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1. BEVEZETÉS 

Az értekezés témakörét a napjainkban is világszerte folyamatosan népszerűbbé váló 

golfturizmus és annak a későbbiekben részletesen vizsgált földrajzi környezete adja. Az aktív 

turisztikai termékek közé tartozó golf és szerző kötődése több mint egy évtizedre nyúlik 

vissza. A szerző turizmuselméleti áttekintéssel kezdi munkáját, ahol alapfogalmak, elméletek 

bemutatására kerül sor a sport, az aktív és a golfturizmus keretén belül, valamint vizsgálja a 

rekreáció megjelenését, jelentőségét is. A disszertáció célkitűzése egyrészt elméleti 

kérdéseket taglal, amikor a rendszerszemléletű gondolkodást kiterjeszti a golfturizmusra, így 

a turizmus rendszertani vizsgálódásait kiszélesítve egy önálló modellalkotással kezdi az 

Eredmények fejezetet. Másrészt a kutatás sorrendjét követő felmérések eredményeinek a 

csoportosítására tesz kísérletet. A kitekintések során hazai és nemzetközi példák kerülnek 

turizmusföldrajzi vizsgálatok alá, amelyen belül a golfturisztikai utazásokat elemzi a 

bemutatásra kerülő golfdesztinációk példáján. Nemcsak elsődleges golfos motivációs 

utazásokat vet össze és nem kizárólag az otthoni rekreációs térben űzött fizikai 

tevékenységekkel foglalkozik, hanem nemzetközi összehasonlítást is végez az ír és a magyar 

lakosok között.  

Kereslet-kínálat elemzésében elsőként a golfozás gyakoriságában eltérő játékosok 

attitűd elemzését készíti el, majd a nemzetközi szakirodalomnak megfelelően saját piac 

szegmentációt végez statisztikai módszerekkel. Az értekezés kitér hazánk földrajzi 

környezetének elemzésére is, hangsúlyosan azokra a telepítő tényezőkre, erőforrásokra, 

amelyek a golfturizmus meghonosodásában szereppel bírnak.  

Mivel a golf népszerűsége abban rejlik, hogy nemcsak rekreációs, hanem turisztikai 

célú tevékenységként is aposztrofálható, és akár a különböző desztinációk közötti, sok 

esetben kontinenseket átszelő utazásoknál, elsődleges motivációként jelentkezik. A 

golfturizmus a sportturizmuson és a rekreációs tevékenységeken belül is az egyik 

legdinamikusabban fejlődő fizikai tevékenység volt világszerte a 2008-as gazdasági válságig, 

amelynek keretein belül 56 millió fő játszott. Az egyéni sportokat tekintve világviszonylatban 

a golf igen kedvelt, a játékosok létszáma világszerte folyamatosan emelkedik. Ezért ennek a 

folyamatnak a hátterét szeretné a disszertáció megismertetni, összegezve a golfturizmus 

aktuális hazai és nemzetközi kérdéseit, trendjeit, majd elemezve a golfpiac szegmentálódását, 

valamint hazai és nemzetközi példák alapján fel kívánja hívni a figyelmet a turisztikai termék 

földrajzi környezetre gyakorolt hatásaira, a fejlesztési alternatívákra.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK, HIPOTÉZISEK 

Az értekezés célja, hogy megismertesse a - Magyarországon kevéssé ismert – 

golfturizmus nemzetközi és hazai helyzetét, elhelyezze a turizmusiparban, feltárja a 

nemzetközi és a hazai turizmuspiac keresleti és kínálati oldalának trendjeit, annak területi 

vetületeit, valamint a golfturisták tipizálására kísérletet tegyen.  

A disszertáció a nemzetközi és hazai golfturizmus turizmus rendszertani és 

turizmusföldrajzi megközelítéssel történő elemzésére helyezi a hangsúlyt. Előbbi kapcsán 

bemutatja a golfturizmus rendszerének kölcsönhatását, utóbbiban a földrajzi környezetnek a 

golf terjedésére gyakorolt hatásait, továbbá vizsgálja a golfturizmusnak, mint terméknek a 

modellalkotását és annak termékszemléletű felépítését. Az eredmények feldolgozási 

sorrendjétől eltekintve az értekezés célja és a felállított hipotézisek a következők: 

Elsődleges célként azt boncolgatja, hogy a golf, mint szabadidős tevékenység hogyan 

jelenik meg egyrészt a mindennapokban, mint a lakóterület rekreációs tevékenysége, másrészt 

primer utazási motivációként a nemzetközi és a hazai turizmusban. A személyes 

tapasztalatokat felhasználva az írek és a magyarok szabadidős tevékenységének, golfozási 

szokásainak a földrajzi térben (otthon és a belföldi, valamint külföldi utazás során) történő 

megjelenését, annak irányát, szezonját, illetve ahhoz kapcsolódó attitűdjét vizsgálja.  

Hipotézis 1 – Az írek és a magyarok szabadidős fizikai tevékenységei között jelentős 

különbség mutatkozik mind az otthon végzett, mind az utazásaik során igényelt aktivitást 

tekintve, különösen hangsúlyos ez az eltérés a golfnak, mint szabadidős tevékenységnek a 

megítélésében.  

Célul fogalmazódott meg annak tanulmányozása is, hogy a magyar lakosság körében 

egyáltalán beszélhetünk-e golfturizmusról vagy sem, illetve miként aposztrofálható és 

definiálható a hazai golfturizmus.  

Hipotézis 2 - A magyar golfozók golfturizmusban való részvétele nemzetközi 

desztinációban valósul meg, a hazai komplex golfcsomagok igénybevétele nem terjedt el, mert 

belföldön a fogyasztópiactól (Budapest) távol, igen kevesen játszanak, vásárolnak komplex 

golfcsomagokat.  

