaszadási aránya nem volt mérhető, csupán 1 golfozó küldte vissza a kérdőívet. A válaszadók 

nemenkénti megoszlása: 72,1% férfi, 27,9% nő, ami hozzávetőlegesen megfelel az EGA honlapján 

feltűntetett nemenkénti aránynak (76,5% - 23,5%). Játéktudás tekintetében a 12-24 EHCP kategóriába 

eső golfozók képviseltették magukat a legnagyobb arányban (36,5%) a válaszadók között, míg a 24-36 

EHCP kategóriából 28,8%-os, a 0-12 EHCP kategóriából 25%-os válaszadási arány érkezett. 

 

 

Az első kérdésre adott válaszok alapján már megállapítható, hogy nem elszigetelt esetekről beszélünk, 

amikor a szabályok be nem tartásáról van szó. A válaszadók 58,7%-a szerint már versenyen is 

találkozott szándékos szabálytalankodóval, ami a teljes golftársadalomra vetítve közel 600 golfozót 

jelent. A válaszadók túlnyomó többsége (88,5%-a) érthető módon kellemetlenül is érezné magát a 

játék közben, ha ilyet tapasztalna és a golfozók 36%-a a későbbiek során, ha újra egy flight-ba kerülne 

a szabálytalankodóval, akkor olyannyira kellemetlenül érezné magát, hogy az kihatna a játékára is. Ez 

a teljes golftársadalomra vetítve hozzávetőlegesen 360 főt érint, azaz kb. egy golfklub teljes tagságát. 

A kérdőívet kitöltők 12,5%-a még ennél is drasztikusabb döntést hozna azzal, hogy visszalépne a 

versenytől, ha olyan flight-ba kerülne besorolásra, ahol korábban szabálytalankodó játékos lenne a 

flight társa. Ez a két csoport így már közel az 50%-át adják a választ adóknak. 

 

 

                                                           
1 http://www.ega-golf.ch/federations <2017. 10. 14.> 
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A válaszolók 61,5%-a szólt a szabálytalankodó játékosnak, ugyanakkor már csak a 18,3%-a jelezte az 

esetet a klub illetékesének. Érdemes hangsúlyozni, hogy itt nem arról a szabálytalanságról van szó, ami 

után 1 vagy 2 büntető ütés vagy szakaszvesztés jár, hanem a szándékosan figyelmen kívül hagyott 

szabálytalanságról. 

A jelentett esetek 35,7%-ában a klub illetékese kivizsgálta az esetet, megállapította a 

szabálytalanságot, azonban a következményekről és a meghozott büntetésről a flight társak nem 

kaptak tájékoztatást, mint ahogy ugyancsak 35,7%-ban egyéb úton-módon rendeződött a helyzet és 

csupán az esetek 25%-ában zárult le tájékoztatással egybekötve a szabálysértés. 

 

 

 

 



 

 

A szabálysértések megfelelő kezelésének fontosságát mutatja a fenti grafikon. A válaszadók 25%-a úgy 

ítéli meg, hogy klubot váltana, amennyiben ilyen szabálytalanságot tapasztalna. Miért fontos megőrizni 

a játék tisztaságát az etikai kérdésen túlmenően? Mert anyagi vesztesége is származhat a klubnak a 

rossz hírnevű klubtagok kapcsán. 

És végül, de nem utolsósorban a válaszadók 80%-nál már előfordult, hogy nem tartotta be a 

szabályokat, ugyanakkor a felmérést kitöltők között senki nem volt, aki szándékosan vétett volna a golf 

szabályai ellen. 
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