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I.

Bevezetés

A nemzetközi és a hazai golfélet tekintetében egyaránt jelentős sikerként könyvelhető el, hogy 2009.
október 6-án a golfot ismét felvették az olimpiai sportágak körébe, így 112 év kihagyás után 2016-ban,
Rio de Janeiro-ban golfozók is részt vehetnek a nyári olimpián. A golf sport olimpiai sportággá válását
követően 2009. december 12-én a Magyar Olimpiai Bizottság, közgyűlésén felvette tagjai sorába a
Magyar Golf Szövetséget.
Reményeink szerint a sportág olimpiai szereplése óriási lendületet ad majd a hazai golfélet
fejlődésének, nemcsak a versenysport, hanem a szabadidősport tekintetében is. Célunk, hogy jelen
sportágfejlesztési stratégiában leírt feladatok és tevékenységek végrehajtása által a sportág
népszerűsítése és a hatékony utánpótlás nevelés eredményeképpen magyar játékosok is kvalifikációt
szerezzenek az olimpiára.
Céljaink elérése érdekében a következő küldetést fogalmaztuk meg:
A Magyar Golf Szövetség az Európai Golf Szövetség és a Magyar Olimpia Bizottság tagjaként
küldetésének tekinti a sportági szervezetek összefogásával a magyar golfélet átfogó irányítását,
nemzetközi képviseletét, a játék népszerűsítését és versenyszervezését, a sportszakmai sikerek és
egészségmegőrző szabadidősport fejlődése érdekében.

II.

Helyzetértékelés

1.

A sportág nemzetközi helyzete

1.1
Rövid történeti áttekintés
A golf története nagyon régre tekint vissza, bizonyos elméletek szerint a skót tengerparton a pásztorok
"találták ki", mások szerint azonban Hollandiából származik a játék. Az első skót írásos feljegyzést a
golfról a XV. században rögzítették, amikor II. Jakab király betiltotta ezt a sportot, mert a hadra-fogható
ifjak a fegyverforgatás helyett inkább a golf ütőt forgatták.
A játék hivatalos szaknyelve és a szabályok is Skóciából, a St. Andrews-i Királyi és Ősi Golf Clubból
származik, melyet azóta is „a golf hazájaként” emlegetjük. A skót, angol és ír területeken rendkívül
gyorsan elterjedt játék, amely a XIX. században Európát és Amerikát is meghódította.
1.2
A sportág jelentősége nemzetközi szinten
A sportág óriási népszerűségnek örvend, mintegy 65 millió ember golfozik a világon, ebből több mint 5
millióan Európában, ahol a golfpályák száma meghaladja a 6 ezret, a lejátszott körök száma pedig a 150
milliót. A golf világszerte jelentős iparággá nőtte ki magát, nemcsak közvetlenül, hanem közvetetten az
ingatlanfejlesztésen és a turizmuson keresztül is jelentős bevételi forrást jelent.
Az alábbi táblázat Magyarország helyzetét mutatja a környező országokkal, illetve Európa két,
kiemelkedő golf „nagyhatalmával”, Svédországgal és Németországgal összehasonításban.
Ország
Szlovénia
Csehország
Szlovákia
Magyarország
Horvátország
Lengyelország
Bulgária
Románia
Németország
Svédország

Népesség

Regisztrált
golfozó

Golfpályák
száma

Átlag golfozó/
pálya

A népesség
%-ban

1 936 000
10 249 000
5 430 000
10 043 000
4 422 000
38 623 000
7 538 000
22 364 000
82 169 000
9 223 766

7 900
46 331
6 000
1 338
550
2 750
166
551
599 328
512 407

12
82
12
14
3
24
4
4
700
456

658
565
500
96
183
115
42
138
856
1124

0,408%
0,452%
0,110%
0,013%
0,012%
0,007%
0,002%
0,002%
0,729%
5,555%
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1.3
Nemzetközi irányítás és versenyrendszer
Az európai golf életnek három jelentős irányító szerve van, a nemzeti golf szövetségeket tömörítő és az
Európa-bajnokságokat szervező Európai Golf Szövetség (EGA), az R&A Rules Limited, amely a golf
szabályrendszerét gondozza, és a profi golfszervezetek európai szövetsége a PGA of Europe. A PGA of
Europe nemcsak a professzionális versenyekért és játékosokért felel, hanem a golf edzőképzést is
felügyelete alatt tartja.
A nemzetközi golféletben jelentős szerepe van még a Nemzetközi Golf Szövetségnek (IGF) amely fő
feladatának a sportág olimpiai szereplésének kivívását tekintette.
A Magyar Golf Szövetség tagja, illetve aktív kapcsolatot tart fenn a fenti szervezetek mindegyikével, a
PGA of Europe-val a Profi Magyar Golf Egyesületen keresztül.
Európai Golf Szövetség versenyei (hivatalos Európa-bajnokságok)
Csapatbajnokságok
Férfi Csapatbajnokság
Női Csapatbajnokság
Senior Férfi Csapatbajnokság
Senior Női Csapatbajnokság
Fiú Csapatbajnokság (18 év alattiak)
Lány Csapatbajnokság (18 év alattiak)
Kvalifikációs verseny a Férfi Csapatbajnokságra (Challange Trophy Men)
Kvalifikációs verseny a Fiú Csapatbajnokságra (Challange Trophy Boys)
Egyéni versenyek
Férfi Európa-bajnokság
Női Európa-bajnokság
Senior Európa-bajnokság
Mid-Amatőr (35 év felettiek) Európa-bajnokság
Junior Európa-bajnokság (16 év alattiak)
Match Play bajnokságok
Vagliano Trophy (nők)
Jacques Léglise Trophy (férfiak)
Nemzetközi Golf Szövetség versenyei (Világbajnokságok)
World Amateur Team Championship
A fenti versenyek mindegyikére különbözőképpen lehet indulási jogot szerezni, az egyéni versenyeken
általában a kiírt hendikep limit a mérvadó, a csapatbajnokságokra pedig kvalifikációval lehet bejutni.
Játékosaink jelenleg a junior versenyeken indulnak, de célunk a jövőben, hogy a felnőtt kategóriákba is
tudjunk versenyzőt küldeni.

2.

A sportág hazai helyzete

2.1
A golf rövid hazai története
Magyarországon a golf ősbemutatóját 1902-ben gróf Andrássy Géza tartotta a Lóverseny-pályán.
Ezután nem sokkal később 1909-ben megépült az első golfpálya Tátralomnicon, majd a második 1915ben a Széchenyi hegyen. 1911-ben alakult a Budapesti Golf Club, amely később Magyar Golf Clubbá
alakult át, amely legrégebbi klubként még mai is működik.
A '20-as években a magyar golf óriási fejlődést mutatott, 1926-36. között meghatározója volt Európa
golféletének. Szlávy Béláné, aki 19-szeres magyar, ötszörös osztrák és négyszeres cseh bajnoki címet
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mondhatott 1920- 47 között magáénak, 1926-ban a német bajnoki cím megnyerése után Európa
legjobbjának lett kikiáltva, sőt a világ ötödik legjobb női játékosának lett elismerve.
Sajnos a politikai diszkrimináció a golfot sem kímélte hazánkban és 1952-től 1970-ig nemkívánatos
sport volt. Dr. Gáti Ferenc agrármérnök érdeme, hogy 1974-ben megkísérelve az akkor még szinte
lehetetlent, külföldi kiküldetéséből visszatérve elkezdte megszervezni a hazai golfélet beindítását.
1979-ben megalapította a Kék Duna Golf Clubot és megkezdte a Kisoroszi pálya építését.
1989-ben értek meg a feltételek ahhoz, hogy megalakuljon a Magyar Golf Szövetség, első elnöke Dr.
Gáti Ferenc lett. A szövetség azonnal tagja lett az Európai Golf Szövetségnek és a Világ Amatőr Golf
Tanácsának (jelenleg: Nemzetközi Golf Szövetség).
2.2
A Magyar Golf Szövetség működése
A Szövetség jelenleg 20 tagszervezetet tömörítő kiemelten közhasznú társaság, melyet a Közgyűlés
által megválasztott 15 tagú elnökség, - élén a mindenkori elnökkel - irányít.
Az Elnökségen belül a Szakmai Bizottság készíti elő a szakmai ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket,
döntéseket, továbbá ellenőrzi és értékeli a Szövetség szakmai programjainak végrehajtását, a
versenyrendszer működését stb. A Szakmai Bizottságon belül dolgozik a válogatott Szövetségi
kapitánya és az utánpótlás nevelésért felelős személy is.
A népszerűsítésért és a marketing ügyekkel a Marketing Bizottság foglalkozik, feladatuk az éves
marketing program összeállítása, népszerűsítő rendezvények és egyéb marketing akciók
kezdeményezése és lebonyolítása.
A feladatok végrehajtásáért és a Szövetségi iroda működéséért a Főtitkár felel, aki egy marketing és
egy adminisztrációs asszisztens segítségével végzi a mindennapi munkát. A Szövetségnek mindössze
három fizetett alkalmazottja van, az elnökségi tagok tiszteletdíj nélkül látják el feladataikat.
A Szövetség szervezeti struktúrája
Közgyűlés

Ellenőrző, szabályozó
szervek
Fegyelmi Bizottság
Bíró Bizottság
Hcp és CR Bizottság

Adminisztrációs
asszisztens

Elnökség

Működtetés
Szakmai Bizottság
Marketing Bizottság

Szövetségi iroda
Főtitkár
Marketing
asszisztens
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2.3
Tagszervezetek és létesítmények
A Magyar Golf Szövetségnek jelenleg 20 tagszervezete van, ezek közül 14 létesítménnyel rendelkező
klub (lásd a lenti térképet), 4 létesítmény nélküli társadalmi szervezet és két társszervezet a Magyar
Senior Golfozók Társasága és a Profi Magyar Golf Egyesület.
Hazai létesítmények valamint 20 és 40 km-es vonzáskörzetük:

