
General Etiquette 

1. Players must have valid club membership or have paid green fee to play on the 

course and they must check in at the reception before the game. 

2. Golfers must know the basic golf etiquette and rules of golf and use them when 

they play on the course. 

3. Repair divot marks, pitch marks and rake bunkers. 

4. Golf cars and trolleys are not allowed between bunkers and greens. 

5. No practice swings on the tees. 

6. Soft spikes only. 

7. Dress Code: No T-Shirts without collars or sleeves. Shorts and skirts must not be too 

short. 

Local Rules 

1. Out of Bounds 

Beyond any fence, white stakes or white line defining the boundary of the course. A ball 

is out of bounds when all of it lies over such a line. 

Note1: Where out of bounds is defined by white stakes or fence posts (excluding angled 

supports), the line joining the nearest inside points at the ground level of such stakes or 

posts defines the boundary. 

2. Distance markings in the middle of the fairway to the front of the green 

- 50, 100, 150, 200 meters 

3. Areas with work in progress and newly seeded areas are considered ground under 

repair from which play is prohibited. Relief must be taken under Rule 25-1. All areas 

bounded by a white line or indicated by blue stakes defined as GUR. You may have a 

relief under rule 25-1. 

4. Large stone walls on the hole no. 7, 17 are integral parts of the course. 

5. Stones in bunkers are movable obstructions. Rule 24-1 applies. 

6. Distance markers (only square metal plates on the fairways), sprinkler heads, roads, 

stone and car paths as well as bridges are immovable obstructions. Rule 24-1 

applies. (All stakes except O.B. are movable obstructions.) 

7. All young trees with either a stake, mesh wire, if interfering with a player’s stance or 

swing the ball must be lifted and dropped within one club length from the nearest 

point of relief but not nearer the hole without penalty in accordance with Rule 24-

2b. 

8. The entire lake at the 5th and 12th hole is defined as a water hazard. Players have 

the option when a ball lies in the hazard of dropping in the dropping zone under 

penalty of one stroke. 

9. Pace of Play 

Each hole has been given a maximum completion time based upon the length and 

difficulty of the hole. The maximum time allotted for the completion of 18 holes will be 

available prior to play. A group will be considered to be “out of position” if, at any time 

during the round, the group’s cumulative time exceeds the time allowed for the number 

of holes completed. If a decision is taken to time the group, each player in the group will 

be subject to individual timing by a referee. Penalty for breaching the time allocated per 

Házirend 

1. Minden játékosnak érvényes klubtagsággal, illetve green feevel kell rendelkeznie a 

golfpályán való játékhoz és a játék előtt be kell jelentkeznie a recepción.  

2. Minden golfozónak ismernie kell a golf alapvető játék és etikett szabályait és ezeket 

a játék során be is kell tartania. 

3. Helyezze vissza a kiütött fűcsomókat, javítsa a pitch markokat a greenen és 

gereblyézze el a homokbunkereket. 

4. Golfkocsival és trolleyval ne menjen a homokbunkerek és a greenek között. 

5. Az elütőkön ne végezzen próbaütéseket. 

6. Csak soft spike használata megengedett. 

7. Elvárt öltözet: galléros póló, megfelelő hosszúságú nadrág illetve szoknya. 

8. Ne menjen golfautóval a kifejezetten durva terepre. 

Helyi szabályok 

1. Játékhatáron kívüli terület -OB- 

A pálya határait jelölő kerítésen vagy fehér karókon kívül eső terület. A labda a 

pályahatáron kívül van, ha teljes terjedelmében a határvonalon túl van. 

Megjegyzés: Amennyiben kerítés vagy karó jelöli a pálya határát, úgy a határon kívüli 

terület vonalát a karók vagy kerítésoszlopok talaj szintjén lévő, legközelebbi belső pontja 

határozza meg (a kerítés támasztó elemei ebbe nem értendők bele). 

2. Távolságjelzések a fairway közepétől a green elejéig 

- 50, 100, 150, 200 méter 

3. Azok a területek, ahol az építés/javítás folyamatban van, vagy frissen vannak 

bevetve, olyan építési területnek minősülnek, ahonnan tilos játszani. A 25-1 szabály 

szerinti könnyítés igénybe vétele kötelező. Valamint minden olyan terület, amely 

kék karóval vagy fehér vonallal van jelölve felújítás alatti területnek minősül. A 25-1 

szabály szerint lehet könnyíteni. 

4. A 7-es és 17-es szakaszokon a sziklafal a pálya szerves részét képezi. 

5. A homokban lévő kövek mozdítható torlasznak minősülnek. A 24-1 szabály 

alkalmazható. 

6. A távolságjelölő fém négyzetek, öntözőfejek, golfautó utak, sziklák és a hidak 

mozdíthatatlan torlasznak minősülnek. A 24-2 szabály alkalmazható. (Minden karó, 

kivéve a fehér karókat mozdítható torlasznak minősül.) 

7. Ha egy karóval, vagy dróthálóval körülvett fiatal fa akadályozza a játékost az 

elütésben, a labdát büntetés nélkül fel kell emelni és ejteni a legközelebbi 

könnyítési ponttól egy ütőhossznyi területen belül, de nem közelebb a lyukhoz a 24-

2b szabálynak megfelelően. 

8. Drop Zónák 

Az 5. és 12. lyuknál lévő tó teljes egészében vízakadálynak minősül. Ha a játékos labdája 

az akadályon belül fekszik, lehetőség van droppolni egy büntetőütéssel a kijelölt 

droppolási területen belül. 