További cél a világ turizmusában egyre jelentősebb szerepet játszó turisztikai termék 

nemzetközi (török és kenyai golfparadicsomok, osztrák példák) felfutásának, térszíneinek, 
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földrajzi környezetének és golfturizmust érintő fejlesztéseinek bemutatása annak érdekében, 

hogy összehasonlítható legyen a hazai golfpálya létesítések körülményeivel és földrajzi 

környezetre gyakorolt hatásokkal.  

Hipotézis 3 – Hazánkban kialakult gazdasági és kulturális-társadalmi okok miatt a 

nemzetközi golfturizmus termékfejlesztéséhez jelentős külföldi érdeklődésre számot tartó 

golfcentrumok, golfdesztinációk nem létesültek annak ellenére, hogy a földrajzi környezet azt 

lehetővé tette volna.  

A vizsgálat fontos tárgyát képezte, hogy a földrajzi környezet milyen hatást gyakorolt 

a golfpályák építését kardinálisan befolyásoló gazdasági, társadalmi-kulturális „telepítő” 

tényezőkre. Kutatja továbbá, hogy a természeti erőforrások, azon belül különös hangsúllyal az 

éghajlati, domborzati adottságok, milyen hatással vannak a hazai golfturizmus kialakulására, 

bővítésére.  

Hipotézis 4 – Hazánk földrajzi környezete kiválóan alkalmas - az erőforrások 

optimális felhasználása esetén - a golfturizmus fejlesztésére, de erre éppen a gazdasági, 

társadalmi-kulturális hatások miatt a közeljövőben nem lehet számítani. Éghajlati adottságait 

illetően nem tud versenyre kelni a mediterrán térséggel, de versenyelőnye van az északi 

államokkal szemben.  

A golfturizmusban végbemenő globális trendek, folyamatok bemutatása, illetve a 

nemzetközi irodalom által alkalmazott módszerek keresletre vonatkozó tipizálása alapján 

jelen értekezés célul tűzte a magyar szegmensek, klaszterek felállítását, azok jellemzőinek 

bemutatását.  

Hipotézis 5 – A szűk hazai golfkereslet ellenére lehetséges az egymástól eltérő 

golfozási szokásokat alkotó csoportokat szegmentálni, azok speciális jellemzőit megállapítani, 

és a nemzetközi példákkal összemérni.  

A hazai golfpiac elemzése szempontjából fontos feltárni azokat a gazdasági 

körülményeket is, amelyek a magyar golfberuházások létjogosultságát alátámasztják.  

Hipotézis 6 - Van létjogosultsága a magyarországi golfberuházásoknak, a hazai golfsport 

és a golfozói turisztikai kereslet további fejlesztéseket indukál.  
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3. KUTATÁSI MÓDSZEREK 

Az értekezéshez kapcsolódó több éves kutatások a társadalomtudományokban 

általánosan alkalmazott módszertanra támaszkodtak, elsősorban a fizikai környezet 

vizsgálatára, amelyek természettudományos megfigyelésekkel egészültek ki. Felhasználásra 

kerültek a primer vizsgálatok és az azokat megelőző szekunder források elemzése. Utóbbiak 

közül a disszertáció támaszkodik a legfontosabb külföldi szakfolyóiratokban publikáltakra: 

Tourism Management, Annals of Tourism Research, Journal of Leisure Research, Journal of 

Sport Tourism, Tourism and Hospitality Research stb., a hazai szakfolyóiratok közül a 

Földrajzi Közlemények, Turizmus Bulletin, a Magyar Sporttudományi Szemle által közölt 

kutatásokra és elemzésekre. A golfhoz köthető statisztikai adatok gyűjtéséhez KPMG 

Hungary által készített tanulmányok, a térképes kiegészítések egyrészt a korábbi saját 

vizsgálatok során alkalmazott illusztrációkkal, ábrákkal, másrészt az MTA Földrajztudományi 

Kutatóintézet által készített térképek átdolgozásával segítik a téma kifejtését.  

A kutatómunka primer módszerei között egyaránt felhasználásra került a kérdőívezés 

(1. táblázat) és a mélyinterjú készítés (2. táblázat).  

1. táblázat Kvantitatív kutatások 2009-2012 között 

 Kutatás megnevezése Helyszíne Kutatás 
ideje 

Témakör 

1 Lakosság aktív fizikai tevékenysége 
(430 fős minta)  
(+ egy 50 fős golfozói minta)1   
Mód: mindkettő  
saját lekérdezés  

Írország 2009. 
július-
augusztus 

Az írek által a 
mindennapokban és 
utazáskor igénybevett aktív 
turisztikai termékek 
vizsgálata 

2 Lakosság aktív fizikai tevékenysége 
(698 fős) 
 
Mód:  
hallgatói lekérdezés 

Magyar-
ország 

2009. 
szeptember- 
október 

A magyarok által a 
mindennapokban és 
utazáskor igénybevett aktív 
turisztikai termékek 
vizsgálata 

3 Magyar nem golfozók (900 fős)  
Mód:  
hallgatói lekérdezés 

Magyar-
ország 

2009. ősz  A nem golfozóknak a golfról 
kialakított véleménye 

4 Magyar „golfozgatók” (100 fős) 
 
Mód: 
hallgatói lekérdezés 

Magyar-
ország 

2009. ősz A valamikor már ütőt kezébe 
vett „golfozgatóknak” a 
golfról kialakított véleménye 

5 Magyar golfozók (89 fős) 
Fókuszcsoporttal kitöltött, átbeszélt 
kérdőívezés 
Mód: online, saját lekérdezés 

Magyar-
ország 

2012. 
szeptember-
október 

A hazánkban rendszeresen 
golfozóknak a golfról 
kialakított véleménye 

6 Főiskolás hallgatók megkérdezése 
110 fő 

Magyar-
ország 

2011. ősz A golfról alkotott 
információi, a sport 
elsajátításának lehetősége 

1A kis minta miatt nem kerül bemutatásra      Forrás. saját szerkesztés 
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A kérdőíves felmérések feldolgozásában az SPSS programot használta a szerző. A 

kényelmes mintavétellel készült kérdőívek limitációi az alábbiak voltak: egyes kutatásoknál a 

fiatalabb korosztályok túlreprezentáltsága (hallgatói kérdőívezés), a kitöltéssel szemben 

tanúsított ellenérzés.  

