
A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Fejlesztő és Kutató Központ
jának kutatásai szerint a lemorzsolódás számos rizikófaktorával 
találkozhatnak a hallgatók a felsőoktatási tanulmányaik során, 
ilyenek a megélhetési nehézségek, a túlzott mértékű munkavál
lalás, a tanulási nehézségek, az intézményi támogatás hiánya és 
a képzésből vagy az intézményből való kiábrándulás. Ezek a ve
szélyforrások összefüggésben állhatnak a nemzetközi és hazai 
oktatáspolitikai aktorok által működésbe hozott trendek, prog
ramok, reformok területével, az egyes felsőoktatási rendszerek 
társadalompolitikai szerepével, keletkezhetnek a felsőoktatási 
intézményi policy hatására, eredhetnek egyegy képzési terv át
gondolatlanságából, a tanszékek, intézetek oktatási és értékelési 
kultúrájának korszerűtlenségéből, valamint a hallgatók egyéni 
társadalmi, tanulmányi háttere és az élethelyzetükben bekövet
kező változások is hatalmas akadályokká nőhetik ki magukat.
 Kutatásunk során előbb a lemorzsolódott, majd az aktív hallga
tókat vizsgálva igyekeztünk kiszűrni a lemorzsolódás objektív és 
szubjektív előrejelzőit. A hallgatók tanulmányi előrehaladási útja
it vizsgálva egyértelműen kirajzolódott az a kép, hogy a sztenderd 
úton haladó hallgatók mellett két különböző típusú hallgatóval 
is találkozunk a felsőoktatásban, az egyik a le morzsolódásnak 
leginkább kitett, ún. csúszópassziváló csoport, a másik pedig az 
ún. korrigáló – szakot, intézményt, finanszírozási formát váltó – 
hallgatói csoport. A kötet elemző tanulmányaiban azt vizsgáltuk, 
hogy milyen tényezők növelik annak az esélyét, hogy a hallgatók 
ezekbe a rizikócsoportokba sodródjanak.
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KováCS Klára – baráth láSzló – 
Dobay beáta – Halasi szabolcs

A sportolás intézményi környezete1

AbsztrAkt
Tanulmányunk célja, hogy feltárja a sportolás intézményi hátterét néhány Kárpát-medencei 
felsőoktatási intézményben, mely sporthoz kapcsolódó kampusz környezeti tényezőként 
hatással lehet a hallgatók sporthoz kapcsolódó viszonyára, attitűdjeire, a sporttevékeny-
ség végzésére, formáira, gyakoriságára. Vizsgálatunkban Pascarella és Terenzini (2005) 
intézményi hatáselméletéhez kapcsolódóan a sportos kampuszkörnyezetet az intézményi 
hatás speciális, szubjektív elemeket tartalmazó dimenziójának tekintjük. Elemzéseinkhez 
a PERSIST 2019 kutatás adatbázisát használtuk fel, mely 2018–2019-ben zajlott Magyar-
országon az észak-alföldi, továbbá négy határon túli térség (Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, 
Erdély és Partium) elsősorban kisebbségi magyar tannyelvű felsőoktatási intézményeinek 
hallgatói körében (N = 2005), s 15 interjút készítettünk ugyanebben a régióban 14 egye-
tem/főiskola sportért felelős vezetőjével, oktatójával. Eredményeink rávilágítanak arra, 
hogy a testnevelésórák és sportprogramok akkor érik el céljukat, ha megvan az ezekhez 
szükséges infrastrukturális háttér, az intézmény vezetése számára is fontos a sport, és a 
szervezés során figyelembe veszik a hallgatói diverzitást a sporttapasztalatokra és a szocio-
kulturális háttérre vonatkozóan. Strukturális szinten fontos, hogy legyen egy tanszék, inté-
zet, sportiroda, amelynek fő feladata az intézményi sportélet szervezése.

Bevezetés
Az egyetemek és főiskolák egy nagyon komplex szervezetet alkotnak számtalan 
szereppel és funkcióval. A hagyományos oktatási funkción kívül kétségtelenül 
megjelenik a civil társadalmi küldetés, amely fontos szerepet játszik a helyi közös-
ség, gazdaság, társadalom fejlődésében (Hrubos 2012; Casper et al. 2014; Kozma et al. 
2015). Ugyanakkor az egészségfejlesztés kevésbé jelenik meg a felsőoktatási intéz-
mények stratégiai céljaiban, küldetésében, képzési, kutatási és harmadik missziós 
feladatrendszerében. Pedig az egészségtudatos egyetemek növelhetik a versenyké-
pességet, minőséget, szakmai presztízst, javíthatják az intézmény társadalmi meg-
ítélését, tanulási-munkahelyi környezetet, a hallgatók teljesítményét csökkentve a 
lemorzsolódást (Kraiciné Szokoly 2016; Bárdos & Kraiciné Szokoly 2018).