9. A Játék Tempója 

Minden szakaszhoz tartozik egy maximális játékidő, amit a szakasz hossza és 

nehézsége alapján határoztak meg. A 18 szakasz teljesítéséhez megengedett 



stroke: 1 bad time: official warning, 2 bad times: one stroke, 3 bad times: further two 

strokes, 4 bad times: disqualification. 

10. On a closely-mown area, rocks in the undersoil, when visible on the surface are 

deemed to be ground under repair. If the ball lies in or touches a rock or the rock 

interferes with the intended swing, relief is available under Rule 25-1. However, 

interference by a rock with the player's stance is deemed not to be, of itself, 

interference under Rule 25-1. 

11. Distance-Measuring Devices 

For all play at this course, a player may obtain distance information by use of a distance-

measuring device. If, during a stipulated round, a player uses a distance-measuring 

device to gauge or measure other conditions that might affect his play (e.g. elevation 

changes, wind speed, etc.), the player is in breach of Rule 14-3. 

12. Temporary Immovable Obstructions -TIO- 

Scoreboards, promotion boards, flags, grand stands, sheets and the like anywhere on 

the course are temporary immovable obstructions (TIO). To theese the specimen Local 

Rule in the Rules of Golf is in effect. Interference by a TIO occurs also when the TIO 

intervenes directly between the player’s ball and the hole and is on his line of play. A 

player may obtain relief under Rule 24 from interference by a TIO, including a TIO that is 

out of bounds. If the ball lies through the green, the point on the course nearest to 

where the ball lies must be determined that (a) is not nearer the hole, (b) avoids 

interference, and (c) is not in a hazard or on a putting green. If the ball is in a hazard, 

relief may be taken without penalty only within the hazard, otherwise the player may 

proceed under the appropriate rule pertaining to the hazard. 

13. Suspension of Play due to a Dangerous Situation 

The specimen condition in the Rules of Golf is in effect. 

Note: A suspension of play for a dangerous situation will be signalled by a prolonged 

note of a horn. All other suspensions will be signalled by three consecutive short notes 

of a horn repeated. In either case, resumption of play will be signalled by two short 

notes of a horn repeated. 

maximális idő a játék kezdete előtt nyilvánosságra kerül. Egy játékos csoport 

„pozíción kívülinek” tekintendő, ha a verseny során bármikor a csoport által 

felhasznált játékidő meghaladja az addig lejátszott szakaszokra engedélyezett időt. 

Ha egy csoport játékidejének mérésére kerül sor, a bíró a csoport minden egyes 

tagját egyénileg méri. Az ütésenként engedélyezett idő túllépése esetén a büntetés: 

1 rossz idő: hivatalos figyelmeztetés, 2 rossz idő: egy ütés, 3 rossz idő: további két 

ütés, 4 rossz idő: kizárás. 

10. A rövidre nyírt területen az altalajban lévő sziklák, ha a felszínen látszanak, javítási 

területnek minősülnek. Ha a labda egy ilyen sziklán fekszik, vagy ahhoz hozzáér, 

vagy ha a szikla zavarja a szándékolt lendítést, igénybe vehető a 25-1 szabály 

szerinti könnyítés. Azonban ha a szikla csak a játékos beállását zavarja, az 

önmagában nem jogosítja fel a 25-1 szabály alkalmazására. 

11. Távolságmérő eszközök  

A játékos bármilyen távolságmérő eszközt igénybe vehet, viszont csak a távolságmérésre 

alkalmas funkcióját használhatja. Ha egy versenykörben a játékos a távolságmérő azon 

részeit használja, amellyel egyéb körülményeket mér, melyek befolyásolhatják a 

versenyző játékát, (pl. lejtés, szélsebesség, hőmérséklet, stb.), akkor a játékos megsérti a 

14-3 szabályt. 

12. Ideiglenes mozdíthatatlan torlaszok -TIO- 

A pályán bárhol kihelyezett reklámtáblák, zászlók, lelátók, molinók ideiglenes 

mozdíthatatlan torlaszok (TIO). A Golf Szabályokban megadott helyi szabály minta 

hatályos. 

Megjegyzés1: A zavaró hatás akkor is fennáll, ha a TIO a labda és a lyuk között van, és a 

játékos ütésvonalában áll. 

Megjegyzés2: A játékos akkor is igénybe veheti a könnyítést, ha a TIO maga játékhatáron 

kívül van. Ha a labda a játéktéren van, a legközelebbi könnyítési pont az, (a) amely nincs 

közelebb a lyukhoz, (b) a zavar már nem áll fenn, és (c) nincs akadályban vagy a 

célterületen. 

13. Játék felfüggesztése vészhelyzetben 

A Golf Szabályokban meghatározott feltételek hatályosak. 

Megjegyzés: Vészhelyzetben a játék azonnali felfüggesztését egy hosszú dudahang jelzi. 

Más okból történő felfüggesztés esetén a hangjelzés három rövid. Mindkét esetben a 

játék folytatását két rövid dudahang jelzi. A jelzések megismételhetők. 

General Penalty for Breach of an above Additional Local Rule:     Általános büntetés –  stroke play: 2 ütés match play: szakaszvesztés 

Stroke Play – Two strokes, Match Play – Loss of hole       Elérhetőségek: 

Contacts:           Jakobi András (Golfbíró): +3630 542 9098   

Andras Jakobi (Rules Official): +3630 542 9098       Klubház recepció: +3620 403 4960 

Clubhouse reception: +36 20 403 4960 