A primer kutatások másik részét a mélyinterjúk adták, amely során a megkérdezett 

szakemberek a golfturizmus rendszerét teljesen lefedték, így a kínálat és a kereslet, illetve a 

közvetítő szektor képviselőinek véleményét is tükrözték. A nemzetközi kutatások a 

mediterrán és közép-európai térség fejlettebb golffal bíró szomszédos országokra (Ausztria, 

Szlovákia) is kiterjedtek, összesen 62 (19 külföldi és 43 hazai) szakértő véleménye segítette a 

munkát. Ezeknek a kutatásoknak a korlátjai, amelyek torzítást eredményezhettek a 

kutatásban: a menedzsment elfogultsága, túlzott szubjektivitása, egyes golf klubok adatai 

jelentős eltéréseket mutattak, attól függően, hogy bírtak-e szálláshellyel vagy nem, illetve ha 

igen, mekkorával; nem minden esetben sikerült teljes, az üdülőkomplexum egészére 

vonatkozó adatokat szerezni.  

2. táblázat A kvalitatív kutatások 2009-2012 

Kutatás megnevezése Helyszíne Kutatás ideje Témakör 
Mélyinterjú ír 
golfszakértőkkel, pl.  
Fáilte Ireland Golf 
Development Officer 

 
Írország 

 
2008-2009. 

Az ír golfos kínálat és 
keresletelemzés 
 

Mélyinterjú kenyai golfklub 
vezetőkkel 

Kenya1 2010. január A kenyai (Mogadishu) 
golfos kínálat és 
keresletelemzés 

Mélyinterjú magyar 
golfszakértőkkel 
(klubigazgatókkal, PRO 
golfozókkal, greenkeeper-
ekkel, golf tour operátorral, 
stb. 

 
 
Magyarország 

 
 
2011. április - 
2012. november 

A magyar golfos kínálat és 
keresletelemzés, valamint a 
golfturizmus fejlesztés,  
 

Mélyinterjú török 
golfszakértőkkel 

Törökország 2011. április A török golfos kínálat és 
keresletelemzés, 
golfturizmus fejlesztés 

Mélyinterjú portugál 
golfszakértőkkel 

Portugália 2012. március A portugál golfos kínálat 
és keresletelemzés, 
golfturizmus fejlesztés 

Mélyinterjú 1 szlovák 
golfszakértővel 

Magyarország 
(Rajka) 

2012. november A szlovák golfos kínálat és 
keresletelemzés, 
golfturizmus fejlesztés 

Mélyinterjú 1 osztrák 
golfszakértővel 

online2 2012. november Az osztrák golfos kínálat 
és keresletelemzés, 
golfturizmus fejlesztés 

1Bakos Tamás szerzőtárs végezte 2Skype-on keresztül             Forrás: saját szerkesztés 
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4. EREDMÉNYEK 

4.1. A golfturizmus rendszere és modellje 

A golfturizmus rendszerszemléletű bemutatása alapozott a turizmus definícióira, ahol 

megállapítást nyert, hogy magát a belső rendszert (a turisztikai piacot) a kereslet, azaz a 

golfturista (golfozó) és a kínálat (golfpálya) közvetítőszektor általi összeköttetése jelenti (1. 

ábra).  

 

1. ábra A golfturizmus belső és külső rendszere 

Forrás: LENGYEL M 1992, módosította KISS R. 2013 

A turista (jelen esetben a golfozó) termékhez jutását a vonzerő iránti elsődleges golfos 

motivációja indukálja. Az utazási cél többféleképpen nyilvánulhat meg, mert a turizmuspiac 
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egyéb szereplőinek – pl. a közvetítőknek (golf tour operátorok) és a turisztikai kínálatot 

képviselő szolgáltatóknak (klubok) - a marketingtevékenysége jelentősen befolyásolja azt.  

Magát a vonzerőt jelentheti egy, vagy több konkrét golfpálya jellemzője (pl. azok 

minősége, nehézsége, híre, tervező neve, elhelyezkedése, egymáshoz való közelsége, ára stb.), 

illetve akár egy egész golfdesztináció (Belek). A kereslet kialakulását a motiváció mellett a 

rendelkezésre álló szabadon elkölthető jövedelem és az elegendő szabadidő határozza meg. 

Mindezek mellett természeti okok erősíthetik az utazás iránti vágyat, így a klimatikus ok 

kétirányú lehet, egyrészről un. taszító („push”) impulzus a télen éppen nem játszható, 

szezonon kívüli hazai pálya miatt, másrészről a vonzó („pull”) faktor az egész évben kedvező 

éghajlatú, egzotikus környezet. A golfturizmusnak, mint turisztikai terméknek és a turizmus 

tárgyi feltételeinek kapcsolatrendszerét a golflabda-modell mutatja (2. ábra).  

 

2. ábra A golfturizmusnak, mint turisztikai terméknek és a turizmus tárgyi feltételeinek 
kapcsolatrendszere: a golflabda-modell alapján 

Forrás: saját szerkesztés 2013 

A modell elnevezése a Föld belső szerkezetének övezetességére, valamint egy golflabda 

szintén rétegekből álló belsejére utal. Ezt a párhuzamot reprezentálja a golfturizmus 

kialakulásánál egymásra épülő alap-, infra- és szuprastrukturális beruházások, szolgáltatások 
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összessége, amelyeket - a Föld mélyének képlékeny rétegeihez hasonlóan - a külső szilárd 

kéreg (alap infrastruktúra) fog össze. A golfturizmusra vetítve a modellt a golfpálya, mint a 

legfontosabb - utazást motiváló - vonzerő hat a golfozóra. Egy jelentős beruházás is elsőként 

a pálya megépítésével kezdődik. Ennek elkészültével lehet az idegenforgalmi infrastruktúra 

(golfklub) kiépüléséről beszélni, majd az elsődleges (golfhotel, golf resort, golfbüfé) és 

másodlagos (golffelszerelések, kiegészítők boltja) szuprastruktúrákról.  