6

Magyar Golf Szövetség
Sportágfejlesztési stratégiája

2.4
Versenyzői létszám és megoszlás
A regisztrált versenyzők száma lassú, de folyamatos emelkedést mutat az elmúlt négy évben, jelenleg
meghaladja az 1300 főt. A regisztrált sportolók mellett még mintegy 1000-1500 hobbi játékos tartunk
nyilván, akik szabadidősport-szerűen golfoznak.
A regisztrált játékosok mintegy 52 százaléka 18 és 55 év közötti férfi, 15 százalékuk nő, 13 százalék
junior, a senior férfiak és nők száma pedig az összes golfozó egy ötödét teszi ki. Az elmúlt években
ugyan nőtt a juniorok és a nők aránya, azonban népszerűsítő programunk eredményeként további
növekedést várunk ebben a két kategóriában.
Versenyzők életkor és nem szerinti
megoszlása (2010)

Regisztrált versenyzők száma

1500

1066

993

1239

1338

14%

Férfi

6%
52%

1000

Nő
Junior (18 év alatt)

13%

500

Senior férfi (55 év
felett)
Senior nő (50 év
felett)

0
2007

2008

2009

2010

15%

2.5
Edzők, edzőképzés
A Magyar Golf Szövetség tagszervezeteként működik a Profi Magyar Golf Egyesület (PMGE), mely
képviseli hazánkat a nemzetközi professzionális szervezetekben, illetve szervezi és felügyeli az
edzőképzést Magyarországon a Semmelweis Egyetem Testnevelés és Sporttudományi karával
együttműködve. A PMGE 2002 óta működő képzési rendszerét a Európai Professzionális Golf
Szövetség (PGA of Europe) jóváhagyta, a teljes akkreditáció 2012-13-ban várható.
A képzési program jelenleg két részből áll: egy államilag elismert (TF edzői) kurzus elvégzéséből, és egy
sportszakmai (PGA) részből. A két rész összesen 1+3 év alatt végezhető el. A két rész egymásra épül,
sorrendjük nem cserélhető fel, és a diploma megszerzéséhez mindkét rész sikeres elvégzése szükséges.
A kurzusra azok a már gyakorlott amatőr játékosok jelentkezhetnek, akiknek HCP-je 12 alatt van, és
igazoltan 2 év amatőr versenyzői múlttal rendelkeznek.
A végzett edzők munkájának értékelésére, minőségellenőrzési valamint motivációs eszközként a PGAH
pontrendszert alkalmaz, melynek alapján a következő edzői szinteket különböztetik meg:
GOLF EDZŐI SZINTEK

VÉGZETTSÉG

1. Mesteredző "A" kategória (Master professional)

"B" kategória + 15 év edzői múlt

2. Okleveles Golfedző "B" kategória (Fully Qualified Teacing pro) PGA végzettség + TF edzői végzettség + 1o db eredmény
3. Golfoktató "C" kategória (Qualified Teaching pro)

PGA végzettség

4. Segédedző "D" kategória (Assistant pro)

TF edzői végzettség

5. Tanuló "E" kategória

nincs végzettsége

Jelenleg 1 mesteredző, 6 okleveles golfedző, 9 golfoktató és 18 tanuló van Magyarországon, akik
mellett további 4 külföldi edző is tevékenykedik.
A jelenleg tevékenykedő oktatók tudásszintje, oktatói kvalitása igen vegyes képet mutat. Sokan kevés
játéktapasztalattal a hátuk mögött, sokan igen fiatalon kerültek az oktatók sorai közé, amit ha
összehasonlítunk a világ legjobbjainak szavazott golfoktatóihoz képest igen nagy különbséget mutat.
David Leadbetter, Butch Harmonn vagy Hank Haney inkább a hatvanhoz vannak közel és több mint 30
év tapasztalattal rendelkeznek, amely alatt komoly tekintélyt érdemeltek ki és ezért nem csoda, hogy a
világ legjobb játékosait oktatják.
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Itthon ha valaki el szeretne kezdeni golfozni nagyon limitált lehetősége van választani az oktatók
között. Egy kezdő játékos akár évekig járhat, oktatóhoz mielőtt saját maga el tudja dönteni, hogy
milyen léptekkel halad a fejlődése. Sokszor említik, hogy egy kezdőt vagy gyereket szinte bárki el tud
kezdeni tanítani. Ez sajnos egy nagy tévhit, mivel pontosan az első rögzült mozgássorok határozzák
meg a játékos későbbi mozgását. Egy gyerek pillanatok alatt lemásolja, amit lát, ezért esetükben
elengedhetetlen a precíz alapképzés és amennyiben azt szeretnénk, hogy egyre több gyerek fejlődjön a
lehető leggyorsabban, akkor erre nagy hangsúlyt kell fektetni. Ha már haladó vagy válogatott szintű
játékosról beszélünk, akkor nagyon nehéz oktatót javasolni. Jelenleg nem lehet elvárás, hogy egy
válogatott keret játékosa csak nemzetközi szintű tapasztalt edzőhöz járjon, mert lehetetlen ezt
biztosítani. Ameddig erre nincs lehetőség addig a fejlődés lassú lesz.
Sokszor felmerül kérdésként, hogy kevés vagy esetleg túl sok oktató van Magyarországon. Erre jelenleg
nehéz egyértelmű választ adni, mivel a szórás az oktatók között igen nagy. Néhány év múlva egy
természetes szelekció által már olyan oktatók maradnak a piacon, akik sikeresek és jól megélnek az
oktatásból.
Összefoglalva az edzőképzés egy nagyon sarkalatos pont a golf népszerűsítése szempontjából, mivel
jelen van a kezdeti ütésektől a profi játékosok képzéséig. Ha ezen a téren sikeres fejlődést tudunk
elérni, akkor felgyorsulhat a golfozók létszámának növekedése, valamint fejlődés lesz a legjobb
golfozók játéktudásában is.
2.6
Versenybírók, bíróképzés
Jelenleg 10 nemzetközi minősítésű és 18 első osztályú aktív bírót tartunk nyilván. Bíróink magas szintű
tudásukról több Európa szintű amatőr és professzionális versenyen történő bíráskodás során adtak
számot. A nemzetközi képzést a skóciai St. Andrews-ban tartják, míg a hazai felkészítést és
vizsgáztatást valamint a továbbképzést évenkénti rendszerességgel a Szövetség Bíró Bizottsága
szervezi.
2.7

Hazai versenyrendszer

Az évente több mint 250 klubverseny
közül
kiemelkednek
a
ranglista
versenyek, melyeken a játékosok
Magyar és Nyílt Bajnokságok
kategóriánként szerezhetnek pontokat
Klubcsapat Bajnokság
felkerülve ezzel az országos ranglistára. A
Magyar Kupa
ranglistán az elmúlt 365 nap legjobb
Junior Tour versenysorozat
nyolc verseny eredménye számít
figyelembe véve, hogy legalább három
Ranglista versenyek
különböző pályán történjék a játék. A
(Évente kb. 24 klubverseny, klubok között arányosan
ranglistán súlyozottan szerepelnek az
elosztva)
országos
szövetségi
versenyek
eredményei, melyeket korosztályonként
Klubversenyek
szervezünk, külön a junioroknak,
(Évente kb. 250 verseny)
senioroknak, felnőtt férfiaknak és
nőknek. A korosztályos versenyek között
külön figyelmet érdemel a 8 fordulós Junior Tour versenysorozat, melyen gyermek, serdülő és junior
kategóriában játszhatnak a fiatalok 21 éves korig.
A hazai versenyek kiírásai, lebonyolításuk színvonala illeszkedik a nemzetközi elvárásokhoz, így a hazai
junior és felnőtt nyílt bajnokságon a játékosok világ amatőr ranglistapontokat is szerezhetnek.
Szövetségi országos versenyek
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2.8

Utánpótlás nevelés jelenlegi helyzete

Arany csapat
10-12 fő

A Szövetség jelenlegi háromlépcsős Utánpótlás nevelési
koncepciója piramis-szerűen épül fel.

Ezüst csapat
20-30 kiválasztott
tehetséges junior

Az első lépcső a lehető legszélesebb bázis megteremtése,
minél több gyermek bevonása a golfba, akik a kluboknál
folyó oktatásban vesznek részt, ők alkotják a bronz
csapatot.

Közülük kerülnek kiválasztásra a második szint tagjai, egy
kb. húszfős keret, amely tulajdonképpen a junior válogatott
előszobája, olyan fiatalok számára, akikben megvan a
Széles alapbázis
tehetség és az elszántság is, hogy a későbbiekben jó
versenyzők legyenek. Az ezüst csapat tagjainak a csoportos
oktatás mellett szülői támogatással egyéni edzések is szükségesek, valamint évente rendszeresen
szemináriumokat tart számukra a Szövetség, melyeken már egészen fiatal korban megismerkedhetnek
a sport profi oldalával a fiatal golfozók.
Bronz csapat
Klubok csoportos junior
oktatása

A piramis csúcsát az arany csapat, vagy válogatott keret jelenti, akik képviselhetik hazánkat a
nemzetközi versenyeken.
A Szövetség nemcsak a válogatott, hanem az ezüst és bronz csapat felkészülését is támogatja a Junior
Programon keresztül. A Junior Program egy olyan évek során finomhangolt feltételrendszer, amely
alapján a klubok anyagi támogatásban részesülnek elért eredményeik szerint. A program részben új
játékosok bevonására részben pedig a meglévő játékosok minél magasabb szintű képzésére ösztönzi a
klubokat.
A Program nemcsak az oktatásra, hanem a hazai versenyeztetésre is figyelmet fordít, ezért minden
évben megrendezzük a 8 fordulós junior versenysorozatot, melyen kedvezményesen vehet részt
minden 18 év alatti illetve diákigazolvánnyal 21 év alatti játékos. Az iskolai szünetben megrendezésre
kerülő körversenyen évről évre egyre többen vesznek részt és egyre több golfpályán rendezzük azt
meg. A létesítmények távolsága miatt komoly szervezést igényel a játékosok szállítása illetve a
versenysorozat lebonyolítása, amely az MGSZ számára éves szinten jelentős anyagi terhet jelent. A
versenysorozat eredményességét tekintve mindenképpen fontos pontja a programnak, melynek
részletes leírása a http://www.hungolf.hu/?cid=34&lang=hu oldalon olvasható.
Az utánpótlás nevelés területén az elmúlt három évben jelentős fejlődés indult el. A Bronz, Ezüst
valamint Arany (válogatott) kategóriák jó motiváló tényezőnek bizonyulnak a fiatal golfozók körében
azonban annak érdekében, hogy ez a program még több fiatalt tudjon elérni, komoly anyagi
támogatás szükséges és csak Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézettel együtt képzelhető el.
Aktivizálódott a klubok iskolai toborzó tevékenysége, amely szintén a Szövetség ajánlásával történik.
Nagyon nehéz feladat egy újdonsült és nem kevés előítélettel terhelt sportot bevezetni a hazai iskolai
falak közé.
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Statisztika
Regisztrált Juniorok száma (fő)
Gyermek (12 éves korig)
Serdülő (12-16 éves)
Junior (16-18 éves)
Összesen:
Junior ranglistán szereplő játékosok száma (fő)
Országos Junior Felmérőn résztvevők (fő)
Junior Tour résztvevők (18 lyukon)
Junior Tour résztvevők (9 lyukon)
Junior Programban résztvevő klubok száma
Rendszeres oktatáson résztvevők száma

