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Szakmai beszámoló  
 

World Association for Sport Management Inaugural World Conference - 

Bridging the Gap in Sport Management Globally  

nemzetközi konferenciáról 

Kajos Attila – Marton Gergely 

 

A Sportmenedzsment Világszövetség (World Association for Sport Management - 
http://www.worldsportmanagement.org/) és az Unviersidad Europea de Madrid 
(http://universidadeuropea.es/) által első ízben megrendezésre kerülő WASM 2014 nemzetközi 
konferencia célja, hogy a különböző kontinentális Sportmenedzsment (Európai /EASM/, Észak-
Amerikai /NASSM/, Afrikai /ASMA/, Ázsiai /AASM/, Dél-Amerika /ALGEDE/ valamint Ausztrál és új-
zélandi /SMAANZ/) Szövetségek egyesülésével 2012. április 27-én létrejött világszervezetet 
hivatalosan is bemutassák a tudományterülettel foglalkozó szakemberek számára. A konferencia 
további célja - ahogy azt alcíme (Bridging the Gap in Sport Management Globally) is  kifejezi -, hogy 
közelebb hozza a különböző kontinenseken élő sportmenedzsmenttel foglalkozó szakembereket, 
mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati oldalról. Vagyis a konferencia egyszerre vállalkozott  a 
térbeli, valamint az elméleti-gyakorlati távolságok leküzdésére. A konferencia részletes programja 
megtekinthető a 
www.wasm2014.com/wasm/wpcontent/uploads/2014/09/WASM_programme_sessions_29SEPT.pdf 
linken, de mellékletként is csatoltuk az anyaghoz. 

• A konferencia időpontja: 2014. október 1-3. 
• Helyszíne: Universidad Europea Villaviciosa de Odón Campus (Villaviciosa de Odón, 28670 

Madrid, SPANYOLORSZÁG) 
 

A TÁMOP pályázathoz kapcsolódóan a konferencián való részvételünk legfőbb célja  kutatási témánk 
külföldi bemutatása, valamint a nemzetközi kapcsolatok kiépítése, különös tekintettel a potenciális 
kutatási- és oktatási együttműködések kialakítására, valamint a más kultúrákban használt oktatási 
gyakorlatok átvételére. Ez utóbbit segítette elő, hogy a konferencia a tudományos előadások és 
poszterek mellett 9 szimpóziumot is tartalmazott, amelyek leginkább a sportmenedzsment oktatás 
különböző kérdésköreit érintették. Célunk volt tehát, hogy az oktatás során felhasználható „best 
practice” technikákat eltanuljuk, azok kapcsán minél több beszélgetést folytassunk az európai és 
Európán kívüli szakemberekkel.   

Konferencia és tudományos előadás 

A háromnapos konferencia első napjának legnagyobb részét a Világszövetség Vezetőségének ülése 
tette ki. Az első nap estéjén került sor az ünnepélyes megnyitóra, amelyet a madridi Prado Múzeum 
MediaLab-jában tartottak. A megnyitón beszédet mondott Paul Johnson a WASM elnöke, Madrid 
városának sportért felelős vezetője, valamint Gerardo Bielons a konferencia főszervezője. 

A második napon  került sor a konferencia üléssorozatának külön megnyitójára, amelyen ismét 
beszédet mondott a WASM elnöke és a konferencia főszervezője, valamint Águeda Benito az 
egyetem rektora és Alfonso Jimenez a sportmenedzsment és sportmarketing programok vezetője. 
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A megnyitó után két plenáris előadás hangzott el a kolumbiai Rosa López D’Amico és a német Holger 
Preuss előadásában. A két előadás, amint azt címeik is mutatják (“Knitting the web worldwide for 
Sport Management” és “Global Spectatorship at FIFA Football World Cups?!”), igen távol álltak 
egymástól, de a maguk nemében mindkettő érdekes, a második pedig különösen szórakoztató is volt. 

A plenáris előadások után került sor az első szekcióülésekre. A szekciók nem a szokványos módon 
kerültek kialakításra, és az előadások menetrendje is a megszokottól eltérő volt. A konferencián 
összesen 85 előadás hangzott el „nem megszámlálható” szekciókban, amely előadások mellett 9 
szimpózium és 32 poszter kapott helyett. A résztvevők összesen 32 különböző országból érkeztek, és 
minden egyes kontinens képviseltette magát. Magyarországról rajtunk kívül a Testnevelési Egyetem 
megbízott intézményvezetője, a Sportmenedzsment és Rekreáció tanszék vezetője Sterbenz Tamás, 
és Gulyás Erika tanársegéd vettek még részt, akik egyben a MSTT Sportmenedzsment 
Szakbizottságának elnöke, illetve titkára.  

