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1. Sport és menedzsment 
A sport funkciói menedzsment szempontból. 
A sportmenedzsment feladatai. 
Az eseményszervezés (event management) helye a sportmenedzsment 
tárgykörében rendszerében, a nagyszabású sportesemény és menedzsmentje.
Érintettek – a sportmenedzsment környezete. 
A sportmenedzsment vezetéselméleti megközelítésben. 
A sportfolyamatok szervezési feladatai. 
Nemzetközi sportmenedzseri feladatok sajátosságai. 

2. Tervezés, szervezés és ellenőrzés a sportban
Szakmai program és költségvetésének tervezési sajátosságai. 
Edzések szervezési folyamatának elméleti háttere. 
Versenyekkel kapcsolatos szervezési feladatok. 
Sportfinanszírozás elméleti és gyakorlati vonatkozásai. 
Események tervezése.

3. Kutatás a sportmenedzsmentben
A koncepció kialakítása (konceptualizálás)

- források feltárása - gyakorlat, elméleti tételek, szakirodalom,
- előzetes irodalmi elemzés,
- fogalmi apparátus meghatározása,



- valóság (kulcsszavak) és álfogalmak,
- probléma - körülhatárolása,
- kutatási célok kijelölése,
- kutatás jellegének meghatározása.

Hipotézisalkotás, fajtái, követelmények. 
A kutatás tervének elkészítése, tartalma. 
A kutatás etikai kérdései. 
Esettanulmány(ok) készítése a sportmenedzsmentben.

A kurzus oktatása egy szemeszterben történik, összesen 30 órában.
A kurzus a szemeszter végén szóbeli vizsgával zárul, mely során kifejezésre jut 
a doktorandusz a sportmenedzsmentben és kutatásmódszertanában való 
elméleti, módszertani és gyakorlati jártassága.
A szemesztert a sportmenedzsment alapjainak megismerésével kezdjük, majd a 
terület specifikumai kerülnek sorra. Ezt követően a hallgatók a 
sportmenedzsment területének kutatási lehetőségeinek megismerése, az ehhez a 
témakörhöz kapcsolódó szakirodalom feldolgozása lesz a feladatuk. A 
számonkéréshez tartozik egy az utolsó konzultációs időpontra leadott 10 oldalas 
cikkformátumban megírt dolgozat beadása és ennek a témának a ppt előadás 
formában való ismertetése.  
A szemeszter célja, hogy a hallgatók a tanév végére felkészültek legyenek a 
sportmenedzsment kutatási eredményeinek értelmezésére és értékelésére 
egyaránt. Ehhez véleményem szerint együttes, folyamatos és felelősségteljes 
munkára van szükség, mely a kontaktórák számában megmutatkozik.  
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