2007
52
26
54
132
61
80
37
15
6
72

2008
50
24
52
126
48
80
37
32
8
146

2009
57
21
52
130
57
116
50
41
8
160

2010
65
75
42
182
59
74
55
24
11
225

A regisztrált junior korú versenyzők száma évről évre növekszik, azonban a jelenlegi keretek mellett, az
iskolai golf bevezetése nélkül jelentős létszámnövekedést nem tudunk elérni. Az oktatásokon
résztvevők száma is növekedett, azonban az elsősorban az újonnan megnyílt létesítmények által
történt újabb földrajzi területek bevonásának köszönhető. A programban több éve résztvevő klubok
munkája stabil, ezek közül is néhány klub (Budapest Highland GC., Pólus Palace GC., Old Lake GC.)
kiemelkedő hangsúlyt fektet az utánpótlás nevelésre, amely követendő a többi klub számára is.
A több éve rendszeres
oktatásokra
járó
fiatal
500
játékosok fejlődési útja az
Junior program keretein
225
Országos Felmérő verseny
400
belül rendszeresen
és
Junior
Tour
300
oktatásra járó juniorok
160
146
száma
versenysorozat segítségével
72
200
182
nagyon
jól
nyomon
Regisztrált
junior
132
130
126
100
versenyzők száma
követhető.
A
fenti
0
diagramból jól látható, hogy
2007
2008
2009
2010
a
junior
programban
résztvevő játékosok és a
regisztrált fiatal versenyzők száma párhuzamosan növekszik, azonban a jelentősebb mértékű
növekedéshez lényegesen szélesebb alapbázis megteremtése szükséges.
Junior program hatása a regisztrált versenyzők létszámára

2.9
Válogatott felkészülése, eredményei
A válogatott tagjait, szakmai programját, felkészülését az elmúlt három évben Dr. Hegedűs Gábor
Szövetségi kapitány irányította, akinek elsődleges válogatási szempontja az volt, hogy egyre fiatalabb
játékosok kerüljenek be a legjobbak közé, akik 16-18 éves korukra, már kellő tapasztalattal
rendelkeznek a nemzetközi versenyeken való sikeres részvételhez. Ez a folyamat fokozatosan valósul
meg és a mai napra elértük, hogy a válogatott keret csak 18 éven aluli játékosokból áll.
A válogatott keret jelenlegi tagjai:
Kővári Dániel
Budapest Highland GC.
Németh Olivér
Pannonia GCC.
Rakamazi Balázs
Pólus Palace GC.
Rupaszov Ádám
Pólus Palace GC.
Horváth Marcell
Petneházy GC.
Eiring Kristóf
Pólus Palace GC.
Herr Tamás
Pólus Palace GC.
Szurovszky Zsófia
Pannonia GCC.
Rózsa Csilla
Budapest Highland GC.

17 év
17 év
14 év
14 év
14 év
16 év
17 év
16 év
13 év
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A válogatott tagjai az edzésmunka legnagyobb részét saját edzővel választott klubjuknál folytatják. E
mellett a Szövetség egy külföldi téli edzőtáborozást, valamint 3-4 többnapos hazai felkészítést szervez,
ahol a csapat közösen készül a versenyekre a Szövetségi kapitány irányításával. Az edzőtáborok közötti
időszakban az edzőkkel történő folyamatos konzultációval és versenyeredmények elemzésével követi a
csapat vezetője a munkát. Nagyon fontos szakmai szempont a válogatott játékosok részére a
nemzetközi versenytapasztalat, amely nélkül nem várható el kimagasló eredmény játékosainktól.
Ehhez sokkal több versenyzésre lenne szükség, amely további anyagi források bevonását teszi
szükségesség.
Egy válogatott szintű sportoló számára szükséges és elengedhetetlen a korszerű kiegészítő szakmai
tevékenységek támogatása. Fitnesz, dietétika, sportorvosi felmérések, valamint sportpszichológia mind
alapszintű támogatás válogatott sportolóknál. Jelenleg ezek a területek egyéni és családi támogatáson
keresztül történnek, ameddig nem sikerül további anyagi lehetőségeket biztosítani. A sportpszichológia
talán a legfontosabb olyan terület, amelyre a golfozóknak pályafutásuk alatt, minél korábban szükség
van.
Egy sport értékelésénél a legfontosabb szempontok természetesen a nemzetközi eredmények és ezen
a területen a Magyar golfélet az elmúlt években korábban nem tapasztalt sikereket ért el, hiszen
kétszer (2006,2008) is bejutott csapatunk az Európai Junior Csapatbajnokságba, ahol játékosaink
Európa legjobb amatőr golfozóival játszhattak együtt. Ez a nemzetközi golfélet legrangosabb
csapatversenye, ahonnan a legtöbb játékos később a professzionális keringésbe kerül. Hatalmas siker
volt 2009-ben Kővári Dániel egyéni, 7. helyezése a Junior Európa Bajnokságon, ahol mindössze egy
ütéssel maradt le a dobogóról. 2010-ben az újoncokkal teli válogatott csapat sajnos nem tudott
bejutni az Európa Bajnokságra, így jövőre ismét kvalifikációs versenyen kell majd a legjobbat
teljesíteniük.
2010-es versenyek és eredményeik:
European Young Masters - Junior Európa Bajnokság (2010. július 21-23. Balatonudvari)
Indulók létszáma:
55 fiú, 51 lány
Szurovszky Zsófia
90,80,85 ütés 39. hely
Rózsa Csilla
85,88,88 ütés 43. hely
Rakamazi Balázs
89,87,97 ütés 51. hely
Eiring Kristóf
93,85,89 ütés 49. hely
Boys Challange Trophy – Junior Csapat Európa Bajnokság kvalifikációs verseny (2010. július 28-30.
Észtország, Tallin)
Indulók:
9 csapat, 54 játékos
Csapat eredmény:
7. hely
Egyéni eredmények:
Kővári Dániel
77,79,79 ütés 15. hely
Német Olivér
75,82,80 ütés 18. hely
Herr Tamás
83,85,83 ütés 39. hely
Eiring Kristóf
81,80,79 ütés 25. hely
Rakamazi Balázs
88,86,90 ütés 46. hely
Horváth Marcell
88,87,90 ütés 48. hely
British Junior Open (2010. július 12-14. Skócia)
Indulók száma: Ezüst Hcp kategóriában 35 fő
Szurovszky Zsófia
89,81 ütés
18. hely ezüst kategóriában
Eiring Kristóf
78,89 ütés
15 hely ezüst kategóriában
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2.10 Pénzügyi források (2010-es adatok)
Éves költségvetés kb. 98 millió Ft
Bevételek:
Állami támogatás:
Klubok befizetései (tagdíjak, belépési díjak, szövetségi kártya díjak):
Külföldi támogatás:
Nevezési díjak:
Szponzori támogatás:
Célzott nemzetközi rendezvény-támogatás
Egyéb:

3,5 %
25 %
3,5 %
13%
20 %
27%
8%

Kiadások:
Működési költségek:
Szakmai kiadások:
Marketing kiadások:
Nemzetközi rendezvény:
Egyéb:

33 %
33 %
3%
20 %
11 %

2.12

SWOT analízis

A stratégiaalkotás elengedhetetlen eleme a SWOT analízis, amely a hazai golfélet tekintetében az
alábbi szerint alakul.

ERŐSSÉGEK
Klíma, min. 8 hónapos szezon
Meglévő pályák, létesítmények
Nemzetközi megítélés
Kortól függetlenül együtt játszható
Kikapcsolódás a természetben
Informatikai háttér
Olimpiai sport
Sportág nemzetközi felértékelődése
LEHETŐSÉGEK
Gyorsuló fejlődés
Klubélet
Public pályák, gyakorló központok
Használaton kívüli területek
Turizmus
Nemzetközi versenyek
Egészségmegőrzés
Nemzetközi kapcsolatok

GYENGESÉGEK
Oktatói létszám
Nem versenyképes árak
Klubmenedzsment
Előítéletek
Pályák földrajzi elhelyezkedése
Kommunikáció
Szakemberhiány
Példaképek hiánya
Alacsony aktivitású szűk klubélet
VESZÉLYEK
Következetlenség
Veszteséges pályák
Gazdasági környezet
Versenytárs sportágak
Egyéni érdekek
Jelen stratégia megbukása
Ingatlanpiac lassú visszatérése
Környező országoktól való leszakadás
Kormányzati érdektelenség
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III.