Az alábbiakban a célkitűzésben felvetett hipotézisek megválaszolására kerül sor külön 

alpontokba szerkesztve, követve a bemutatott golfturizmus rendszerszemléletű 

gondolkodását.  

 

4.2. Az ír és a magyar aktív turizmus a mindennapokban és utazás során 

Az első kutatások az írek és a magyarok szabadidős tevékenységének 

összehasonlítására koncentráltak, ahol a golfra vonatkozóan megállapítható az íreknél a 

hagyományos kelta sportok otthoni, akár mindennapos űzése az egyik oldalon (3. ábra), mint 

a tradíciók ápolása, míg a speciális éghajlati, természetföldrajzi környezetet (magashegységek 

és napfényes, meleg vizű tengerek) igénylő tevékenységek, a másik oldalon összpontosulnak. 

 

3. ábra Az írek fizikai aktivitása a mindennapokban és utazáskor 

Forrás: 2009, saját kutatás, szerkesztés 
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Az utazástól, helyváltoztatástól függetlenül a legsemlegesebb sporttevékenységek: a 

tenisz, a kerékpározás, az úszás és a futás/kocogás, de ide tartozik a golf is. Ez utóbbi annak 

tulajdonítható, hogy a nemzetközi golf, minőségi fogadóterülete is az Ír-sziget, a 

hagyományos links (tengerparti) és a belső területek „parkland” pályáinak köszönhetően 

kellő kínálata van, mind a helyi, mind a külföldi kereslet számára. Az - elvileg - egész évben 

játszható ír pályák vonzereje a téli időszakban - a hűvös időben az élményszerzés 

elmaradásának köszönhető - lecsökken és ezzel párhuzamosan felértékelődnek a mediterrán 

térség, elsősorban Spanyolország és Portugália nyújtotta kedvező éghajlattal bíró 

golfdesztinációi.  

A magyarok esetében bebizonyosodott, hogy a golf elsősorban az utazásokhoz köthető 

fizikai tevékenységek közé tartozik, ami egyrészt a külföldi minőségi kínálatnak és klimatikus 

adottságoknak köszönhető, másrészt a hazai kevés számú pályának, ami ugyan elegendő a 

jelenlegi kereslethez, de a változatosságot, az új pályák adta élményt nem helyettesítik, illetve 

szezonálisan behatárolt a játék lehetősége (4. ábra). A golf beleillik az elutazáskor motivációt 

jelentő tevékenységek sorába, amelyek otthon egyáltalán nem vagy minimális szinten érhetők 

csak el, pl. búvárkodás, vitorlázás, hegymászás, szörf, rafting, valamint a síelés és extrém 

sportok közé.  

 

4. ábra A magyarok fizikai aktivitása a mindennapokban és utazáskor 

Forrás: EŐRY E. et al. megjelenés alatt 
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Ezeknek leginkább földrajzi okai vannak, hiszen hazánk nem rendelkezik kedvező 

klímájú, tiszta vizű tengerparttal, és hó biztos magas hegyvidékekkel. A golfnak, mint fizikai 

tevékenységnek a mindennapokban történő említése a mintában elenyésző, ahogyan a 

golfozók számának a lakosságoz viszonyított aránya sem mérhető az írhez.  

A kutatómunka céljaként meghatározott fizikai tevékenységre irányuló vizsgálat 

eredményei az ír és magyar vonatkozásban visszaigazolják azt, hogy jelentős különbség van a 

két nemzet, mind az otthon, mind az utazás során végzett szabadidős tevékenységei között, 

ezért a hipotézis felvetése helytálló.  

 

4.3. A magyarok külföldi és belföldi golf- és szolgáltatáscsomag vásárlása  

A magyarok hazai és külföldi golfutazásainak gyakorisága és a felkeresett desztinációi 

alapján megállapítást nyert, hogy külföldön fontosabb változók: a közeli golfpályák száma, az 

új pályák megismerése, megjátszásának igénye. A legnagyobb különbséget az otthoni és a 

meglátogatott desztináció klímája adja, ebben az esetben inkább vásárolnak komplett 

golfcsomagot (ebbe beleértik a pályák földrajzi környezetét, a kényelmi faktort - minőségi 

szálláshelyet, a pihenés fontosságát). A válaszadók az átlagot meghaladóan pozitívan jelölték 

- desztinációtól függetlenül - a pálya minőségét, kedvező ár-érték arányát, lakóhelytől való 

távolságát, az olcsó megközelítését és a pályák alkalmazottainak udvariasságát, ami ár-

érzékeny szegmenst sejtet. Egyformán, de az átlagot el nem érően gondoltak a pálya 

tervezőjére, hírnevére, az ott rendezett profi versenyekre, valamint a környékbeli szórakozási, 

kirándulási lehetőségekre, saját ingatlanra, hiszen az átlagos játéktudás alapján ezek a 

különbségek nem érzékelhetők, illetve megerősítést nyert, hogy a golfozók csak a játék 

élményéért utaznak.  