A konferencia 20 perces előadásait 5 perces megbeszélések követték, amelyek után minden 
résztvevőnek elméletileg 5 perce volt az esetleges helyváltoztatásra a szekciók között. Ennek azért 
volt kiemelt jelentősége, mivel hat illetve hét párhuzamos szekcióban, szekciónként 2-4 előadás 
hangzott el, ráadásul a szimpóziumok olykor az előadások közé lettek beiktatva. A szekciók egyike 
minden esetben a spanyol nyelvű szekció volt, de ezen kívül a szekciók beosztásában nem volt 
fellelhető a rendező elv. 

A „Kajos Attila: Sport Management Research in Hungary – A Content Analysis of the Past 25 Years 
Literature” c. előadás  aznap utolsó előttiként került sorra. Az érdeklődés közepesnek volt mondható, 
így csupán néhány  hozzászólás és rövid kérdés érkezett  a témához. 

A plenáris előadások sora a második nap reggelén Emilio Butrageño, a Real Mardid korábbi 
labdarúgójának és a Real Madrid Graduate School jelenlegi vezetőjének a “A Global and Integrated 
Management Approach In Sport: Real Madrid CF in the 21st Century” című előadásával folytatódott. 

A második Marton Gergellyel és Paic Róberttel közösen írt és Marton Gergellyel közösen megtartott 
„Sport Management Education in Hungary„ előadásra a konferencia második napján elsőként került 
sor. Az előadást - annak témáját figyelembe véve - viszonylag komoly érdeklődés övezte és hosszas 
diszkusszió követte. Az előadás és az azt követő párbeszédek fejleményeként több a jövőben 
jövedelmező kapcsolat alapjait sikerült letenni. 

A konferencia az utolsó napon a Real Madrid stadionjában szervezett kirándulással, és a Real Café de 
Bernabeu-ban tartott pazar zárófogadással ért véget. 

A konferencián elhangzott előadásokból absztraktkötet készült. Az általunk tartott előadások 
absztraktjainak bibliográfiai adatai: 

Kajos Attila(2014): Sport Management Research in Hungary: A Content Analysis of the Past 25 Years 
Literature. In: Pitts Brenda G, Zhang, James, Bielons, Gerardo (szerk.): World Association for Sport 
Management Inaugural Conference: Bridging the Map in Sport Management Globally. Konferencia 
helye, ideje: Madrid, Spanyolország, 2014.10.01-2014.10.03. Madrid:2014. pp. 23-24. (ISBN:AE-2014-
14011315) 

 

Kajos Attila, Marton Gergely, Paic Róbert (2014): Sport Management Education in Hungary. 

In: Pitts Brenda G, Zhang, James, Bielons, Gerardo (szerk.): World Association for Sport Management 
Inaugural Conference: Bridging the Map in Sport Management Globally. Konferencia helye, ideje: 
Madrid, Spanyolország, 2014.10.01-2014.10.03. Madrid:2014. pp. 25-26. (ISBN:AE-2014-14011315) 



 

  

Sporttudományi képzés fejlesztése a Dunántúlon 

TÁMOP-4.1.2.E-13/1/KONV -2013-0012 
 

 

Kapcsolatok és jövőbeli együttműködési lehetőségek 

 

A konferencián legfontosabb eredményeit a kialakított kapcsolatok jelentik. Európán belül kapcsolat 
létesült mainzi Johannes Guttenberg Universität oktatójával Gerald Fritz-el, aki a plenáris előadó 
Holger Preuss munkatársa és több, közös projekt lehetőségéről is tárgyalások indultak. Szintén 
európai kapcsolat Anna Gerke, aki a Nantes-i egyetem oktatója. Mindkét kutatóval a közös 
érdeklődésen túl a lehetséges oktatási kapcsolatokról is beszélgettünk. A prágai Károly Egyetemen 
oktató Tomas Ruda-val a Sportszolgáltatások kínálati tevékenységével kapcsolatos közös munka 
merülhet fel. Kees van Dam az InHolland University of Applied Sciences Sportmenedzsment 
képzésének koordinátora konkrét ERASMUS kapcsolat kialakításával kapcsolatos kérdéssel keresett 
meg bennünket.  

Különösen fontos kapcsolatot jelenthet a Brenda G. Pitts-el az Georgia State University docens 
asszonyával, valamint munkatársával David J. Stotlarral való személyes megismerkedés. Breda Pitts 
amellett, hogy a WASM egyik alelnöke, ugyancsak a nemrégiben elindított Global Sport Business 
Journal szaklap társszerkesztője, valamint több lap szerkesztőbizottságának tagja. Emellett több 
sportmarketinggel foglalkozó könyv szerzője is egyben (David Stotlarral közösen). 

 

Fénykép mellékletek 

Nyitó ünnepség 
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Előadás 1. 

 

 

 

Plenáris 2. 
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Előadás 2. 

 

Látogatás a Bernabeuban 

 

 

 

 

 

 

  