Középtávú céljaink
Elsődleges célunk, hogy 2015-re a regisztrált versenyzők száma megduplázódjon, a
hobbijátékosok száma pedig elérje az 6-7 ezer főt. A női golfozók arányát a jelenlegi 15%-ról az
Európai átlagra, 20-25 %-ra kívánjuk emelni. Kiugró növekedést várunk a junior korosztály
tekintetében, célunk, hogy 2015-ig 1000-1500 fiatal golfozó legyen Magyarországon.
Létesítmény fejlesztés területén a cél 10 db 18 lyukas nemzetközi színvonalú versenypálya és
25-30 kisebb golfcentrum, gyakorló pálya megépítésének elősegítése.
Az oktatók számának növelésével, a testnevelő tanárok golfoktatásba történő bevonásával
szélesíteni kívánjuk az oktatói bázist, ezzel megkönnyítve a játék megismerését és
megtanulását mind a fiatalok, mind a középréteg számára.
Beindítani és működtetni kívánjuk az iskolai golfprogramot, amely által lehetővé válik a sportág
iskolai keretek között történő megismertetésére, majd választható sportágként a golf
rendszeres űzése.
Célunk a játékosok hatékony bekapcsolása a golféletbe, ehhez letisztult feltételrendszerek
kialakítása.
Célunk a golfsport olimpiai szereplésének kihasználása a versenysport fejlesztése és az
érdekérvényesítés területén egyaránt.
Célunk a kommunikáció fejlesztése a klubok és Szövetség, Szövetség és játékosok között,
érthető és naprakész, bárki számára elérhető információk közreadása.
Célunk az aktív kapcsolat kialakítása a környező országok szövetségeivel, együttműködési
lehetőségek feltérképezése, közös programok létrehozása.
Célunk a kedvezőbb green-fee ár érték arány elérése.

A fenti célok megvalósítására érdekében konkrét programjaink vannak, melyek megvalósítása az
elkövetkezendő évek feladata lesz.

13

Magyar Golf Szövetség
Sportágfejlesztési stratégiája

IV.

A megvalósítás programjai

1.

Népszerűsítés területén

A golfnál, akár csak bármely más termék vagy szolgáltatás esetében kiemelt jelentőséggel bír a
kommunikáció. A Szövetség legfontosabb kommunikációs csatornája a weboldala, ahol naprakész friss
információkat találnak a látogatók. Célunk az oldal további fejlesztésével a napi átlag 800-1000
látogatói szám megduplázása. A weboldal mellett olyan, eddig kevésbé használt eszközöket is igénybe
kívánunk venni, mint a közösségi portálok (facebook, twitter), amelyek egy-egy esemény promócióján
túl a magyar golf népszerűsítését is segíti.
A megfelelő minőségű és időbeni információk eljuttatása a potenciális golfozói réteghez
elengedhetetlenül fontos.
A golf esetében kik is a potenciális vásárlók?
8-10 év körüli gyermekek és szüleik
Felsővezetők (fizetőképes kereslet)
Középkorú karrierjük elején lévő, de már önálló egzisztenciával rendelkező felnőttek
(potenciális hobby golfosok)
Szingli életmódot választók és főképp hölgyek (sokszor ez egy nem önként választott
életforma, ezért pszichológiailag kimondottan jó hatással van ezen emberekre a közösséghez,
adott esetben egy klubhoz tartozás)
60 év feletti, jó anyagi körülményekkel rendelkező nagymamák, nagypapák, akik akár
unokájukkal együtt kezdhetik az ismerkedést
A célcsoportok elérésénél kiemelt fontosságú a média, ezért nagy figyelmet kell fordítani az
újságírókkal történő rendszeres kapcsolattartása.
1.1

Népszerűsítő események

„A golf mindenkié”- Országos Nyílt Hétvége
A két évvel ezelőtt, országos összefogás eredményeként létrehozott Nyílt Hétvége szervezését tovább
kívánjuk folytatni és az eseményt évről évre megrendezni. Az eredmények azt mutatják, hogy a
népszerűsítés egyik kulcsa, hogy kinyissuk a kapukat az érdeklődők számára, ízelítőt adjuk a játékból. A
Nyílt Hétvégét, melynek saját weboldala van (www.agolfmindenkie.hu) országos médiakampány előzi
meg. Az esemény sikerének kulcsa a Szövetség munkája mellett a klubok aktivitása, akik a helyi médiák
igénybevételével, iskolák és egyéb szervezetek felkeresésével tovább növelhetik az esemény
látogatottságát, akciókkal, ajánlatokkal pedig visszatérésre ösztönözhetik a vendégeket.
Tervezett tevékenységek:
A Nyílt Hétvége médiakampányának további erősítése
Új klubok bekapcsolása a programba
Programok, akciók meghirdetése a visszatérő vendégek részére
Tematikus évek meghirdetése- 2011 Centenárium éve
A golf sport hazai hivatalos megjelenése az első hivatalos, Alapszabállyal rendelkező golfklub a
Budapest Golf Club 1911-es megalakulásához köthető, így 2011-ben ünnepeljük a magyar golf 100
éves évfordulóját. A centenáriumi év kiváló alkalom arra, hogy feltárjuk a 20. század első felében igen
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sikeres magyar golf emlékeit melyből erőt meríthet a jelen kor sportja, egyben kiváló alkalom a játék
népszerűsítésére.
Tervezett tevékenységek:
Centenáriumi Emlék Bizottság létrehozása
100 éves a magyar golf kiadvány elkészítése és kiadása
Kiállítás az elmúlt 100 év relikviáiból
Díszoklevelek, jelvények kiadása
Ünnepi közgyűlés
Ünnepi versenysorozat rendezése
Neves golfozók síremlékének megkoszorúzása
Emlékbélyeg kiadás
Golf Expo
A Hungexpo területén kerül minden évben megrendezésre az Utazás kiállítással egy időben a Golf
Expo, melyen a Szövetség mint szakmai partner, a tagszervezeteivel karöltve évről évre közös standdal
jelenik meg. Az esemény fontos, mivel jó lehetőséget kínál a Nyílt Hétvége és a European Young
Masters beharangozására, de a nemzetközi képviseletek vezetői számára is lehetőséget ad a hazai
golfturisztikai kínálat megismerésére is.
Újságíró oktatás
A sportágról kialakított képet jelentősen befolyásolhatják az újságírók, akik a golfról írnak. Fontosnak
tartjuk ezért a golf szakújságírók képzését, hogy minél hitelesebb és hozzáértőbb cikkek jelenjenek
meg a sportágról. A rendezvény elméleti és gyakorlati előadásokra épül, mely során az újságírók golffal
kapcsolatos ismereteit bővíthetjük. Az esemény kiválóan alkalmas a médiával történő
kapcsolatépítésre is.
Golf a’ la carte – Golf fórum életre hívása
Évente több alkalommal tervezünk kerekasztal-beszélgetéseket, melyek mindegyike más-más témát
dolgoz fel. A golf fórum célja, hogy a magyar golf élet jelentős szereplői, befektetői, társadalmi és civil
szervezeti, mint pl. a Magyar Női Golfozók Egyesülete, a Nemzeti Golf Egylet, Magyar Greenkeeper
Szövetség - szabadon elmondhassák, egyeztethessék véleményüket, meglátásaikat. Az izgalmas
beszélgetések mindegyikéből 1 órás anyagot készítünk, melyet a hungolf.hu oldalon helyezünk el.
1.2

„Golfozzunk együtt” program

Az elképzelés lényege, hogy valamennyi a programhoz önkéntes módon kapcsolódó
golflétesítményben egy uniformizált ötnapos golf-alaptanfolyamon lehet, kedvezményes (kb. 19,900
Ft/fő) áron részt venni, mely során az alábbi szlogen hangulatában történnek az események:
„Életed hátralevő része a következő öt napon kezdődik”
Az amerikai PGA által kifejlesztett ötnapos program kiválóan alkalmas, hogy megismertesse a golfot, és
segítsen ráérezni arra az életérzésre, sportszeretetre, mely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy
beleszeressünk ebbe a csodálatos játékba. Segít leküzdeni a golffal kapcsolatos félelmeinket,
kételyeinket és egy mindenki számára elérhető közelségbe hozza a játékot.
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Tervezett program:
1. nap Akár csak az általános iskolában mindig az első nap a legkönnyebb, ugyanakkor a legfontosabb
is, ezért először a következő dolgokat tanuljuk meg:
A golf története, etikett, öltözködés és felszerelés, hogyan közlekedjünk a pályán, alapbeállás,
ütőfogás, célzás, szabályok, gurítás.
2. nap A második napon már sokkal felszabadultabbak leszünk, hiszen már vannak ismeretink a golfról
és készen állunk rá, hogy megtanuljuk a rövid játék művészetét:
Chipping, pitching és a bunkerütések, bemelegítő gyakorlatok, hogyan vigyázzunk a pályára, a
többi golfozóra, játéktempóra.
3. nap Ekkora már fél úton járunk, hogy igazi golfosok legyünk. A mai napon a következő ismereteket
kell elsajátítanunk:
Megismerkedünk a vas ütővel, speciális golfos nyújtó gyakorlatokkal, a golflabdákkal, és
megtanuljuk az alapvető szabályokat.
4. nap Mostanra már tudjuk, hogyan kell játszani a greenen, a fairwayen, a bunkerben és a rough-ban.
Itt az ideje, hogy odaállunk az elütőhöz és elkezdjük a játékot.
Megtanuljuk, hogyan üssünk faütővel, milyen elütők vannak és mikor, kinek, melyiket kell
használni, hol parkoljuk le a golf kocsinkat a pályán, hol vagyunk biztonságban a pályán.
5. nap Az első négy napon megtanultuk mit, mikor, hol, miért és hogyan. Itt az ideje, hogy használjuk
a megszerzett tudásunkat
Hogyan vezessük az ütéseink számát, meg kell tanulnunk tájékozódni a pályán, eljutni az
elütőről a greenre, majd a greenről a következő elütő helyre, hogyan tudunk olvasni a pályán
lévő jelekből, és végül a legfontosabb, milyen lehetőségeink vannak a folytatásra, mikor lesz a
következő játék.
1.3
Sport példaképek és ismert személyek bevonása
Mint ismeretes két korábbi olimpiai bajnok, Kovács István és Fábián László a golfot választotta új
sportágának. Ezt mindenképpen érdemes a kommunikációban felhasználni és a sport iránti
elkötelezettségük a golf irányába történő állítását felhasználni. (Hasonlóan olyan ismert személyekével,
mint Csomor Csilla, Epres Attila, Hajdú Steve, Józsa Imre, Gesztesi Károly, Kovács Ági, Gyulai Zsolt,
Eszterházi Márton, Csiszár Jenő, Szellő István, D. Tóth Kriszta)
Marketing megjelenéseinkben kiemelt szerepet szánunk olyan fiatal golftehetségeknek, mint Kővári
Dániel, Szurovszky Zsófia, Rózsa Csilla, Eiring Kristóf, akik eredményeikkel, de megjelenésükkel is
megfelelően tudják képviselni a magyar golfot.
1.4
Marketingkutatás
A célcsoportok meghatározására és a fogyasztási szokásaik, golffal kapcsolatos véleményük stb.
megismerésére elengedhetetlen a marketing-kutatás. Ehhez egy olyan online felületet tervezünk, ahol
hatékonyan és gyorsan le tudjuk bonyolítani a felmérést, s így a felület a jövőben, apróbb változtatást
követően alkalmas lesz folyamatos kutatások elvégzésére.
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1.5
„Greeness” egészség program
A WHO legfrissebb felmérése rendkívül kedvezőtlen képet mutat Magyarországról. Hazánk az EU
országok között ranglista vezető a cigaretta- és alkoholfogyasztásban, minden negyedik gyerek
elhízott, nálunk az egyik legrövidebb a várható élettartam és minden második magyar soha nem
sportolt.
Mi a titka annak, hogy 70 millióan golfoznak a világon?
A KORTALANSÁG – mivel ez a sport bármikor elkezdhető, és kortalanul űzhető.
Svéd kutatási megállapítások
• A svéd Karolinska Institutet kutatói szerint a golf jó befektetés egészségügyi szempontból,
mivel a golfozók átlagosan öt évvel tovább élnek, mint hasonló nemű, korú és státuszú társaik.
•
Kutatásuk során a tudósok mintegy 300,000 (!) svéd golfozón vizsgálták a sport jótékony
hatásait. A golfozók halálozási aránya átlag 40 százalékkal alacsonyabb a lakosság többi
részéhez képest, ez pedig közel ötéves élethossz növekedést jelent. (Svédországban a
legmagasabb ma az EU-ban élő állampolgárok átlagos élettartama)
• A kutatás vezetője, Ahlbom professzor szerint: "Egy golfjáték átlag négy-öt óra hosszat tart,
ami idő alatt a játékosok folyamatosan a friss levegőn vannak, ahol akár hat-hét kilométert is
gyalogolhatnak. A játékot bármilyen életkorban el lehet kezdeni, és nemcsak a testre, de a
lélekre is jó hatással van.”
• A kutatók szerint a legjobb golfjátékosok esetében a legmagasabb a sport egészségvédő
hatása.
• A golfozás olyan életstílussal- egészséges étkezés, dohányzásmentesség stb.- jár együtt, amely
szintén hozzájárul az élethossz növekedéséhez.
Célunk, a golfozás megismertetése, bemutatása, mint egészség-védő és karbantartó sportolási
forma, mely 3 évesen, de akár 63 évesen is elkezdhető. Ehhez állami szintű elkötelezettség és
összefogás szükséges.
A program tervezett költségvetése:
Ft/év
Országos Nyílt Hétvége
Tematikus évek
Golf Expo
Újságíró oktatás
Golf Fórum
Sport példaképek, ismert személyek bevonása
Marketingkutatás
„Greeness” egészségprogram