A felsőoktatási intézmények szerepe és jelentősége kiemelkedő a hallgatók po-
zitív attitűdjeinek kialakításában és fenntartásában a sport mint a pozitív egészség-
magatartás egyik kulcsdimenziója iránt. A fiatal- és gyermekkorban szerzett fizikai 
aktivitáshoz, illetve sporthoz kapcsolódó pozitív attitűdök hozzájárulnak az élet-

  1 A tanulmány a 123847 számú projekt keretében készült, amely a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 
Innovációs Alapból biztosított támogatással, a K17 pályázati program finanszírozásában valósult 
meg. A kutatás vezetője: Prof. Dr. Pusztai Gabriella.
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hosszig tartó aktív életmódhoz, s így számos betegség megelőzéséhez (Bendíková 
& Dobay 2017). Tanulmányunk célja, hogy feltárja a sportolás intézményi hátterét 
néhány Kárpát-medencei felsőoktatási intézményben, mely sporthoz kapcsolódó 
kampusz környezeti tényezőként hatással lehet a hallgatók sporthoz kapcsolódó 
viszonyára, attitűdjeire, a sporttevékenység végzésére, formáira, gyakoriságára. 
Ebben a megközelítésben Astin (1984) nyomán a hallgatói sportolást affektív szo-
ciológiai eredményességi mutatónak tekintjük

Az (épített) környezet jellemzőinek hatása a fizikai aktivitásra kevésbé kuta-
tott terület (Sallis et al. 2009; Prins et al. 2010), miközben az egészségtudományi 
szakirodalom már régóta felismerte a fizikai aktivitás szocioökológiai megközelí-
tésének (pl. az ökológiai modell) fontosságát (Soos et al. 2019; Wiltshire et al. 2019). 
Vizsgálatunkhoz a környezeti elméletek szolgálhatnak kiindulási pontként. Eszerint 
a kampuszkörnyezet fontos meghatározó tényezője a hallgatók tapasztalatainak és 
kimenetelének, ezért fontos megismerni jellemzőit, melyek esetünkben meghatá-
rozhatják a hallgatók sportolási szokásait. Az intézmény típusa, jellemzői és külde-
tése együttesen alkotnak egy olyan miliőt, amely megkülönbözteti az egyik intéz-
ményt a másiktól. Ez megjelenik az osztálytermekben, diákszervezetekben és az 
interakciókban (Renn & Patton 2017). Az intézményi hatás elméletéhez (Pascarella & 
Terenzini 2005) kapcsolódóan a kampuszkörnyezet szerepei közül a fejlődési pers-
pektívát alkalmazzuk, melynek lényege, hogy minden hallgató egy fejlődési folya-
maton megy keresztül az oktatás során annak érdekében, hogy hasznot szerez-
zen a felsőoktatási évekből. Ez a megközelítés ebből kifolyólag hangsúlyozza a 
felsőoktatási intézmények felelősségét abban, hogy olyan környezeti feltételeket 
biztosítson, ami a diákok hasznára válik a növekedés érdekében (Museus 2017). 
A sportolásra vonatkozóan is megállapítható, hogy egy-egy intézményben vagy 
azon belül kampuszonként, esetleg karonként eltérő módon alakul a sportos in-
tézményi környezet, amely befolyásolja az adott intézményhez/kampuszhoz/kar-
hoz tartozó hallgatók sportolási szokásait (Yanik 2018). Vizsgálatunkban a sportos 
kampuszkörnyezetet az intézményi hatás speciális, szubjektív elemeket tartalma-
zó dimenziójának tekintjük. Ennek keretében az intézmény tagjainak sportolási 
szokásai, attitűdjei, sportolásra vonatkozó magatartásmintái és értékei, illetve az 
intézmény nyújtotta sportolási lehetőségek alkotnak egy olyan környezetet, mely 
meghatározhatja egy hallgató sporthoz fűződő viszonyát.

