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Definíció:
Az írott etikai kódex egy szervezet normáinak és vélekedéseinek (a magatartás
követelményeivel kapcsolatos véleményeinek, elgondolásainak) megfogalmazása, melyben
megpróbálja leírni, „hogyan végzik majd dolgukat”, különös tekintettel „a szervezetben nem
elfogadható cselekedetekre”. Vagyis az etikai kódexben rögzítik a szervezet erkölcsi normáit.
A kódex definiálja azokat az értékeket, amelyekre a szervezet stratégiája és működése épül, és
irányelveket szögez le a konfliktusok kezelési módjára. Világos, egyértelmű várakozásokat
fogalmaz meg, és azokat az elveket, magatartási szabályokat tartalmazza, melyeket a Sárközi
Golf Sportegyesület tagjaitól elvár.
Olyan belső szabályok gyűjteménye, amely az egyesületen belül és kívül egységes szemlélet
kialakítására, a harmonikus emberi viszonyok, megteremtésére szolgál.
Az etikai kódex célja:
A közösen megfogalmazott elvárások, szabályok, normák elfogadása, betartása a golf
közösség összetartozásának erősítése, közös értékrend alkalmazásával a Sárközi Golf
Sportegyesületről kialakult pozitív kép kiépítése, megőrzése és erősítése.
Hatálya:
Az Etikai kódex hatálya kiterjed a SÁRKÖZI GOLF SPORTEGYESÜLET minden tagjára.
Elvárjuk a kódexben foglaltak betartását továbbá a SÁRKÖZI GOLF SPORTEGYESÜLET
nevében eljáró partnerektől és a velünk szerződéses kapcsolatban álló szervezetektől és
személyektől.
Magatartási elvek:
A kódex megalkotásakor abból indultunk ki, hogy a kölcsönös tisztelet és bizalom teremti
meg a kellemes és hatékony munkavégzés alapját az egyesületen belül, az egyesület által
szervezett rendezvényeken, versenyeken és játék közben.
Az egyesületen belüli munkavégzésünkkel összefüggő etikai normáink:
 feladatainkat a legjobb minőségben végezzük,
 a vonatkozó dokumentumokban előírt, a Sárközi Golf Sportegyesület működési
területeit szabályozó előírásokat betartjuk,
 tiszteletben tartjuk egyesületi tagjainkat, játékostársainkat, tartózkodunk
személyiségük negatív minősítésétől,
 akár egyéni vagy csoportos játékkal, szervezői tevékenységgel, sporteseménnyel
kapcsolatos problémák esetén igyekszünk azt tárgyilagosan, egymás véleményét
tiszteletben tartva, azt egymással megbeszélni.
 esetleges személyes ellentéteinket félretesszük, nem engedjük, hogy az megzavarja a
tisztességes játékot vagy versenyt, esetleg egyéb az egyesület által szervezett
rendezvényt
 tiszteljük és tiszteletben tartjuk partnereinket. Valljuk, hogy nem tisztünk
cselekedeteik negatív megítélése, ettől tartózkodunk.
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Közösségi szabályaink:








kellő figyelmet fordítunk a tagságon belül és kívül, egymás iránt, jóindulattal
fordulunk egymás felé, megosztjuk saját tapasztalataikat egymással. Segítőkészen
viszonyulunk egymás irányában.
az alapvető udvariassági szabályokat betartjuk, esetleges hiány esetén udvariasan
figyelmeztetjük tagtársunkat ezek betartására,
szakmai vitáinkat a tárgyszerűség és az indulatok nélküli tolerancia jellemzi,
törekszünk arra, hogy emberi kapcsolatainkat a kölcsönös tisztelet és megbecsülés
jellemezze
a konfliktushelyzetek kezelésében minden esetben kultúrált viselkedést tanúsítva
járunk el,
tiszteletben tartjuk egymás magánéletét, származását, vallási hovatartozását,
világnézetét és politikai meggyőződését.

A Sárközi Golf Sportegyesület hírneve, pozitív megítélése:
 Minden tagtársunknak kötelessége az egyesület pozitív megítélésének erősítése, jó
hírnevét sem tetteinkkel, sem nyilatkozatainkkal nem csorbíthatjuk.
Facebook felületek használata
Zárt Facebook felületünket a tagsággal, rendezvényekkel, klub eseményekkel kapcsolatos
információk megosztásán kívül a klubélet kialakítása és fenntartása miatt hoztuk létre. Itt
lehetőség adódik az ismerkedésre, interakciókra, de a golffal kapcsolatos érdekességeket,
videókat, újdonságokat, híreket megosztása is itt történik.
Facebook oldalunkon elvárjuk tagjainktól a következőket:
 törekedj a másokkal szembeni tiszteletre
 vélemények kifejtése kulturált módon, észérvekkel történjen. Azért mert valakinek
más a véleménye, még nem feltétlen illeti kritika.
 a durva, sértő kommentek nem megengedettek, azok letiltásra kerülnek!
 nyílt Facebook oldalunkkal kapcsolatban a fentiekben leírtakon kívül, kérjük a Sárközi
Golf Sportegyesület tagjait, hogy igyekezzenek a külsős ( nem egyesületi tagok)
véleményalkotókat is a helyes, kulturált emberekhez méltó viselkedésre, hozzászólásra
biztatni.
Versenyek
A Sárközi Golf Sportegyesület tagjaként a versenyeken való részvételével a versenyző az
egyesületet is képviseli. Magatartása tehát az egyesület megítélésére is kihatással van. Kérünk
ezért minden tagunkat arra, hogy a versenyeken tartsa szem előtt a következő alapvető
magatartási normákat:






- a versenyekre vonatkozó szabályokat pontosan be kell tartani,
- az előírásoknak megfelelő ruházat és felszerelés használatára kell törekedni
- alapvető viselkedési szabályok be kell tartani
- a golfszabályok betartása, a tisztességes játék mindenekelőtt
- tisztelet a játékostársak és a versenytársak irányába.
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Egyesületi nevének, emblémájának használata
Az egyesület nevének vagy emblémájának megváltoztatása, kiegészítése, részleges
használata nem megengedett. Az egyesület a Budapest Környéki Törvényszéken
Sárközi Golf Sportegyesület (rövid néven: SGSE) került bejegyzésre
 tiszta, hibátlan az egyesületi logót megjelenítő ruházattal nem csak magadat, de az
egyesületet is megtiszteled!


Politikai szerepvállalás





a sportegyesületen belül nem foglalkozunk politikával
saját hitvallásunkkal, politikai hovatartozásunkkal nem traktáljuk tagtársainkat,
tiszteletben tartjuk a másik nézeteit, akkor is, ha az ellentétes a sajátunkkal
tagtársainkat nem politikai hovatartozásuk alapján ítéljük meg

Jelen Etikai Kódex a kiadás napján lép érvénybe. Az abban foglaltak elfogadása a Sárközi
Golf Sportegyesület tagjai számára elvárás.
Nagykovácsi, 2021. január 15.
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