Összesen:

Ft/ 5 év

10 000 000
3 000 000
3 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
3 000 000
3 000 000

50 000 000
15 000 000
15 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
9 000 000
15 000 000

25 000 000

119 000 000
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2.

Utánpótlás nevelés területén

A Magyar Golf Szövetség már több mint egy évtizede működtet ifjúsági programokat melynek
eredményeképpen jelentősen nőtt a fiatal golfozók száma, azonban a több ezer fős széles utánpótlás
alapbázis megteremtéséhez lényegi változásokra van szükség mind a program szakmai részét, mind az
anyagi lehetőségek tekintetében. Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a golfpályák környezetében
fekvő iskolák tanulói részére, hogy akár iskolai keretek között, akár a golfpályán megismerkedhessenek
a játék alapjaival és a későbbiekben akár sportágukként is a golfot válasszák.
Az iskolai bemutatók, oktatások szervezését a Szövetség eddig is támogatta, de az ez irányú aktivitás
mértéke a klubok lehetőségeitől függött, és sajnos mindeddig nem volt képes azon változások
megindítására, melyeket a Szövetség célul tűzött ki maga elé. A kívánt eredmények elérése érdekében
az országos iskolai golfprogramot Szövetségi szinten kell szervezni és a klubokkal együttműködve
végrehajtani.
Az utánpótlás nevelési program összeállítását megelőzően tanulmányoztuk a környező országok –
Ausztria, Németország – sikeres modelljeit, valamint más sportágak hasonló stratégiáját, melyek
segítségével alakítottuk ki fejlesztési programunkat.
2.1

Tervezett új utánpótlás nevelési struktúra
OLIMPIAI
KERET
ARANY SZINT
VÁLOGATOTT

EZÜST SZINT

BRONZ SZINT
BIRDEI,EAGLE,ALBATROS

ISKOLAI PROGRAM

2.2

Az iskolai program beindításának a célja, hogy 4-5 ezer 914 éves fiatallal megismertessük az iskolákban a golfot,
akik közül várhatóan 4-5 száz junior bekerül a klubok
rendszeres oktatási rendszerébe, a bronz szintre. A klubok
junior bázisa így négy év alatt megháromszorozódhatna,
mely nagyobb merítési lehetőséget biztosítani a
tehetségesek kiválasztásában az ezüst szintre. A 20-30 fős
ezüst szintről a legjobbak kerülhetnek be a válogatottba
valamint az olimpiai keretbe. Az iskolai oktatás előfeltétele
a
testnevelő
tanárok
golfképzése,
hiszen
a
leghatékonyabban ők tudják az ismeretket átadni és a
golfot a rendszeres sportoktatás keretébe bevonni.

Iskolai program
Iskolák kiválasztása

Létesítményenként 3-4, összesen kb. 40 iskola kiválasztása.
Szempontok:
golflétesítmény közvetlen vonzáskörzetében legyen
az iskola, igazgató, testnevelő együttműködési szándéka
megfelelő létesítmény (tornaterem, udvar) háttér
előnyt jelent a sporttagozat, sportiskola jelleg
Az iskola vállalja:
a golfot, mint a képességfejlesztés eszköze bevonja a testnevelés órák anyagába
a gyermekeknek választható sportágként biztosítják a délutáni golfoktatást
a testnevelő tanár megtanulja a golfjáték alapjait, majd rendszeres edzéseket tart
a testnevelő együttműködik a golfpályák kijelölt oktatóival a gyermekek ösztönzésében
és a tehetségesek, érdeklődők kiválasztásában
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Megállapodás a klubokkal, oktatókkal
A klub vállalja:
kijelöl egy oktatót, aki a kiválasztott iskolákból érkező 2-4 testnevelő tanár rendszeres
oktatásáról gondoskodik
az oktatáshoz a klub biztosítja a helyszínt és az eszközöket a tanárok részére
a klub min. kéthetente egyszer egy-egy iskolai csoport részére oktatást és
pályalátogatást biztosít
Szövetség vállalja:
szerződést köt az iskolákkal és klubokkal
előre meghatározott díj alapján fizeti az oktatók munkáját
folyamatosan kapcsolatot tart a klubokkal, iskolákkal, testnevelőkkel
biztosítja az iskolák részére az oktatáshoz szükséges felszereléseket
biztosítja az oktatáshoz szükséges edzéstervek, szakmai leírások, módszertani útmutatók
használatát
Testnevelő tanárok oktatása
Kezdési időpont: 2011. március
részvétel a testnevelő tanári golf konferencián- cél a sportág minél szélesebb körű
általános megismertetése
min. 10 alkalmas golfoktatás a legközelebbi golfpályán- cél a golf alapjainak (technika,
felszerelés, szabályok) megismerése
min. havonta egyszer továbbképzés és konzultáció a golfoktatóval- cél a tudás
továbbfejlesztése
Iskolai oktatás
Kezdési időpont: 2011. szeptember
a rendszeres oktatások megkezdése testnevelés óra vagy délutáni sportkör keretében
havonta min. kétszer pályalátogatás egy-egy osztállyal
kidolgozott edzéstervek, gyakorlatminták, óravázlatok biztosítása a tanárok részére
rendszeres szintfelmérők szervezése, kiválasztás
folyamatos adminisztráció
testnevelő folyamatos kommunikációja a klub oktatóival
Konferencia a testnevelő tanárok részére
A Semmelweis Egyetem Testnevelés-és Sporttudományi Karával együttműködve konferenciát
tervezünk, melyre meghívjuk az ország összes testnevelő tanárát, hogy továbbképzés keretében
ismerkedhessen meg a golf sportággal és annak oktatási lehetőségeivel.
A tervezett helyszín: Semmelweis Egyetem Testnevelési -és Sporttudományi Kara
Résztvevők száma:
150-200 fő
Tervezett időpont:
2011. március
Tervezett előadások:
A golf sport jelenlegi helyzete hazánkban és nemzetközi szinten
A Magyar Golf Szövetség fejlesztési programja
A sport rövid története és szabályrendszere
A golfpálya felépítése, felszerelés
A golf technikai alapjai
A golf oktatási lehetőségei iskolai és nem iskolai keretek között
A sportág oktatási metodikája
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A program tervezett költségvetése:
Mennyiség
Eszközbeszerzés
Műanyag beltéri oktató szett
Háló
Elütő szőnyeg
Golfütők
Golflabdák
Összesen:
Testnevelők képzése, edzése
10 alkalmas tanfolyam
Havi 1x-i továbbképzés
Oktatási anyagok, módszertani útmutatók
összeállítása, kiadása
Összesen:
Iskolai csoportok pályalátogatása, edzése,
szintfelmérők, versenyek szervezése
Konferencia
Terembérlet, kávészünet
Meghívók
Előadók tiszteletdíja
Összesen:
Adminisztráció, szervezés