A külföldi golfutazásoknak a földrajzi térben való kiterjedését az 5. ábrán található 

nyilak mutatják, nevezetesen a kontinens kínálatának mely része vonzza leginkább a kiutazó 

magyar golfozókat. Szembeötlő a - fejlődő szakaszban lévő - déli golfcentrumok és a 

szomszédos országok iránti kereslet jelentősebb nagysága, valamint a tradicionális - érett - 

golfdesztinációk (Brit-szigetek) gyér látogatottsága. Nincs összefüggés a felkeresett országok 

golfkínálatának és azok golftársadalmának fejlettsége (1 golfpályára jutó lakosság száma) 

között, sokkal inkább a kínálat ár-érték aránya és a kedvező éghajlat a befolyásoló tényező. 
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5. ábra A magyar golfozók külföldi úticélja 

Forrás: KPMG 2010g, saját kutatás, szerkesztés 2013 

Mindezek alapján a magyar golfozók nemzetközi golfturizmusban való részvétele 

beigazolódott, egyre erősödik az, hogy a távoli utak esetében többnyire golf tour 

operátorokon keresztül golfcsomagokat vásárolnak, míg a közeli külföldi utak során hosszú 

hétvégés programokat szerveznek maguknak. Ugyanakkor a belföldi tevékenységük nem 

sorolható a turizmus alapvető fogalmába, hiszen egyrészt szálláshelyigénylés nélkül utaznak 

és térnek vissza lakóhelyükre (rekreációs vagy sport tevékenység), másrészt nemzetközi 

szinten össze nem mérhető a hazai golfturizmus. A belföldi golfozók komplex golfcsomagokat 

nem vásárolnak, igaz túl sok nincs is belőlük, így elmondható, hogy a hipotézis helytállósága 

bizonyított. 
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4.4. A magyarországi golfturisztikai termékfejlesztés 

A világon sokfelé tapasztalható kedvező nemzetközi folyamatok ismeretében kétely 

merülhet fel a témakör hazai boncolgatásának szükségessége miatt, minek vizsgálni egy 

működő rendszert, de a lassú növekedés és a regisztrált golfozók számának 2013-as 

drasztikus visszaesése jó indok a válságba került golfturizmus fejlesztésének rövid 

áttekintésére. Megállapítást nyert, hogy a termékfejlesztésben nem volt központi irányelv, 

segítség, még csak támogatás sem, így a különböző háttérrel rendelkező magán vállalkozások 

olykor autodidakta módon küzdöttek, küzdenek a megoldandó feladatokkal. Az értekezésben 

bemutatott nemzetközi példák is alátámasztják, hogy a sikeres golfdesztinációk világszerte 

állami, önkormányzati támogatást, segítséget kaptak, amivel a fejlődés elindulhatott, majd a 

kialakult golfturizmus önfenntartó lett.  

A MGSZ által elkészített országos golfstratégia a legjobb indulat ellenére is olykor 

utópisztikus elképzeléseket és túl optimista növekedést prognosztizált, amelynek 

megvalósulása irreális volt, különösen a 2008-as évtől kezdve. A szakértelem hiánya a 

legjobb szándékú beruházások esetében is komoly nehézségeket, golfpálya bezárásokat 

okozott (Pécs, Szeged, Göd stb.). Az e tárgykörben folytatott vizsgálatok eredményeit 

összegezve megállapítható, hogy elszigetelt, az országban szétszóródó területeken hoztak létre 

golfpályákat, eltérve a szerves fejlődést és utánpótlást kínáló növekedést segítő nemzetközi 

gyakorlattól. Magyarország a két világháború között elért golfsikerei ellenére is az elmaradott 

keleti blokk országai közé tartozik. A golfakadémiák és az átgondolt fejlesztések hiányában a 

hazai golfkínálat mennyiségi, és sok esetben minőségi problémákat hordoz magában, ezért 

jelentős nemzetközi szintű érdeklődéssel a közeljövőben sem számolhat a turisztikai szakma.  

Ugyanakkor a szomszédos Ausztria példáját követve, egyrészről a kisebb (6-9 

szakaszos), olcsóbb városi pályák, másrészről a termál- gyógyvizek mellett épült szabadidős 

és golfközpontok adaptálása egyes idegenforgalmilag frekventált régiókban egészség- 

(gyógy- és wellness turizmus) és golfturizmus magterületeinek kialakulását eredményezték 

(6. ábra). A Balaton északi partján a hévízi (Zalakarossal, Tapolcával) és a balatonfüredi 

térség (Balatonudvari, Tótvázsony és Zirc) kiépülésére van a legnagyobb esély, ezek jövőbeli 

összenövésével a magyar tenger valóban egy egységes golfdesztinációvá válhat, különösen a 

déli part wellness kínálatával együtt. További magterületek még a nyugat-magyarországi 

Sopron-Balf-Zsira-Bük-Sárvár-tengely, Budapest és a tőle nyugatra elhelyezkedő, már 

működő golfpályák (Tata, Alcsútdoboz). Az előző magterületekhez képest Vámospércs-
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Debrecen-Hajdúszoboszló esetében van a legkisebb esély hasonló golfközpont kialakulására. 

A felsoroltak továbbépítése a golfturizmus szempontjából összehangolt létesítmény- és 

szolgáltatásfejlesztést igényel, ahogyan az 1994-től Belek térségében és megtörtént. 

 

6. ábra Magyarország egészség-, és golfturizmusának potenciális magterületei 

Forrás: EŐRY E. – MARTON G. 2012, saját szerkesztés 2013 

Annak megértésére, hogy miért ezek a területek azok, amelyek eddig kialakultak, illetve 

a jövőben tovább fejlődhetnek, bővülhetnek, álljon itt illusztrációként a 7. ábra, amely a 

gazdasági fejlettséget veti össze a golfpályák elhelyezkedésével. Ebből egyértelműen 

megállapítható, hogy szoros összefüggés van a golfpályák elhelyezkedése, sűrűsége és az 

adott régió fejlettsége, az oda beáramló külföldi tőke nagysága között. Bizonyítja ezt az, hogy 

a golfkereslet jelentős részét a multinacionális vállalatok külföldi menedzserei (Kecskemét – 

Mercedes), valamint a Budapestre akkreditált diplomaták alkotják mind a mai napig.  