Tanulmányunkban két oldalról vizsgáljuk meg az intézmények sporthoz kap-
csolódó kampuszkörnyezetét. Kérdőíves vizsgálatunk segítségével összehasonlít-
juk a hallgatók sportolási formáit (a sportolás, az intézményi sportinfrastruktúra 
használatának, sportprogramokon, -rendezvényeken való részvétel gyakorisága, 
sportkörtagok, egyéni/csapatsportolók aránya), feltételezve, hogy a hallgatói spor-
tos vagy éppen kevésbé sportos közeg magatartásminta- és értékközvetítő szocia-
lizációs ágensként hat a kampuszon tanuló diákokra, illetve kvalitatív interjúkkal 
tárjuk fel az intézmény nyújtotta sportolási lehetőségeket, a sport szerepét az egye-
tem/főiskola életében. Az interjúk emellett segítenek a hallgatók sportolási szoká-
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saiban feltárt intézményi különbségek megértésében is, noha meg kell jegyeznünk, 
hogy az esetleges magyarázatok sztochasztikusak.

A hallgatók sportolási szokásai a vizsgált régióban
Több hazai és az érintett országokban készített elemzés hívja fel a figyelmet a fia-
talok, s ezen belül a hallgatók inaktív életmódjára, s az ebből fakadó, már ebben 
az életkorban megjelenő problémákra. A romániai Resita Egyetem hallgatóinak 
több mint egyharmada nem sportol, ami összekapcsolódik azzal, hogy több mint a 
diákok fele túlsúlyos (Bichescu 2014), a szerbiai Educons Egyetem hallgatóinak pe-
dig 65,5%-a inaktív, annak ellenére, hogy egyébként fontosnak tartják a sportolás 
szerepét az egészség megőrzésében. A legkritikusabb korosztály a 21–25 éveseké 
a vizsgálat szerint (Nešić & Kovačević 2011). Ukrajnában a hallgatók majdnem fele 
(46,5%) nem éri el a fizikai aktivitás normatíváját, mely szükséges lenne a stabil 
egészségi állapothoz (Karabanov et al. 2010). Magyarországi, szegedi egyetemisták 
körében végzett vizsgálat is rámutat az inaktív életmód elterjedésére körükben, 
hiszen csupán 36%-uk sportol hetente legalább háromszor (Keresztes 2015), de bu-
dapesti egyetemisták körében sem kapunk sokkal jobb eredményeket (37%), an-
nak ellenére, hogy ez növekvő arányt jelent 2010–re 2004 és 2006–hoz viszonyítva 
(Szabó 2013). Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző karán a nők 
29,3%-a, míg a férfiak 41,7%-a nem folytat semmilyen testmozgást szabadidejé-
ben, míg a kutatásban részt vevő férfiak 20,9%-a, a nők 45,7%-a legalább kétszer–
háromszor hetente, miközben háromnegyedük szerint a sportolás, rendszeres fi-
zikai aktivitás nagyon fontos az egészség megőrzése érdekében. Míg ülő, illetve 
fekvő helyzetben napi majdnem kilenc órát töltöttek a válaszadók, addig aktívan 
mindösszesen öt órát és 21 percet (Lepes et al. 2016).

A válaszadók többsége az időhiányt jelölte meg a nem sportolás okaként, de 
szerepet játszanak még a romániai, ukrajnai és magyarországi hallgatók körében a 
nem megfelelő anyagi körülmények (Bichescu 2013; Kovács 2015; Galan et al. 2017), 
illetve a nemek között is erőteljes különbségek fedezhetők fel a sportolás gyakori-
ságában a férfiak/fiúk javára, főleg a teljesítménysportokban. Ukrajnai felsőokta-
tási intézményekben az időhiányon kívül okként merült fel a lustaság, az alacsony 
szocioökonómiai háttér és a felsőoktatási intézmények oktatási rendszerének töké-
letlensége, ami miatt nem tudnak sportolni. A fő motivációk elsősorban az egész-
ség és a fittség megőrzése, az aktív életmód támogatása, a rendszeres fizikai akti-
vitás pozitív hatásai, másodsorban a közösségi élmények, harmadrészt versenyzés 
és sportsikerek elérése volt (Galan et al. 2017). Budapesti egyetemistákat longitu-
dinálisan vizsgálva megtudtuk, hogy a legfontosabb motivációk az egészség és a 
fittség fejlesztése, a szép formás test elérése, a kikapcsolódás, a szórakozás, a sport 
élvezete volt. Az adott sportág választásában 2004 és 2010 között ugyanaz a négy 
motívum játszott szerepet (közelben van, egyedül is lehet csinálni, tehetség, adott-
ság megléte, a barátok társasága, nem kell hozzá extra felszerelés), addig 2014-ben 
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a „kipróbáltam és bejött” válaszlehetőséget választották a legtöbben (68%) (Kozma 
et al. 2015; 2016). 

