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Amerikai Vezetéstudományi Akadémia története és éves konferenciái 

(1936-2018) 

(Írta: Dr.Poór József, HSZOSZ elnöke, egyetemi tanár, BKIK küldött)
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1. Amerikai Vezetéstudományi Akadémia dióhéjban 

Több mint nyolcvan éve történt, hogy Charles L. Jamison  (University Michigen) és William N. 

Mitchal (University Chicago) egyetemi professzorok meghívták a Chicagói Egyetem Klubjába a 

különböző amerikai egyetemek menedzsment tanárait. A találkozó célja az volt, hogy 

létrehozzanak egy olyan akadémiai szervezetet, amely a vezetéstudomány alapjainak fejlesztését 

szolgálja.  Végül 1936. december 28-án került sor a jelzett  összejövetelre. A résztvevők 

megállapodtak abban, hogy létrehozzák a Menedzsment/Vezetéstudományi  Akadémiát 

(Academy of Management) – továbbiakban Akadémia. Egyúttal elfogadták, hogy a jövőben 

minden évben megtartják az Akadémia éves konferenciáját, amelyen tudományos szintű 

publikációkat fognak bemutatni és megvitatni. 

Az alapítók felismerték, hogy az Akadémia legfontosabb küldetése, hogy hozzájáruljon a 

tudományosan megalapozott menedzsment elméletek terjesztéséhez. Az akadémia alapító okiratát 

végül 1941. december 30-án fogadták el. 

A II. világháború alatt nem tartottak konferenciákat. A háború utáni első konferenciára 1947. 

december 27-én került sor Chicagóban. A következő években az Akadémiának sikerült 

összefogni az  USA legtöbb menedzsment oktatóját.  

Napjainkra, a 10 egyetem által alapított szervezet kinőtte az USA-t. A világ 120 országából 

összesen 19.000 tagja van, amiből 30 százaléknál magasabb a külföldiek aránya. Az 

Akadémiának 25 szakmai szekciója van: 

1. Egészségügyi menedzsment (Health Care Management) 

2. Emberi erőforrás menedzsment (Human Resource)s 

3. Hit és vallás menedzsment (Management Spirituality and Religion) 

4. Karrier menedzsment (Careers) 

5. Konfliktus menedzsment (Conflict Management) 

6. Köz-és Non-profit menedzsment (Public and Nonprofit) 

7. Kritikai menedzsment tanulmányok) Critical Management Studies 
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8. Kutatási módszerek (Research Methods) 

9. Menedzseri és szervezeti megismerés (Managerial and Organizational 

Cognition) 

10. Menedzsment tanácsadás (Management Consulting) 

11. Menedzsmentképzés és-fejlesztés (Management Education & Development) 

12. Műszaki és innovációs menedzsment (Technology and Innovation 

Management) 

13. Nemzetközi menedzsment (International Management) 

14. Sokszínűség a szervezetekben (Gender & Diversity in Organizations) 

15. Stratégiaorientál tevékenységek és gyakorlatok (Strategizing Activities and 

Practices) 

16. Szervezet-és vezetéselméletek (Organization and Management Theory) 

17. Szervezetfejlesztés  és változásmenedzsment (Organization Development and 

Change) 

18. Szervezeti és természeti környezet (Organizations and The Natural 

Environment) 

19. Szervezeti kommunikáció és információs rendszerek) Organizational 

Communication and Information Systems 

20. Szervezeti magatartás (Organizational Behavior) 

21. Szociális menedzsment (Social Issues in Management) 

22. Termelésmenedzsment (Operations Management) 

23. Üzleti stratégia (Business Policy and Strategy) 

24. Vállalakozás menedzsment (Entrepreneurship) 

25. Vezetéstudomány története (Management History) 

 

Az Akadémia víziója és küldetése a következő: 

 Vízió: Elősegítjük és támogatjuk egy jobb világ megteremtését a szervezés-vezetés 

(Menedzsment) oktatásán és tudományosságán keresztül. (We inspire and enable a better 

world through our scholarship and teaching about management and organizations.) 

 Küldetés: Küldetésünk egy élő és támogató közösség kialakítása és működtetése a 

menedzsment tudomány képviselői számára, az ötletek összekapcsolásának és 

feltárásának jelentősen bővülő lehetőségének biztosítása céljából. (To build a vibrant and 

supportive community of scholars by markedly expanding opportunities to connect and 

explore ideas.) 

Az Emberi erőforrás szekciónak közel 3.300 tagja van. Az Akadémiának az öt USA-beli (Kelet, 

Közép-Nyugat, Dél-Nyugat, Nyugat és Dél) mellett két külföldi (Ázsia és Dél-Amerika) tagozata 

van. 