A magyaroknak a hazai kultúrától (a megszokottól) eltérő, újdonság iránti 

ódzkodása/távolságtartása párosulva a golfról kialakult sztereotípiákkal és a golfpályák 

földrajzi elérhetőségének erőteljes korlátozottságával jelentős társadalmi-kulturális ellenérzést 

generál a sportág terjedését, fejlődését tekintve. Ráadásul Európában a sport tömegbázisát 

jelentő szenior korú játékosok jövedelmi viszonyai távol állnak a hazaitól, a nők és junior 
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játékosok aránya is elmarad a nyugati átlagtól, így sem a társadalmi bázisa, sem a turisztikai 

termékfejlesztésben játszott szerepe nem segítette elő a jelentős golfcentrumok kialakulását.  

 

7. ábra A külföldi működő tőke (FDI) állománya Magyarországon (2008) és golfpályáinak 
elhelyezkedése 

Forrás: KOCSIS K. – SCHWEITZER F. 2011, SZLÁVY T. 2010, MGSZ 2012, saját szerkesztés 2013 

A fentiek alapján megállapítható, hogy a termékfejlesztéshez kapcsolódó hipotézis igaz, 

mert a hazai golffejlesztések elmaradásáért elsősorban a gazdasági és a társadalmi-kulturális 

tényezők a felelősek.  

 

4.5. A földrajzi környezet hatása a golfturizmusra és szezonalitására 

Hazánk földrajzi fekvése meghatározza annak éghajlatát, növényzetét, talajtani, 

vízrajzi adottságait. Mindközül az első az, ami a turizmus legjelentősebb motiválója a 

világon, így nem kivétel ez alól azon golfozó sem, aki rossz idő esetén számára kedvező 

turisztikai desztinációkban kíván kedvelt sportjának, szabadidős kikapcsolódásnak hódolni (8. 

ábra).  
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8. ábra A golfturizmus beleki szezonalitása 

Forrás: Beleki golfklubok, saját szerkesztés 2011 

A földrajzi fekvés országonként eltérő golfszezon kialakulását eredményezi. A beleki 

golfturizmus szezonhosszabbító szerepét a február-május, illetve a szeptember-novemberi 

periódusok jelentik, amely a nyári tengerparti üdülések főszezonja előtt és után segít a 

szálláshely kapacitások kihasználtságát növelni. A földrajzi környezet különbségeinek 

hatására a magyar golfozók január-március hónapokban utaznak játszani a mediterrán 

térségbe, amely számukra gyakorlást nyújt az otthoni április-november közötti golfszezonra 

(9. ábra). 

 

9. ábra A magyar golfozók golfszezonja itthon és külföldön 

Forrás: saját kutatás, szerkesztés 2013 
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Ugyanezen az ábrán látható a kisebb július-augusztusi visszaeséssel tarkított magyar 

csúcsidő a nyári nagy melegnek és a szabadságolásoknak köszönhető, ami az előbbi 

mediterrán térségben még hangsúlyosabban jelentkezik.  

Áttekintve hazánk földrajzi környezete által a golf számára kínált természeti, 

társadalmi, gazdasági környezetet, megállapítható, hogy mindközül jelen pillanatban a 

természeti az, amely páratlan lehetőségekkel kecsegtet. Ennek az erőforrásnak a kedvező 

hatását azonban a gazdasági és a társadalmi környezet nem képes kihasználni, ezért jelenleg 

Magyarország nem alkalmas egy új sport, kikapcsolódás és életstílus befogadására.  

 

4.6. A golfturisták tipizálása és szegmentálása 

A nemzetközi szakirodalomnak megfelelően az értekezés kísérletet tett a hazai golfozók 

szegmentálására. A keresleti oldal vizsgálata nem ismeretlen a szerzőnek, azonban az elmúlt 

években sikerült egymással összefüggő, és egymás eredményeire épülő kutatássorozatot 

készíteni, amely végül, a nemzetközi szakirodalmat felhasználva saját csoportok felállítását 

eredményezte. A statisztikai sokaságnak pusztán a hendikep (HCP) alapján történő kategóriák 

képzése helyett nem csupán a golfozói tudás, hanem a szokások és tulajdonságok (pl. játék 

gyakoriság), valamint egyes demográfiai változók is felhasználásra kerültek (10. ábra).  

 

10. ábra A magyar golfozók szegmensei 

Forrás: saját kutatás, szerkesztés 2013 
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A kapott szegmensek más országok golfozói csoportjaival összemérhetőek, igaz, az 

egymástól jelentősen eltérő mintanagyság és sokaság, valamint a különböző desztinációk 

miatt leginkább a VISITSCOTLAND (2007) esetében került említésre több hasonlóság.  

A kutatás eredményei alapján a szerző a golfturisták következő szegmenseit állapította 

meg:  

 az egészség- és környezettudatos, nyugdíjasok tábora, 

 a pályapresztízst és új pályákat kedvelő értelmiségiek, 

 a kikapcsolódásra vágyó felsővezető, vállalkozó férfiak, 

 a karrier-orientált nők,  

 a természetet és klubéletet kedvelő egyedülállók.  

Az egészség- és környezettudatos, nyugdíjas (60-69 éves), házas, férfiak, akik 

topmenedzserként, felső vezetőként dolgoztak/-nak. A felmérésben szereplő kategóriák közül 

a leghosszabb golfozói (11-20 éves) tapasztalattal, igen sűrűn (heti 2-3 alkalommal), igen 

eltérő játéktudással játszanak és (egyedüliként az öt csoportból) kíváncsiak a környék 

turisztikai adottságaira is. Utóbbinak magyarázata lehet, hogy idősebbek, így egy-egy játék 

után inkább van idejük a környéket is felfedezni. Felelősséget éreznek a természeti 

erőforrások optimális felhasználására, figyelemmel vannak a környezet terhelhetőségére és 

ennek megfelelő fogyasztói magatartást vesznek fel.  

A pályapresztízst és új pályákat kedvelő értelmiségiek, akik 4-10 éves tapasztalatukat 

rendszeres játékkal (hetente) tartják fent, 50-59 éves korosztályhoz tartoznak és házasok. 