Bizonyos szabadidőben végzett tevékenységek, mint például a tv-nézés gyako-
risága szintén hozzájárul a csökkent fizikai aktivitáshoz (Soós et al. 2014; Mosonyi et 
al. 2013). Ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy a magyarországi és romániai hall-
gatók sportolási szokásaiban meghatározó szerepet játszanak a társas, környezeti 
és individuális, életmódhoz kapcsolódó tényezők, közösségek is, amelyek képe-
sek felülírni a társadalmi háttérben tapasztalható különbségeket is (Kovács 2015; 
Keresztes 2015).

A vizsgált közép-kelet-európai régióban végzett korábbi kutatásunk eredmé-
nye azt mutatta, hogy a magyarországi, partiumi és erdélyi, vajdasági és felvidéki 
hallgatók között egyaránt alacsony a rendszeresen sportoló hallgatók aránya, min-
denütt a vizsgált régióban átlagosan alig heti rendszerességgel végeznek testedzést 
a diákok. Ez pedig komoly problémát vetít előre, amelynek megoldásában fontos 
szerep jut a felsőoktatási intézményeknek. Tovább erősíti az egyetemek/főiskolák 
felelősségvállalását az a tény, hogy eredményeink szerint az intézmények által nyúj-
tott sportolási lehetőségek, programok, képzések képesek nivellálni a kulturális és 
településtípus szerinti hátrányból fakadó egyenlőtlenségeket, de ehhez szükséges 
az is, hogy a hallgatók elégedettek legyenek ezekkel a lehetőségekkel. E téren a 
hallgatók értékelése alapján a kárpátaljai, erdélyi és partiumi, illetve felvidéki in-
tézményekben van még teendő. A kárpátaljai intézményekben kiemelkedően ma-
gas még az egészségügyi problémákkal küzdő hallgatók aránya, így számukra a 
gyógytornához kapcsolódó mozgásformák biztosítására is külön figyelmet kellene 
fordítani (Kovács 2019).

Korábbi Kárpát-medencei, elsősorban kisebbségi magyar intézmények hallga-
tóit vizsgáló kutatásunk eredményei szerint a hallgatók sportolási gyakoriságára 
egyértelműen hat az intézményi környezet, hiszen az infrastruktúra hiánya bizo-
nyítottan hátráltató, megléte elősegítően hatott. A vizsgálat kimutatta, hogy a meg-
felelő sportinfrastruktúra, a széles sportszolgáltatási kínálat, a sportprogramok jól 
szervezettsége és az intézményi sportstratégia megléte a hallgatók sportolási te-
vékenységének növelését eredményezhetik. A közösségi sportolásnak kiemelkedő 
jelentősége van a kisebbségi magyar intézményekben, kiemelkedően a beregszászi 
főiskolán és a Sapientia EMTE-n (Marosvásárhely), ahol a sportfoglalkozásoknak 
elsősorban közösség-összekovácsoló, -építő és identitásmegőrző szerepe is van 
(Kovács et al. 2018).

A kutatás módszertani háttere
A PERSIST 2019 kutatás 2018–2019-ben zajlott Magyarországon az észak-al-
földi, továbbá négy határon túli térség (Felvidék, Kárpátalja, Vajdaság, Erdély és 
Partium) elsősorban kisebbségi magyar tannyelvű felsőoktatási intézményeinek 
hallgatói körében. Ez az Európai Felsőoktatási Térség egyik legkeletibb felsőok-
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tatási régiója. A célpopuláció másodéves BA/BSc- vagy osztatlan képzésben részt 
vevő másod- vagy harmadéves hallgatók voltak. A papíralapú kérdőíveket speci-
álisan e kutatásra épülő kurzusok keretében töltették ki a részt vevő hallgatók a 
kurzusvezető felügyelete alatt. Minden kurzuson részt vevő hallgató számára kije-
löltük, hogy milyen képzési területen tanuló hallgatótársával töltesse ki a megadott 
számú kérdőívet.