Mindösszesen

Ár Ft/db

Összesen/év

Összesen/ 5 év

100 db
100 db
100 db
400 db
4000 db

25 000
30 000
25 000
4000
200

2 500 000
3 000 000
2 500 000
1 600 000
800 000
11 200 000

5 000 000
6 000 000
5 000 000
3 200 000
1 600 000
22 400 000

40
320

60 000
5000

2 400 000
1 600 000

4 800 000
8 000 000

4 000 000

8 000 000

8 000 000

20 800 000

6 400 000

32 000 000

500 000
800 000
240 000
1 540 000
2 000 000

1 000 000
1 600 000
480 000
3 080 000
10 000 000

29 140 000

88 280 000

320

20 000

2000
8

400
30 000

2.3
Bronz szint továbbfejlesztése
Jelenleg kb. 250 fiatal játékos vesz részt a klubok rendszeres golfoktatásban, számuk az iskolai program
beindítása után várhatóan három-négyszeresére fog növekedni. A jelenleg érvényben lévő klubösztönzők, támogató rendszert továbbra is fenntartanánk, azonban nagyobb hangsúlyt fektetnénk az
eredményességre (hány új regisztrált junior játékosa van a klubnak, hány új játékos szerzett
hendikepet stb.). Erre azért van szükség, mert bár a klubok évről évre több fiatalt vonnak be a játékba,
azonban nagyon nagyarányú a lemorzsolódás. A fiatalok hosszú távú motivációja érdekében egy új
szintfelmérő rendszert hoznánk létre, mely alapján a gyermekeket további kategóriákba sorolnánk. Az
egyes szintekhez rendelt feladatok sikeres teljesítése esetén a gyermeket az adott szinthez tartozó
jelképeket tartalmazó ajándékokkal jutalmaznánk.
Tervezett szintek:
Játék szint:
teljesen kezdő gyermekek, akik ismerik a játék alapjait (fogás, lendítés, gurítás, teljes
lendítés bemutatása befejezéssel, putt játék).
Bogey szint: biztonsággal elütik a labdát és Par 3-as gyakorló pályát (6lyukat végig tud játszani) átlag
plusz 3-4 ütéssel teljesítik, chip technika.
Par szint:
ismerik a játék alapszabályait, képesek célozni, pitch, bunker technika, 9 lyukas pályát
lyukanként átlag plusz 2-3 ütéssel teljesítik.
Birdie szint:
játék rutin, különböző lendítésfajták ismerete (különböző fekvésekből), 9 lyuk
lejátszása +2 vagy kevesebb ütéssel.
Eagle szint:
játékstratégia, birdie könyvecske használata, minden ütésfajta ismerete, 18 lyuk
lejátszása max. +36 ütéssel vagy alatta.
Az egységes oktatási metodika és szintfelmérők érdekében egy kézikönyv kiadását tervezzük, mely
szintenként tartalmazza az egyes gyakorlatokat, feladatokat.
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A fiatalok golfozása nagymértékben függ a szülők hozzáállástól, hiszen a rendszeres edzések feltétele,
hogy a gyermek eljusson a pályákra, és ebben a szülők jelentik a legnagyobb segítséget. Fontos ezért
nemcsak a gyermekek, hanem a szülők számára is megismertetni a sportágat és az abban rejlő
lehetőségeket. Ehhez egy Szülői kézikönyv kiadását tervezzük, melynek mintáját az Osztrák Golf
Szövetség a rendelkezésünkre bocsátotta. A szülők a gyermekek szállítása mellett segítőként
hatékonyan bekapcsolódhatnak a junioroktatásba és a versenyszervezésbe, lebonyolításba. Ennek
gyakorlati megvalósítási lehetőségeit is tartalmazza majd a fenti kézikönyv.
Mivel ezen a szinten kezdenek el a fiatalok pályán illetve versenyeken játszani nagy hangsúlyt kívánunk
fektetni a szabály és etikett képzésre. Amellett, hogy az edzések részét kell, hogy képezze a
szabályoktatás, minden klubnál évente 2-3 gyakorlattal egybekötött szabályismereti képzést tartanánk
vizsgázott bírók segítségével.
A program tervezett költségvetése:

Klubok rendszeres junior oktatásának támogatása
Szintrendszerek kapcsolódó jelvényrendszer kialakítása
Szülői kézikönyv fordítása, kiadása
Oktatási kézikönyv fordítása, kiadása
Szabályoktatások

Összesen:
2.4

Ft/év

Ft/ 5 év

8 000 000
500 000
1 000 000
1 000 000
600 000

40 000 000
2 500 000
3 000 000
3 000 000
3 000 000

11 100 000

51 500 000

Ezüst szint továbbfejlesztése

A bronz szinten nagyon fontos a tehetségek kiválasztása és kiemelt fejlesztése, ezért létrehoztuk az
ezüst szintet, ahol 30-40 kiválasztott fiatal játékos intenzív oktatása a cél. Ezen a szinten már nemcsak
a technika a fontos, hanem a játék és versenysport egyéb elemei is. Az ezüst szintre választott
gyermekek részére évente 2-3 alkalommal egynapos oktatásokat szerveznénk, ahol a következő
témákban bővítenénk ismereteiket:
Golfpálya stratégia, Szabály, etikett, Fitnesz, Mentális tréning, Táplálkozás stb.
A kiválasztott játékosok fejlődését, versnyereményeit az edzők és a Szövetségi kapitány folyamatosan
nyomon követi, értékeli, de a programnak saját felelőse is lenne.
A program tervezett költségvetése:

Oktatási helyszín, golfpálya biztosítása
Szakemberek, előadók biztosítása
Versenyeztetés
Programfelelős

Összesen:

3.

Ft/év

Ft/ 5 év

5 000 000
2 000 000
3 000 000
2 000 000

25 000 000
10 000 000
15 000 000
10 000 000

12 000 000

60 000 000

Versenysport területén

3.1
Válogatott és olimpiai keret felkészítése
A válogatott játékosai képviselik hazánkat a nemzetközi versenyeken, közülük kerülnek majd ki az
olimpiai lehetséges résztvevői, és mint legjobb játékosok példaképül szolgálnak az összes hazai golfozó
számára. Az ő sikeres szereplésük nemcsak az egyéni teljesítmény szempontjából fontos, hanem az
egész ország golf sportágának megítélése miatt is jelentős.
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Szakemberek bevonása
Legfontosabb célunk olyan szakemberek kiválasztása, akik tudása, tapasztalata és elismertsége által a
válogatott tagjai képesek lesznek a legfejlettebb golfnemzetek játékosaihoz felzárkózni és magukhoz
mérten maximálisan teljesíteni. A csapat irányítója a Szövetségi kapitány, akinek olyan magasan
képzett szakembernek kell lennie, akit az összes hazai edző elfogad és tiszteletben tart. Célunk, hogy a
Szövetségi kapitány folyamatosan konzultáljon a csapattagok edzőivel és közösen határozzák meg az
egyéni fejlesztési lehetőségeket. Fontosnak tartjuk a válogatott játékosok „élsportolói”
gondolkodásának erősítését, melyet a Szövetségi kapitány és edzők pontos edzéstervek és
követelmények leírása és azok betartatása által érhetnek el.
A technikai felkészítés mellett nagyon fontos az általános erőnlét fejlesztése, hiszen a tapasztalatok azt
mutatják, hogy a játékosok elfáradnak a 3-4 napos versenyek során. Az erőnlét és állóképesség javítása
érdekében a válogatott tagjainak saját lakhelye közelében rendszeres fitneszedzésekre kell járnia, ahol
előre elkészített edzéstervek segítségével, a golfhoz szükséges speciális izmok fejlesztése és az
általános erőnlét javítása a cél.
Mint minden sportban, a golfban is jelentős szerepe van a sportpszichológiai felkészítésnek. Az eddigi
évek során a játékosok egyénileg döntöttek arról, hogy kívánják e pszichológus segítségét igénybe
venni és ezt maguk is finanszírozták. A jövőben a Szövetség célja, hogy a keretnek állandó
sportpszichológusa legyen, aki rendszeresen foglalkozik a játékosok mentális felkészítésével.
A válogatott felkészítésében fontos szerepet szánunk a tudatos táplálkozásnak, amely jelentősen
hozzájárulhat a sikeres teljesítményhez.
Kötelezettségek, elvárások
A válogatottsággal járó előnyöket ezzel együtt az elvárásokat és kötelezettségeket a Szövetség egy
szabályzatban rögzítette, azonban ezek betartása nem volt maradéktalan. A Szabályzatot ismét át
fogjuk tekinteni, egyes pontjait részletezni és a jövőben a Szövetségi kapitány által megköveteljük
annak maximális betartatását. Az egyik és legfontosabb kötelezettsége a játékosoknak a havi jelentés
elküldése, amely tartalmazza a versenyeredményeket, statisztikákat, és az elvégzett edzésmunka
részletezését. A beszámolók segítségével a Szövetségi kapitány hatékonyan tudja a játékosok
fejlődését, nyomon követni, ezáltal a legjobb formában lévő játékosokat kiválasztani a nemzetközi
versenyekre.
Szakmai felkészítés feltételei
Tekintettel arra, hogy novembertől márciusig a hazai golfpályák zárva tartanak a téli felkészítést,
beltéri gyakorlóhelyeken, szimulátorokon, illetve külföldi edzőtáborok segítésével kell végrehajtani. A
téli időszak kiváló alkalom az alapozásra, erőnléti edzésekre, és technikai felkészítésre, azonban négy
hónap golfpálya játék és gyakorlás teljes kihagyása jelentős visszaesést tud okozni. A Szövetség
korlátozott anyagi lehetőségei eddig egyszer egyhetes külföldi edzőtábort engedett meg, melyet
optimális esetben 2-3 egyhetes táborra kellene növelni, esetleg összekötve kisebb versenyekkel más
nemzetek csapataival.
A külföldi edzőtáborok mellett a hazai edzőtáborok számát is növelni kívánjuk. Mivel a Szövetség saját
létesítménnyel nem rendelkezik a különböző klubok szolgáltatásait vesszük igénybe térítés ellenében.
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Versenyeztetés
A versenyrutin megszerzése érdekében az eddigieknél lényegesen több versenylehetőséget kívánunk
teremteni a válogatott tagjai számára. Nagyon fontos szakmai szempont a válogatott játékosok részére
a nemzetközi versenytapasztalat, amely nélkül nem várható el kimagasló eredmény játékosainktól.
Ennek érdekében felvettük a kapcsolatot a környező országok szövetségeivel, akikkel közösen
regionális bajnokságokat szervezünk. Emellett a válogatott tagjait szeretnénk benevezni több nemzet
nyílt bajnokságára, hogy minél többször tudjanak idegen pályán idegen környezetben játszani.
2011-es versenyterv:
Esemény

Időpont

Helyszín

Lytham Trophy
Szlovén Nyílt Bajnokság
Német Junior Bajnokság
Orosz Nyílt Bajnokság
Szlovák Nyílt Bajnokság
Brabazone Trophy
European Young Masters – Junior Európa Bajnokság
Cseh Nemzetközi Junior Bajnokság
Német Open
Challenge Trophy Boys –Csapat Európa Bajnokság selejtező
Carris Trophy
Szlovén Junior Bajnokság
Harder German Junior Masters
British Boys Championship
Duke of York

2011. április 29-május 1
2011. május 25-28
2011. június 3-5.
2011. június 22-26.
2011. június 29-július 1.
2011. június
2011.július 21-23.
2011. július 12-14
2011. július 21-24.
2011. július 28-30.
2011. július
201. augusztus 2-4.
2011. augusztus 2-5.
2011. augusztus 9-14.
2011. szeptember 13-15.