Játéktudás alapján amatőr szintű, már nem csak kezdő (27-36 vagy 19-26 HCP-s), több 

diplomás golfozók, ahol a csoport nemek közötti megoszlása követi az alapsokaságét. 

Számukra az új pályák létesítése, mint a golf fejlődésének iránya jelentkezik.  

A kikapcsolódásra vágyó felsővezető, vállalkozó férfiak, akik átlagosan 4-10 éve 

játszanak, minimum heti rendszerességgel, olykor ennél sűrűbben, a 40-49 éves korosztályhoz 

tartoznak, házasok, főiskolai, egyetemi végzettséggel, kezdő játéktudással (27-36-os HCP) 

rendelkeznek. A csoportot nagyrészt a klubok személyzetének szakmai felkészültségének és 

kedvességének megléte érdekli, így részben a társas élmény keresése és a kiegészítő 

szolgáltatások igénye jellemzik.  

A karrier-orientált nők, akik mind nemrég kezdtek golfozni (1-3 éve), a kezdők közül 

kerülnek ki (felerészt 27-36, illetve 36 feletti HCP-vel rendelkeznek), akik hetente 2-3 
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alkalommal játszanak. Leginkább a 30-39 éves korosztály tagjait képviselik, középvezetői, 

szellemi munkával foglalkoznak, főiskolai vagy egyetemi végzettséggel bíró zömében 

szinglik, de magas volt a házas és nem válaszolók aránya is. Az üzleti és társasági életük 

szerves részét képezi a golfozókkal eltöltött idő, a tartalmas, hangulatos klubélet, a társas 

élmény keresése, fontos számukra a személyzet felkészültsége, kedvessége, ahogyan a pálya 

presztízse, az ezzel járó üzleti előny és a pálya elérhetősége is. Meglátásuk szerint a golf a 

gazdagok sportja.  

A természetet és klubéletet kedvelő egyedülállók, akik 1-10 éve, heti 2-3 alkalommal 

golfoznak, fiatal és középkorú (19-49 év közötti korosztályok) egyedülálló férfiak, 

középiskolai vagy főiskolai, egyetemi végzettséggel, megbízható (19-26 HCP-vel) 

golftudással. A természet és a klubélet mellett jelentőséget tulajdonítanak az 

egészségtudatosságnak is.  

A kutatás során megállapított öt golfozói szegmens egymáshoz viszonyított aránya 

jelzi, hogy a természeti környezetet és a környezettudatosságot valamennyire fontosnak tartók 

a kereslet 50%-át jelentik. A kutatásban részt vett alapsokaság rendszeres golfozását a 11. 

ábra mutatja, ebből kiderül a válaszadók 78,6%-a minimum heti rendszerességgel játszik.  

 

11. ábra Milyen gyakran golfozik Magyarországon? 

Forrás: saját kutatás, szerkesztés 2013 
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A szűk hazai piac ellenére a felmérés eredményei alapján összességében 

megállapítható, hogy a hipotézis helytálló, a kitűzött cél megvalósult az öt, egymástól 

határozottan elkülönülő szegmens felállításának köszönhetően, amelynek ismerete a 

klubigazgatók számára is használható információ.  

 

4.7. A hazai golfpiac létjogosultsága 

A hazai golfpályák építői, kevés kivételtől eltekintve, kellő piacelemzés és információ 

nélkül kezdtek a fejlesztésekbe, amelyek sem a nemzetközi trendeket nem követték, sem a 

hazai piac igényeihez nem igazodtak. Az országos golfstratégia hiányában borítékolható volt 

a kereslethez nem igazodott kínálat egyoldalúsága. A magyar golfklubok és pályák jelenlegi 

helyzete kísértetiesen hasonlít a hazai szállodaépítési boom eredményéhez, ahol a hitelek 

visszaszálltak a forrást biztosító pénzintézetekre, így a legnagyobb golfpálya tulajdonosok a 

bankok.  

Mint ahogyan az a golfpályákat üzemeltető vállalkozások mérlegbeszámolóiból 

kiderült, nagy részük anyagi gondokkal küszködik, jelentős vagyoni értékkel megszüntetési 

eljárás alatt állnak, miközben továbbra is a földrajzi térben elszórt és nem egymáshoz közeli 

pályaépítések történnek. A statisztikai adatokkal összegzett gazdasági helyzetkép és a trendek 

alapján kalkulálható pénzügyi mutatók együttesen bizonyítják, hogy a golfszakma anyagi 

helyzete tarthatatlan. A fejlesztési kiadások nincsenek összhangban a rendelkezésre álló saját 

tőkeerővel, a hitelek fedezetei nem termelődnek meg az alacsony bevételekkel, ezért további 

pályamegszüntetések prognosztizálhatók. A felszámolás alatt álló objektumoknak esélye sincs 

az újrakezdésre, mert nincs a fizetőképesség helyreállítására alkalmas program a golfszakmát 

illetően.  

Összegezve megállapítható, hogy a hipotézis nem helytálló, a magyarországi 

golfberuházásoknak elsősorban az elszigetelt magterületek miatt és az ehhez kapcsolódó 

pénzügyi helyzet alapján nincs létjogosultsága. Komplex és szakszerű projektek kellenek, 

állami, önkormányzati szerepvállalás mellett ahhoz, hogy egyáltalán nemzetközi szintű 

golfturizmusról beszélhessünk hazánkban.  
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 

 A nemzetközi turizmus méltán egyre népszerűbb, a világban dinamikus fejlődést 

produkáló turisztikai terméke a golfturizmus, amelyben a regisztrált játékosok száma 

világszerte folyamatosan emelkedik. A golf külföldi és hazai történetének, helyzetének, 

fejlődésének és trendjeinek a bemutatása, valamint annak a turizmus rendszerében és a 

turizmusföldrajzban történő elhelyezése adták az elméleti alapokat ahhoz, hogy a gyakorlati 

szempontokat is alkalmazó kutatással a kitűzött célok alátámasztásra kerüljenek az 

értekezésben felállított hipotézisek egyenkénti vizsgálatával. 