Jelen vizsgálatban a kelet-magyarországi régió intézményeit vizsgáltuk, mivel 
országosan ebben a régióban a legmagasabb a valamilyen szempontból hátrányos, 
nem tradicionális, lemorzsolódással fenyegetett hallgatók aránya (Hegedűs 2016; 
2018). A magyarországi minta kvótás és a karokra, a képzés területére, valamint a 
finanszírozási formára reprezentatív. A határon túli intézményekben törekedtünk 
a valószínűségi mintavételre, és a hallgatókat csoportosan egyetemi/főiskolai kur-
zusokon kerestük fel, ahol teljeskörűen kérdeztük le őket ugyanezeken az évfolya-
mokon. A kis létszámú magyar tannyelvű és a nagy létszámú vegyes intézmények 
esetében teljes körű lekérdezésre törekedtünk a magyar hallgatók körében, míg 
a nagy létszámú magyar tannyelvű intézményekben igyekeztünk minden képzési 
területről kérdőíveket gyűjteni. A minta teljes elemszáma 2005 fő.

A következő intézmények hallgatói vettek részt a lekérdezésben: Debreceni 
Egyetem (n = 803), Debreceni Református Hittudományi Egyetem (n = 19), Nyír-
egyházi Egyetem (n = 112) (Magyarország n = 934); Babeş–Bolyai Tudomány egye-
tem és kihelyezett tagozatai (n = 163), nagyváradi Emanuel Egyetem (n = 112), 
Nagy váradi Állami Egyetem (n = 173), Partiumi Keresztény Egyetem (64), Sapien-
tia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (n = 135) (Románia n = 647); II. Rá kóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (n = 105), Munkácsi Állami Egyetem (n = 10), 
Ungvári Nemzeti Egyetem (n = 74) (Ukrajna n = 189); Konstantin Filozófus Egye-
tem Közép-európai Tanulmányok Kar, Nyitra (n = 31), Selye János Egyetem, Rév-
komárom (n = 98) (Szlovákia n = 129); Újvidéki Egyetem, Újvidék és Szabadka 
(Szerbia n = 93).

Mivel a vizsgált intézmények eltérő nagyságúak, s a határon túli intézményekben 
is a magyar anyanyelvű hallgatókat céloztuk meg elsősorban, így a mintanagyság-
ban is markáns különbségek vannak. Összehasonlító vizsgálatunkba a 20 fő feletti 
intézmények kerültek be, a kis elemszámok miatt az eredmények csak korlátozott 
mértékben megbízhatóak, nem általánosíthatók. Mivel a Debreceni Egyetem egy 
monstrum intézménynek számít a többihez képest, ahol nem beszélhetünk egysé-
ges intézményi hatásról, ráadásul minden kampusznak önálló sportinfrastruktúrája 
van, ezért minden kampuszt külön elemeztünk. Az intézményenkénti elemszámo-
kat az alábbi 1. ábra tartalmazza.
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1. ábra. A vizsgált intézmények elemszámai (N = 1951). Forrás: PERSIST 2019

Kutatásunkban több kérdéssel mértük fel a hallgatók sportolási szokásait. 
Ezek közül a legfontosabb kérdéskör (függő változónk) a sportolás gyakorisá-
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Megkérdeztük, hogy milyen sportágat űznek a leggyakrabban, a válaszokból sport-
ágtípusokat hoztunk létre, illetve külön vizsgáltuk a csapat- és egyéni sportokat 
végzőket. Az intézményi hatás vizsgálatához megkérdeztük a hallgatókat, hogy 
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egyetemi sportprogramokon, rendezvényeken. Az elemzéseket SPSS 22 program-
mal végeztük el.
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Kar, Nyitra (n=31), Selye János Egyetem, Révkomárom (n=98) (Szlovákia 
n=129); Újvidéki Egyetem, Újvidék és Szabadka (Szerbia n=93). 