Nagy-Britannia
Szlovénia
Németország
Oroszország
Szlovákia
Anglia
Balatonudvari
Csehország
Németország
TBA
Anglia
Szlovénia
Németország
Anglia
Skócia

Remek lehetőséget nyújtana a hazai játékosok számára a nemzetközi játékosokkal való megmérettetés
terén, ha a hazai rangosabb versenyekre egyre több magas színvonalú külföldi játékost tudnánk
meghívni, amely egyben növelné a verseny rangját és nemzetközi megítélését is. Fejlődő országok
általában úgy tudnak ilyesmit elérni, hogy meghívják a környező országok válogatott játékosait, amely
komoly költségeket vonz maga után rövidtávon, de sikeres bevezetés után a játékosok hosszú távú
visszatérő vendégek lehetnek.
Tervezett költségek:
Ft/év
Nemzetközi versenyeztetés
Hazai versenyeztetés
Felkészítés, edzőtábor
Szövetségi kapitány
Ruházat, felszerelés

Összesen:

Ft/5 év
8 000 000
4 000 000
7 000 000
3 000 000
3 000 000

40 000 000
20 000 000
35 000 000
15 000 000
15 000 000

25 000 000

125 000 000

3.2
Hazai versenyek
Célunk, hogy a hazai versenyek nemzetközileg is elismert színvonalon kerüljenek megrendezésre,
népszerűek és ismertek legyenek az európai élvonal számára. Ennek érdekében évről évre
fokozatosan csökkentjük a versenyek hendikep limitét, különös tekintettel a nyílt bajnokságokra.
Tovább kívánjuk fejleszteni a játékos szabályismereti tudását, elsősorban helyi oktatások szervezésével
és szakmai fórumok életre hívásával. Emellett minden évben megrendezzük a hazai bírótanfolyamot és
továbbképzést a bírók számának és tudásának növelése érdekében.
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4.

Nemzetközi kapcsolatok, hazai rendezésű nemzetközi versenyek

Az elmúlt években a Szövetség nagy hangsúlyt fektetett a külföldi szervezetekkel történő jó
kapcsolatok kialakítására. A sportdiplomáciai kapcsolatok eredményeképp rendezhettük 2009-ben a
Senior Európa Bajnokságot, majd 2010-től három éven keresztül az Európai Golf Szövetség Young
Masters versenyét. A nemzetközi versenyek szervezése által hazánk felkerült Európa golf térképére,
ezáltal pozitívan befolyásolta a hazánkról alkotott képet, de ösztönzően hat a hazai játékosokra is és
turisztikai szempontból is jelentős. Célunk, hogy a kapcsolatok továbbfejlesztése mellett erőforrásaink
függvényében évente rendezzünk nemzetközi versenyt, illetve szorosabbra fűzzük az együttműködést
a környező országok szövetségeivel, szakmai tanácskozások, konferenciák szervezése, kiadványok,
programok egyeztetése által.
A program tervezett költségvetése:

Nemzetközi versenyek szervezése
Sportdiplomáciai kapcsolatok építése

Összesen:

5.

Ft/év

Ft/5 év

25 000 000
1 000 000

125 000 000
5 000 000

26 000 000

130 000 000

Golfturizmus

Világszerte megfigyelhető a golf, mint turisztika termék gazdasági jelentőségének növekedése, hiszen
egy ország turisztikai bevételei szempontjából jelentős forrás lehet a golf. Míg a 300 millió lakosú
Egyesült Államokban,- ahol 28 millió golfozóval és 19 ezer golflétesítménnyel számolhatunk - 13
milliárd eurót meghaladó iparágról van szó, addig a hasonló méretű EMA térségben (Európa, KözelKelet és Dél- Afrika) 6, 5 milliárd euró származott 2008-ban a golfturizmusból.

Golfturista átlagos költésének megoszlása
Egyéb;
15%

A golf turista döntésést befolyásoló tényezők

Utazás;
21%

Szállás;
20%

Golf; 26%
F&B; 18%

kirádulási lehetőség
tradíció
szórakozási lehetőség
pihenés
gasztronómia
golfpályák száma
szállás minősége
megközelíthetőség
ár
golfpálya minősége
klíma

Forrás: SRI International és
A golf turizmus jelentősége:
KPMG Golf Travel Insight in EAM 2008
minőségi turizmus generálása Magyarországon
március közepétől november közepéig tartó szezon
hosszabb átlagos tartózkodási idő (4-8 nap)
magas fajlagos költés (180 euró/fő/nap)
kortalanság (intenzív az 50-55 év feletti korosztály részvétele, akik az egészségturizmus
potenciális célközönségét alkotják)
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A golfturizmus hazai helyzete:
Kiváló minőségű 18 lyukú golfpályák (Máriavölgy, Balatonudvari, Tata, Bükfürdő, Hencse, Göd,
Vámospércs)
Jelenlegi kihasználtság
25-30 ezer vendégjáték/év
3,5-4,5 millió euró/év bevétel
Jelentős fejlődési potencia a már meglévő kapacitásban
100-120 ezer vendégjáték/év elérése
18-22 millió euró/év bevétel realizálása
Célok és megvalósításuk:
Beutazó golfturizmus előmozdítása ezzel a minőségi turizmus elősegítése
hatékony együttműködés az egészségturisztikai szakmával, szinergiák kihasználása (a golf
kiváló és egyedi egészségmegőrző és javító hatása)
egyedi ajánlati megjelenés a nemzetközi turisztikai piacon (Magyarország, mint vezető
egészségturisztikai desztináció golf lehetőségekkel való megjelenítése)
megfelelő pozicionálás (célközönség: német nyelvterület, skandináv piac, Egyesült
Királyság)
versenyképes árak (ld. Csehország - Mariembad, Karlovy Vary, Szlovénia - Bled,)
Egészségturizmus, és golfturizmus szinergiájának kihasználása
jelentős átfedés a vendégkör tekintetében
az üdülőhelyeken már működő golfpályák piacképessé tétele a vendégkör számára vonzó
golfpackage-k meghirdetése,
a golfsport egészségvédő és javító hatásának hangsúlyozása,
„Greeness” programok ajánlása
Nemzeti és Balatoni Golfpálya Fejlesztési programok meghirdetése
Ahhoz, hogy terveink megvalósítását elő tudjuk segíteni, szükség van a kapcsolódó állami szervekkel
való szoros együttműködésre (Turizmus Zrt., Országgyűlés Turisztikai és Sport Bizottsága, Kamarák). E
célból vezérelve jövőben, a Turizmus Zrt-vel közösen, kell kidolgoznunk egy, a golffal kapcsolatos
golfturizmus-fejlesztési koncepciót. Nagy hangsúlyt kell fektetni, a lobby tevékenységen túlmenően a
külföldi kiadványokban és kiállításokon történő megjelenésre, study tour-ok szervezésére.

6.

Létesítmény-fejlesztés

A golf népszerűsítése és a golfozók számának növelése mellett az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a befektetői oldal felé is pro aktivitással kell megjelennünk annak érdekében, hogy
elkerülhetőek legyenek a golf terén elindított, de be nem fejezett beruházások.
Ahhoz, hogy a folyamatos és tudatos kommunikációval elérni kívánt létszámbővülés realizálódjon, elő
kell segíteni a lehetőségek megteremtését a golf elsajátítására és a későbbiekben a gyakorlására, azaz
kiemelt figyelmet kell fordítanunk a létesítmények igények szerinti számának (kereslet-kínálat)
növelésére. A szövetség egyfajta multiplikátorként elő tudja segíteni a fejlesztések helyének,
időbeliségének és szakmai tartalmának, ezáltal pedig annak jövedelemtermelő képességének a pontos
megfogalmazását.
A már működő klubok kapacitása a vonzáskörzetük tekintetében - alkalmasak arra, hogy a jelenlegi és
elkövetkezendő években realizálódó golfozói létszámot kiszolgálják. Nem szabad figyelmen kívül
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hagyni azt a tényt, hogy a 18 lyukú pályák létrehozása rendkívül költséges, megtérülése hosszú, így a
közeljövőre nézve a jóval kisebb befektetői tőkét és területet igénylő és ezáltal rövidebb megtérülési
idővel kecsegtető, driving rangek, gyakorló központok létrehozása lenne a cél.
Ehhez, elképzeléseink szerint be kell vonnunk a helyi önkormányzatokat, - hiszen ők jelenleg is
rendelkeznek a létrehozáshoz szükséges területtel, ezzel is csökkentve a bekerülési költségeket.
Kezükben van az engedélyezéshez szükséges döntési kompetencia is, mely hozzásegítheti a beruházást
a megvalósításhoz, - a regionális fejlesztési ügynökségeket, - uniós fejlesztési források megszerzése
érdekében – és a regionális marketing igazgatóságokat, - a golf turisztikai előnyeinek kiaknázása
érdekében - s így együtt a potenciális befektetőkkel elindulhat egy olyan Nemzeti Golfpálya Fejlesztési
program, amely alapján középtávon is mérhető eredmények várhatóak.
Nemzeti Golfpálya Fejlesztő Program
gyógy- és egyéb üdülőhelyeken, mint turisztikai attrakció fejlesztésként 9 lyukú par 3-as
golfpályák és Golf Akadémiák építése (10-15 hektár szükséges)
hazai nagyvárosokban és kiemelt településeken, mint pl. Debrecen, Győr, Kecskemét,
Sárvár 9+9 lyukú pályák fejlesztése (30-60 hektár szükséges)
25-30, 9+9 lyukú és golf akadémiai projekt megvalósítása 2020-ig.