Bebizonyosodott, hogy a golfturizmus turisztikai termékként való modellezése, és 

annak turizmus rendszertani elhelyezése lehetséges, ahogyan a golfdesztinációknak a 

sajátosságaik alapján történő kategorizálása is.  

Az értekezés rávilágított arra, hogy jelentős ellentmondás mutatkozik a nemzetközi és 

hazai trendek között a lemaradás mértéke állandósulni látszik a megépült 18 szakaszos 

minőségi (championship) pályák ellenére is. Jelenleg a hazai kínálati oldal felülmúlja a 

keresletét, azaz a pályák kihasználtsága messze nem optimális, ezért elsőként a sport 

népszerűsítésére van szükség, de a további nagy fejlesztési igényű létesítmény építések előtt 

olyan olcsó gyakorlópályák megépítése szükséges, amelyek éppen a könnyű, városszéli 

elhelyezkedés miatt segítik a hazai kereslet emelkedését.  

Megállapítást nyert, hogy a gazdasági és a társadalmi-kulturális környezet jelenleg 

nem kedvez a fejlesztéseknek, illetve a fiatalok és nők mellett a szenior korúak közötti aktív 

fizikai tevékenység iránti igény növelésének. Hazánkban a golffal szembeni sztereotípiák 

ledöntésére van szükség a továbblépéshez.  

Primer módszerekkel sikerült a szűk hazai golfos keresletet több alkalommal 

megvizsgálni, így a rendszertelenül („golfozgatók”) és a rendszeresen golfozókat egyaránt. 

Utóbbiak esetében a minta elemzése és szegmentálása eredményre vezetett: több piaci 

kategóriát sikerült elkülöníteni, nemcsak a játéktudás, hanem a golffal kapcsolatos egyéb 

attitűdök kapcsán is. A kapott eredmények összemérhetőek a nemzetközi golfozók 

tipizálásával. A nem golfozók sportról alkotott véleménye, mint potenciális piac, fontos 

információkkal gazdagította az értekezést, ahogyan a főiskolások megkérdezése is.  

A golfturizmus fejlesztése során ismertetett nemzetközi példák szerző korábbi 

vizsgálataira támaszkodtak, különösen a mediterrán térség golfturizmusba való 
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bekapcsolásában érvényesülő állami szerepvállalást, a környezeti aggályokat és az azóta 

végbemenő beruházásokat érintően. Bizonyítást nyert, hogy a golfturizmus jelentős 

fejlesztése mögött mindig (ön)kormányzati tényező van, így elgondolkodtató a hazai 

továbblépés kapcsán ennek áttekintése, különösen az egészségturizmushoz köthető fizikai 

tevékenység esetében. Az értekezés vizsgálta azon turisztikai termékeket, amelyeknek 

alternatívájaként, kiegészítőjeként jelenhet meg a zöld gyepen űzött tevékenység. A jövőbeni 

lehetőségeket tekintve és az osztrák példát alapul véve a termál- és gyógyvizek, valamint 

golfpályák közeli kombinációjaként megfogalmazott un. potenciális magterületek kialakulását 

lehet felvázolni, amely tudatos turizmusfejlesztéssel a főváros közelében, a Balatonnál és 

Nyugat-Magyarországon nemzetközi golfdesztináció(k) kialakulását eredményezhetik.  

 

6. A KUTATÁS TOVÁBBI IRÁNYAI 

 

A magyar golfturizmus tekintetében folytatott eddigi kutatások megerősítik azt az 

elgondolást, hogy számos kapcsolódó területet is vizsgálni célszerű, hiszen a kereslet-kínálat 

viszonyán kívül sok kérdésben lehet még előrelépni.  

Ezek közül elsőként az önkormányzati, állami szerepvállalás lehetőségét, ami 

golfstratégia alapján a nagyvárosokban létesítésre kerülő gyakorlópálya-hálózattal, pl. 

ingyenes földterület apportként történő bevitelével sportpályák építésére irányul. Ugyancsak 

kutatás tárgyát képezhetné a sport célú beruházások támogatása, ami executive pályák 

esetében nyilvános használatot jelent.  

Célszerű volna megvizsgálni egy menedzser szemléletű MGSZ átalakításának 

lehetőségét, amely valóban házigazdája, és népszerűsítője lenne a sportnak, konkretizálná az 

olimpiai sporttá válás adta reális előnyöket, különös hangsúllyal az utánpótlás helyzetére.  

Érdemes volna a magyar golfklubok közötti együttműködések lehetőségét áttekinteni 

abból a szempontból, hogyan lehetne hatékonyabbá tenni azt a golfturizmus területén. 

Egyrészt a golfklubok és a golf tour operátorok, másrészről a golfkínálat és az elsődleges, 

másodlagos szuprastruktúra résztvevői között, ami együttesen a külföldi csoportok komplex 

golfcsomagjainak a létrehozásával nagyobb lehetőséget adna a háttérbeszorult turisztikai 

termék népszerűsítésében. Szükséges lenne az egyes térségek marketingje kapcsán annak 
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kutatása, hogyan jelenik meg a golf a klubok és a vizsgált potenciális magterületek 

promóciójában, illetve van-e kezdeményezés a közös golfdesztinációként való megjelenésre. 

A nemzetközi példákban sikeresen alkalmazott közös térségi desztinációs menedzsment 

(TDM) szemlélettel lehet-e hazánkban is eredményeket elérni, éppen a golfturista speciális 

igényei miatt, akik a több pálya megjátszása iránti igényükkel kikényszerítik a kooperációt.  

A magyar turizmusszektor golf-orientált gondolkodásának kialakíthatóságát, a 

golfturizmusnak más turisztikai termékekhez kapcsolódó kiegészítő jellegét, egy magas piaci 

költésű csoport golfturizmusba történő bevonási lehetőségét érdemes volna tovább 

tanulmányozni. 
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