Mivel a vizsgált intézmények eltérő nagyságúak, s a határon túli 
intézményekben is a magyar anyanyelvű hallgatókat céloztuk meg elsősorban, 
így a mintanagyságban is markáns különbségek vannak. Összehasonlító 
vizsgálatunkban a 20 fő feletti intézmények kerültek be, a kis elemszámok 
miatt az eredmények csak korlátozott mértékben megbízhatóak, nem 
általánosíthatók. Mivel a Debreceni Egyetem egy monstrum intézménynek 
számít a többihez képest, ahol nem beszélhetünk egységes intézményi hatásról, 
ráadásul minden kampusznak önálló sportinfrastruktúrája van, ezért minden 
kampuszt külön elemeztünk. Az intézményenkénti elemszámokat az alábbi 1. 
ábra tartalmazza. 
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Az intézményi különbségek lehetséges magyarázatainak feltárásához interjú-
kat is készítettünk hazai és négy határon túli térség 14 felsőoktatási intézményé-
ben (15 db) a 2017/2018-as tanévben.2 A következő intézményekben készültek 
az interjúk: Debreceni Egyetemen (három fővel), a Nyíregyházi Egyetemen, a 
DRHE Kölcsey Ferenc Tanítóképző Karán, a Partiumi Keresztény Egyetemen, a 
Babeş–Bolyai Tudományegyetemen (Kolozsvár), a BBTE kézdivásárhelyi és sep-
siszentgyörgyi kihelyezett tagozatain ugyanazzal a személlyel, a Munkácsi Állami 
Egyetemen, az Ungvári Állami Egyetemen, a Nagyváradi Állami Egyetemen, 
a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (Beregszász), a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetemen (Marosvásárhely), az Újvidéki Egyetem 
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán (Szabadka), a Selye János Egyetemen 
(Révkomárom) (egy-egy fővel) magyar, angol és ukrán nyelven. Három interjú-
alany csak írásban vállalta a kérdések megválaszolását, a többi interjú hossza 40 
és 80 perc közötti. Az interjúkban a következő kérdéskörök fogalmazódtak meg: 
társadalmi, intézményi tényezők (intézményi háttér; szabályzat a testneveléssel 
kapcsolatban; hallgatói sport; rendezvények, programok; a hallgatók egészségi 
és edzettségi állapota; kötelező testnevelés szigorítása); ökológiai tényezők (infra-
struktúra, felszerelés); gazdasági tényezők (költségek, források, ösztöndíjak, bevé-
telek); személyi tényezők (testnevelő tanárok, óraadók szakmai jellemzői, feladatai, 
elvárások); jövőtervek. A vizsgált intézményeket négy típusba soroltuk a sporthoz 
való viszonyuk, a sportprogramok és versenysport szerepe, az intézményvezetés 
sporthoz való elköteleződése, a sport és testnevelés intézményben betöltött szere-
pe alapján: (1) versenyorientált, (2) a sport révén közösségteremtő, (3) testnevelés-
fókuszú és (4) testkultúra-minimalizáló intézmények. Azokról az intézményekről, 
amelyekben nem készült interjú, ám bekerültek a kérdőíves vizsgálatunkba, az in-
tézményt írásban felkeresve igyekeztünk információkat gyűjteni.

A sportolási szokások intézményenkénti különbségei –
a kampuszkörnyezet szerepe
Az intézményi sportos környezet feltárásához intézményenként hasonlítjuk össze 
a sportolási szokásokat: a sportolás gyakoriságát, az intézményi sportinfrastruk-
túra használatát, sportprogramok látogatását, sportkörtagok és az egyéni/csapat-
sportolók arányát. 

Mivel fő kutatási kérdésünk a sportolás gyakoriságának intézményi háttere, így 
a sportolás gyakoriságának folytonos és háromkategóriás változóját is megvizsgál-
tuk intézményi összehasonlításban. Az átlagok és a rendszeresen sportolók ará-
nyát tekintve jól látható, hogy szinte azonos eredményeket kaptunk: az első helyen 
a Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszának hallgatói végeztek (63,38 

  2 Az interjúk készítésében segítségünkre voltak: Moravecz Marianna, Rábai Dávid, Urbinné Borbély 
Szilvia, Berei Emese, Zoller Katalin, Horváth Zsófia és Pallay Katalin. Munkájukat ezúton is kö-
szönjük.