Az Akadémia öt igen magas impact faktorú szakfolyóiratai a következők: (1) Academy of 

Management Annals, (2) Academy of Management Learning and Education (AMLE), (3) 

Academy of Management Journal (AMJ), (4) Academy of Management Review (AMR) és (5) 

Academy of Management Perspectives (AMP) – korábbi  the Academy of Management 

Executive (AME). 
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A szervezet székhelye hosszú ideig - rotációs alapon – különböző amerikai egyetemeken volt. 

1994-2006 között a new yorki székhelyű a Pace Egyetem (Pace University) adott helyet  az 

Akadémia központi adminisztrációjának. Az elmúlt évben megszűnt ez a helyzet. A New Yorktól 

50 kilométerre található Briarcliff Manor kisvárosba helyezték át ennek a nagy presztízsű 

szervezetnek a székhelyét. 

Az évente megrendezett konferenciák jellemzői, hogy az utóbbi években 10.000-12.000 fő vett 

részt eddig azokon. 1.500-2.200 szekcióban tárgyalták a menedzsment fentiekben jelzett 

területeit.  

2. Az Amerikai Vezetéstudományi Akadémia 77. Konferenciája - 2017 

Ez évben a Georgia állambeli Atlantában – 1996-os Olimpiai Játékok helyszínétől – nem messze 

rendezték meg augusztus 4-8. között az Akadémia 77. évi konferenciáját. 

 Konferencia címe: At the Interface (Közös rendszerek, fogalmak vagy emberek közös 

határa vagy összekapcsolását értik ez alatt a fogalom alatt.) 

 Résztvevők száma: 10.200 regisztrált fő 

 Szekciók száma: 2.148 

 HR és OB szekciók száma: közel 60 

 Kiállítók (nemzetközi könyvkiadók és a menedzsment oktatást segítő szoftver, szimuláció 

megoldásokat kínáló  és esettanulmány beszállítók): 60 

 

 

 

A konferencia legfontosabb tanulságai dióhéjban a következőkben foglalhatók össze: 

 Az amerikai és az angolszász  résztvevőket nagyban befolyásolta a Trumpizmus,  a Brexit 

és az új ausztrál bevándorlási szabályozás következményei. A stratégiai témákban mindig  

szóltak az előadók az előzőleg említett három tényező valamelyikéről. 

 A terrorizmus nem játszott különösebb szerepet a konferencián elhangzott közel 8.000 

előadásban. 

  A menedzsment technológia megváltozása és a teljes hálózatosodás fontos témává lépett 

elő. Maga a konferencia témája is ez volt, ahogy azt korábban írtuk, az „interface” 

témához kapcsolódott. 

  A „szoft” megoldások, így például a magatartás (behaviour), a kompetencia vagy vezetői 

viselkedés kiemelt szerepet játszottak a különböző szekciókban  - legyenek azok  

stratégiai, marketing, logisztikai vagy éppen HR témájúak  - elhangzott előadásokban.  
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 A sokszínűség (diversity) szelleme többféleképpen is a konferencia egyik leglényegesebb 

jellemzője volt.  A résztvevők közel 150 nemzetet képviseltek. A sokszínűségi kérdéskört 

(nép, faj, nem, életkor stb.) nagyon sokféle oldalról vizsgálták a különböző előadók és 

kutatók. 

 A Kelet-európai témák nem játszottak fontos szerepet ezen a konferencián. 

 Érezhetően kezd átalakulni a mendzserképzés is. A korábbi években domináns;  

előadáson, esetmegoldáson és egyéni vagy csoportprezentáción alapuló képzés kezd 

megváltozni. Előtérbe kerül a szimuláción, az azonnali interakción vagy digitális 

eszközökön alapuló oktatás. Nagyon sok ülést a bevezető előadások után csoportos 

formában folytattak le. 

 A menedzser tankönyvpiacon hatalmas a kínálat.  A  nagy nemzetközi kiadók (Berrett, 

Kogan, Person, SAGE, Springer, Thomson stb.) elképesztő méretű választékkal jelentek 

meg idén is a konferencia mellett megrendezett nemzetközi könyvkiállításon. 

 

3. Amerikai Vezetéstudományi Akadémia 78. Konferenciája – 2018 

 

Az Akadémia Igazgatótanácsának döntése alapján a következő évi 78. konferenciát Chicago-ban 

(Illinois állam) rendezik meg 2018. augusztus 10-14. között. 

A tervezett konferencia címe: Improving Life 

A tervezett konferencia célja: Milyen módon képesek a szervezetek (vállalatok/intézmények) 

hozzájárulni az általuk foglalkoztatottak egészségéhez és jólétéhez? Milyen szerepet játszanak a 

szervezetek az egyének, csoportok, közösségek, országok, régiók és a világ jólétének 

javításában? 

 
 

 

 

 

 

 