Nemzeti Golfpálya Fejlesztő Program
A két ütemben javasolt települések bevonása
2010 -2020 között
Kazincbarcika

Eger

Mátészalka

Gyöngyös

Visegrád

Sopron

Miskolc

Győr
Gödöllő

Pápa

Szombathely Sárvár

Tiszafüred

Jászberény

Velence-Agárd
Székesfehérvár
Veszprém

Debrecen
Hajdúszoboszló

Szolnok
Cegléd
Mezőtúr

Dunaújváros

Szentgotthárd

Siófok
Zalaegerszeg

Kecskemét

Keszthely
Hévíz

Szarvas

Gyula

Kiskőrös

Zalakaros
Nagykanizsa

Kalocsa
Kaposvár

Kiskunmajsa
Hódmezővásárhely

2010-15 között javasolt golf gyakorló
központ legfeljebb 9 lyukkal
Pécs
Harkány

2015-2020 között javasolt golf gyakorló
központ legfeljebb 9 lyukkal

Fontos megjegyezni, hogy a fejlesztési javaslat nem zárja ki a 18 lyukú pályák fejlesztésének
lehetőséget az első ütemben sem, viszont elsősorban Budapest 10-15 km-es agglomerációjában, illetve
a Balaton keleti részén javasolja, és csak komplex ingatlanfejlesztés részeként.
Mi az előnye a golf gyakorló-központoknak?
kisebb területigény, mivel 3 – 15 hektár elegendő, szemben a 18 lyukú pályákhoz szükséges
50-80 hektárral
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lényegesen alacsonyabb beruházási költség, melynek mértéke - 50-100 millió Forint (a
földterület értéke nélkül) így töredéke a 18 lyukú pályákénak, ami 800 – 2,500 millió Ft is
lehet
rövidebb megtérülési idő (8-10 év)
kedvező tagsági- és napidíjak alkalmazása
létesítmény jó kihasználtsága, folyamatos játéklehetőség a különböző városokban
országszerte
Balatoni Golfpálya Fejlesztő Program
a szezon meghosszabbításának (március-november) egyik legjobb alternatívája a
golfturizmushoz való kapcsolódás, mivel a golfozók, akik 50-55 év felettiek, évszaktól
függetlenül utaznak, jelentős költő készséggel rendelkeznek, (180 euró /fő /nap) a 4-8
napos utakat kedvelik és szeretnek újabb és újabb turisztikai célállomásokat felfedezni
Európában az Egyesült Királyság, a német nyelvterület és a skandináv országok cca. 2 millió
potenciális golfutazóval bírnak a közel 8 millió európai golfozó közül; (sikeres példák,
Ausztriában, Portugáliában, Törökországban és Bulgáriában)
10-12, 18 lyukú golfprojekt megvalósítása 2020-ig a tó körül

Balatoni Golfpálya Fejlesztő Program
A meglévő projektek és javasolt települések bevonása
2010 -2015 között

Meglévő golfpálya

Előkészítés alatt lévő projekt

Javasolt település

Jelenlegi helyzet: Balatonudvari: 18 lyuk működik, Balatongyörök: 9 lyuk működik, Hévíz: 18 lyukú
projekt előkészítés alatt, Zalacsány: megkezdett projekt 18 lyuk, Balatonkenese: 18 lyukú projekt
előkészítés alatt.
További bevonásra javasolt területek: Balatonalmádi, Balatonfüred, Kékkút, Szigliget, Sávoly,
Balatonlelle, Zamárdi, Siófok-Nagyberény
Egy balatoni 18 lyukú golfpálya potenciális hozzáadott értéke a hazai turizmus bevételeihez:
Tervezhető vendégjáték/év: 200 nap x 120 vendég/nap = 24,000 round (vendégjáték)
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Tervezhető átlagos bevétel/vendég/nap: 180 euró (ebből - szállás: 55 euró, F/B: 25 euró, golf:
50 euró, egyéb: 50 euró)
Összbevétel: 24,000 vendégjáték x 180 euró = 4,320,000 Euró
Tíz pálya esetén ez +240,000 vendégéjszakát jelent a Balatonnál és +43 millió euró bevételt jelent
évente a hazai turizmus számára a nyitást követő öt éven belül.
Összefoglalva:
1. Ahogy azt a nemzetközi eredmények is mutatják golfturizmushoz való kapcsolódás komoly
lehetőségeket jelent a minőségi turizmus fejlesztése terén.
2. Az egészségturizmus és a golfturizmus szinergiájának kihasználása Magyarország számára
komparatív előnyöket biztosíthat.
3. A golfturizmus hazai szezonjának, a résztvevők átlagosnál magasabb költőkészségének és hosszabb
tartózkodásának eredményeként, ahogy azt a bemutatott példa is alátámasztja, jelentős bevétel
növekedés érhető el.
4. Az ország területi adottságait figyelembe véve akár turisztikai attrakcióként is szinte bárhol építhető
kisebb-nagyobb golfpálya.
7.

Hazai összefogás

A hazai golféletben az elmúlt években több olyan szervezet jött létre, mellyel a kapcsolat
harmonizálására, a tevékenységek összehangolására és koordinálásra van szükség. Így a már
tagszervünkként működő Profi Magyar Golf Egyesülettel és Senior Golfozók Társaságával a már
kialakult kapcsolatot együttműködési megállapodásban célszerű szabályozni, addig az olyan új civil
szervezetekkel, mint a Nemzeti Golf Egylet és Magyar Golfozó Nők Egyesületével egyrészt meg kell
teremteni a lehetőséget a szövetséghez való kapcsolódáshoz, másrészt velük is az együttműködés
koordinálását kell kezdeményeznünk.
Ahhoz, hogy megfelelő mértékben haladni tudjunk terveink megvalósításban, anyagi eszközökre van
szükségünk. Az anyagi eszközöket támogatóink, nagyobb részt a jelentősebb vállalatok adják. Ezek
vezetői vagy már jelenleg is golfoznak, vagy meg van a hajlandóságuk a sport kipróbálása iránt.
Ahhoz pedig, hogy sikerrel tudjuk hozzájuk eljuttatni információinkat, szükségünk van szövetségesekre,
azaz a kamarákra és szakmai szövetségekre. Ők fogják össze az egyes iparágakat és az ő támogatásuk
azon vállalkozásokban is eloszlatja a kételyt, akik jelenleg fenntartással fogadják közeledésünket.
Ennek megfelelően, terveink között szerepel a kamarák és szakmai szövetségek irányában történő
kapcsolatépítés akár közvetlen, akár közvett úton.

V. Összefoglalás
Középtávú Sportágfejlesztési stratégiánk két legfontosabb eleme a népszerűsítés és az utánpótlás
nevelés, hiszen minél nagyobb golfozói alapbázisból tudunk meríteni annál nagyobb az esély, hogy
tehetséges és elhivatott fiatal játékosokat találunk, akik akár már 2016-ra olimpiai kvalifikációt
szerezhetnek. A stratégiai feladatok végrehajtásához az anyagi háttér megteremtése mellett a
legfontosabb az együttműködés állami, klub és golfozói szinten egyaránt. Éppen ezért programunk
szlogenje:
„Összefogás az olimpiai kvalifikációért”
Hisszük azt, hogy a közös célok és azok eléréséhez szükséges feladatok elvégzése által a golf sportág
hazánkban is elismertté és népszerűvé válik, versenysport és szabadidő sport szinten egyaránt.
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VI. Összesített költségvetés
NÉPSZERŰSÍTÉS
Országos Nyílt Hétvége
Tematikus évek
Golf Expo
Újságíró oktatás
Golf Fórum
Sport példaképek, ismert személyek bevonása
Marketingkutatás
„Greeness” egészségprogram

NÉPSZERŰSÍTÉS ÖSSZESEN:
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS- Iskolai program
Eszközbeszerzés
Testnevelők képzése, edzése
Iskolai csoportok pályalátogatása, edzése, felmérők, versenyek szervezése
Konferencia
Adminisztráció, szervezés
Összesen:

e Ft/év
10 000
3 000
3 000
1 000
1 000
1 000
3 000
3 000

e Ft/ 5 év
50 000
15 000
15 000
5 000
5 000
5 000
9 000
15 000

25 000

119 000

e Ft/év
11 200
8 000
6 400
1 540
2 000
29 140

e Ft/ 5 év
22 400
20 800
32 000
3 080
10 000
88 280

8 000
500
1 000
1 000
600
11 100

40 000
2 500
3 000
3 000
3 000
51 500

5 000
2 000
3 000
2 000
12 000

25 000
10 000
15 000
10 000
60 000

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS - Bronz szint továbbfejlesztése
Klubok rendszeres junior oktatásának támogatása
Szintrendszerek kapcsolódó jelvényrendszer kialakítása
Szülői kézikönyv fordítása, kiadása
Oktatási kézikönyv fordítása, kiadása
Szabályoktatások
Összesen:

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS- Ezüst szint továbbfejlesztése
Oktatási helyszín, golfpálya biztosítása
Szakemberek, előadók biztosítása
Versenyeztetés
Programfelelős
Összesen:
UTÁNPÓTLÁS NEVELÉS ÖSSZESEN:

52 240

199 780

e Ft/év
8 000
4 000
7 000
3 000
3 000

e Ft/ 5 év
40 000
20 000
35 000
15 000
15 000

25 000

125 000

Nemzetközi versenyek szervezése
Sportdiplomáciai kapcsolatok építése

e Ft/év
25 000
1 000

e Ft/ 5 év
125 000
5 000

HAZAI RENDEZÉSŰ NEMZETKÖZI VERSENYEK ÖSSZESEN:

26 000

130 000

VÁLOGATOTT FELKÉSZÍTÉSE, VERSENYEZTETÉS
Nemzetközi versenyeztetés
Hazai versenyeztetés
Felkészítés, edzőtábor
Szövetségi kapitány
Ruházat, felszerelés

VÁLOGATOTT FELKÉSZÍTÉSE, VERSNYEZTETÉS ÖSSZESEN:
HAZAI RENDEZÉSŰ NEMZETKÖZI VERSENYEK
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