 232 

pont), s az első nyolc helyen mindkét változó esetében ugyanazok az intézmények 
foglalnak helyet eltérő sorrendben, ami igazolja, hogy a sportolás gyakoriságának 
mindkét típusú mérése hasonló eredményt hoz. A DE Böszörményi úti kampuszán 
jelentős infrastruktúra s önálló testneveléscsoport működött, az utóbbi években 
pedig jelentős sportinfrastrukturális fejlesztések történtek (futópálya, kondipark, 
teniszpályák, kézilabdacsarnok, műfüves kis és nagy pálya), ugyanakkor fontos 
megjegyezni, hogy itt tanulnak a sport- és rekreációszervező szakosok, akik köré-
ben sokkal több a valamilyen sportmúlttal, jelennel rendelkező hallgató. Hasonló a 
helyzet a második helyen álló Nyíregyházi Egyetem esetében (57,25 pont), ahol az 
intézmény egyik legnépesebb és legnagyobb presztízzsel, illetve vonzóerővel bíró 
szaka a testnevelő tanári. A képzés megvalósításához az intézmény atlétikapályával, 
termekkel, sportpályákkal és uszodával rendelkezik. Érdekes eredmény, hogy az 
ÚE szabadkai kara (55,58) és a PKE (53,43 pont) nem rendelkezik önálló sport-
infrastruktúrával (egy középiskola termében tartják a testnevelésórákat), mégis a 
harmadik és hetedik helyen állnak a sportolás gyakoriságát tekintve, tehát ők a 
városban található sportolási lehetőségekkel élnek. A szabadkai hallgatók esetében 
még az is szerepet játszhat, akárcsak a beregszászi főiskolásoknál, hogy kötele-
zően választható extrakurrikuláris tevékenységet lehet/kell végezni, melyek közül 
mindkét helyen választhatók sportfoglalkozások. A Selye János Egyetem diákjai 
ingyen vehetik igénybe a konditermet, emellett aerobic foglalkozásokat is tartanak, 
melyek időpontját a részt vevő hallgatók órarendjéhez igazítják, de rendszeresen 
bekapcsolódnak a városi sportprogramokba is.

„Hát vannak, az egyetemi napok keretében, akkor a diák napok keretén belül mindig van 
egy sportnapunk, ahol természetesen a preferált sportágak, mint a labdarúgás, a kosárlabda, 
röplabda, aerobik, asztalitenisz, ezekből vannak versenyek. Illetve idén és tavaly már megjelent 
az erőember az egyetemi napok keretén belül és nagy hagyománya van már 14 éve, hogy az egye
temi napok keretén belül egy futás a jövőért, ami azért érdekes, mert Felvidéken egyetlenegy város 
van [Révkomárom], ahol magyarul tanulhatnak óvodában, alsó tagozat, általános iskolában, 
középiskolában és egyetemen. Ez úgy történik, hogy egyetemisták elkezdik a futást és csatla
koznak hozzá közép felső tagozat alsó tagozat és óvodások és befutnak a Klapka szoborhoz a 
főtérre” (Selye János Egyetem).

A legkevésbé sportosak a Sapientia csíkszeredai tagozatának, az Újvidéki 
Egyetem BTK és az Emanuel Egyetem hallgatói (2. ábra).
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2. ábra. A sportolás gyakorisága intézményenként (átlagpontok 0–100 fokú skálán, 
F = 3,817, p = 0,000) (N = 1891). Forrás: PERSIST 2019

Az Emanuel Egyetem, Újvidéki Egyetem BTK, a BBTE vizsgált kolozsvári ka-
rainak, valamint a Nagyváradi Állami Egyetem diákjai körében felülreprezentáltak 
a nem sportoló hallgatók. Az első helyen álló DE Böszörményi úti kampuszának 
hallgatói körében viszont jelentősen többségben vannak a rendszeresen sportoló 
hallgatók (55%), míg a Sapientia marosvásárhelyi intézményében felülreprezen-
táltak a ritkán sportoló hallgatók (50,9%) (3. ábra). A Sapientia esetében ki kell 
emelnünk a testnevelő tanár lelkesedését, kiemelkedő munkáját, melynek kereté-
ben életcéljának tekinti a mozgás megszerettetését a diákokkal.
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Felvidéken egyetlenegy város van [Révkomárom], ahol magyarul tanulhatnak 
óvodában, alsó tagozat, általános iskolában, középiskolában és egyetemen. Ez 
úgy történik, hogy egyetemisták elkezdik a futás és csatlakoznak hozzá közép 
felső tagozat alsó tagozat és óvodások és befutnak a Klapka szoborhoz a 
főtérre” (Selye János Egyetem). 

A legkevésbé sportosak a Sapientia csíkszeredai tagozatának, az Újvidéki 
Egyetem BTK és az Emanuel Egyetem hallgatói (2. ábra). 
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3. ábra. A szinte soha, ritkán és rendszeresen sportolók aránya intézményenként 
(százalék, khi-négyzet = 99,284, p = 0,000) (N = 1891). Forrás: PERSIST 2019.

* Az aláhúzva szereplő értékeknél az adjusted reziduals abszolút értéke nagyobb, mint kettő.

