
 

 

A Magyar Golf Szövetség sajtókapcsolati rendje 
 
 
Alapelvek 
 
Az Magyar Golf Szövetség (MGSZ) kommunikációja támogatja és elősegíti az elnökség által 
elfogadott, 2013-2020-ra meghatározott Sportágfejlesztési Stratégiai célok megvalósítását. 
Ennek érdekében hitelesen, szakszerűen, transzparensen és kiegyensúlyozottan tájékoztatja a 
sajtón és a médián keresztül a közvéleményt a szövetség tevékenységét érintő eseményekről. 
Az MGSZ alapvető érdeke, hogy a sajtó képviselőivel szabályozott módon tartson kapcsolatot, 
működéséről, döntéseiről, híreiről teljes körűen, pontosan és időben nyújtson információkat.  
 
 
Tájékoztatási és nyilatkozattételi rend 
 
A Magyar Golf Szövetség az írott és elektronikus sajtó képviselőit sajtóközlemények, a 
hivatalos honlapján, a www. hungolf.hu oldalon megjelenő hírek, sajtótájékoztatók, 
nyilatkozatok és egyéb sajtóesemények útján tájékoztatja. Az MGSZ által közölt információkat 
a sajtó irányába a szervezet kommunikációs feladatainak ellátásáért felelős tagjain keresztül 
juttatja el. 
 
Az MGSZ törekvéseiről és munkájáról általános és egyedi ügyekben kizárólag az elnök, az 
elnökségi tagok, a főtitkár valamint a kommunikációért felelős munkatárs 
jogosulttájékoztatást adni a sajtó képviselői számára.  
Az MGSZ által szervezett versenyekkel, a válogatott csapattal és más sajtóérdeklődésre 
számot tartó eseménnyel kapcsolatos médiatevékenységet valamint a nyilatkozattételeket a 
szövetség kommunikációjáért felelős munkatárs koordinálja. A nyilatkozattételre, a fotók és 
televíziós felvételek készítésére irányuló média megkereséseket a kommunikációért felelős 
munkatárshoz előzetesen kell eljuttatni, aki a média hiteles és professzionális tájékoztatása 
érdekében szervezi meg a média megjelenéseket és a nyilatkozattételeket. 
Az MGSZ által szervezett nemzetközi versenyeket és eseményeket érintő kérdésekben a 
médiatevékenységet - a nemzetközi szervezet média előírásainak megfelelően - az MGSZ 
kommunikációért felelős munkatársa koordinálja. 
 
A ranglista és klubversenyek tekintetében az érintett golf klub jogosult a média 
tájékoztatására és a nyilatkozattételre. 
 
Az MGSZ dönthet úgy, hogy a szövetség által meghatározott különösen kiemelt jelentőségű 
eseményekről és történésekről kizárólagos közlési jogot biztosítson a szövetség hivatalos 
médiapartnerei számára.  



 

 

 
Az MGSZ által szervezett eseményekről szóló hírt, a szövetség által készített fényképet vagy 
televíziós felvételt a média képviselői forrásmegjelöléssel (forrás: Magyar Golf Szövetség vagy 
www.hungolf.hu felirattal) közölhetnek. 
 
 
Új média irányelvek 

 

A Magyar Golf Szövetség minden résztvevőt és akkreditált személyt támogat, hogy a 
közösségi oldalakon barátaival, a családtagokkal megossza (post, tweet, blog) a magyar 
golféletben szerzett élményeit. Az MGSZ hozzájárul, hogy a szövetség által szervezett 
versenyeken és eseményeken készült állóképeket a golfozók és az akkreditált sajtó képviselői 
személyes használatra a közösségi portálokon közzétegyenek. Video és audió felvételeket 
azonban az MGSZ versenyeiről és eseményeiről kizárólag személyes használatra készíthetnek, 
amelyet sem közösségi sem egyéb digitális platformon nem publikálhatnak az MGSZ előzetes 
írásos engedélye nélkül. 

Az MGSZ által szervezett eseményeken készült felvételek semmilyen formában nem hozhatók 
kereskedelmi forgalomba, nem értékesíthetők és nem használhatók fel reklámozás céljára. 

 

Akkreditációs rend 

 

Az MGSZ kommunikációért felelős személye minden év elején összeállítja a szövetség 
versenynaptára alapján a kommunikációs naptárt, mely tartalmazza az adott év előre látható 
és tervezhető, kiemelkedő médiaeseményeit. A szövetség ezt az időrendet minden év elején 
továbbítja a média képviselői felé és folyamatosan elérhetővé teszi és frissíti a szövetség 
hivatalos honlapján, a www.hungolf.hu oldalon. 

Az MGSZ által szervezett versenyeken és médiaeseményeken a média részéről kizárólag előre 
akkreditált újságírók, fotósok és stábok vehetnek részt. A média képviselői akkreditációs 
kérelmüket a szövetség honlapján elérhető akkreditációs formanyomtatványon juttathatják 
el. Az akkreditációs kérelem elbírálásáról az MGSZ kommunikációért felelős személye dönt. 
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