Miközben a Sapientia csíkszeredai kara hallgatóinak 44%-a szinte soha nem 
sportol, s 30%-uk rendszeresen, azt láthatjuk, ezek a diákok használják leggyak-
rabban az intézmény sportinfrastruktúráját (45,86 pont), ami arra utal, hogy a hall-
gatói sportolásban kiemelkedő jelentősége van az intézmény biztosította lehetősé-
geknek. Az intézmény életében egyaránt fontos szerepet játszik Csíkszereda klasz-
szikusan legfontosabb sportága, a jégkorong, verseny szinten, s emellett számos 
szabadidős sportolási lehetőséget biztosít hallgatói és oktatói számára ingyenesen. 
A kar rendelkezik egy hokicsapattal: Sapientia U23, amely az idei tanévtől rangos 
európai egyetemista ligában (EUHL) is indult. Heti egy-három alkalommal van 
lehetőség részt venni a következő foglalkozásokon: alakformáló jóga, funkcionális 
gerinctréning, kondizás, funkcionális edzés, labdarúgás, úszás, és a dzsúdó is terv-
ben van.

Őket követik a beregszászi főiskolások (42,37 pont), ami nem meglepő, hiszen 
a városi sportolási lehetőségek eléggé szűkösek: egy stadion van, ahol van futball-
pálya, kézilabdapálya, kondipark, de az előbbiek csak feltételekkel használhatók, 
az uszodát pedig elsősorban gyógyulni vágyók használják a termálvíz speciális 
összetételének köszönhetően, emellett eltérő felszereltségű kisebb konditermek 
vannak. A főiskolához tartozó koledzs udvarán és épületében jelentős sportfej-
lesztések történtek az elmúlt években: multifunkciós sportpályákkal, kiemelkedő 
felszereltségű kondi- és tornateremmel bővült az intézmény. A sportszakkörökre 
járó hallgatók számára természetesen itt zajlanak a foglalkozások. Hasonlóan a 

lelkesedését, kiemelkedő munkáját, melynek keretében életcéljának tekinti a 
mozgás megszerettetését a diákokkal. 
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van futballpálya, kézilabdapálya, kondipark, de az előbbiek csak feltételekkel 
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Sapientia csíkszeredai karának diákjaihoz, a nagyváradi egyetem esetében is azt 
láthatjuk, hogy kevesebben vannak, akik rendszeresen sportolnak, de ők szívesen 
használják az egyébként sokszínű sportolási lehetőségeket, ami a fizikai környe-
zetet illeti. Az egyetem füves és műfüves futball-, kosár-, kézi-, röplabda-, három 
teniszpályával, atlétikai csarnokkal, multifunkciós, edző-, lövész- és fitneszterem-
mel, melyeket a hallgatók és oktatók ingyen használhatnak. A legutolsó helye-
ken az újvidéki egyetem vizsgált karai állnak 9,7 és 3,84 ponttal. Noha a BBTE 
Sporttudományi Kara kampuszán összpontosul a nagyon széles körű sport-
infrastruktúra, számtalan sportolási lehetőséggel (kinti, benti focipálya és atlétika 
csarnok, úszómedence, strandröplabda kint, röplabda bent, kézilabda, kosárlabda, 
aerobic, amerikaifoci-pálya stb.), ezért az összes testnevelésórát minden kar diákjai 
számára ide szervezik, a vizsgált karok hallgatói, úgy tűnik, nagyon csekély arány-
ban veszik igénybe ezeket, miközben bizonyos időszakokban ingyenesen, máskor 
50%-os kedvezménnyel használhatják. Ennek hátterében interjúalanyunk szerint 
a motiválatlanságon és a középiskolai testnevelésórák hiányosságain kívül az is 
szerepet játszik, hogy az egyes kampuszok igen messze helyezkednek el egymástól 
a városban (4. ábra).

4. ábra. Az egyetemi/főiskolai sportinfrastruktúra használatának gyakorisága 
intézményenként (átlagpontok 0–100 fokú skálán, F = 9,265, p = 0,000) (N = 1840). 

Forrás: PERSIST 2019

Egyetemi, főiskolai sportrendezvényen a leggyakrabban a Nyíregyházi Egye-
tem hallgatói vesznek részt (24,84), őket követik a beregszászi főiskolások (22,35), 
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45,86
42,37

41,15
36,96

35,11
35,11
35,05

32,44
30,56

27,46
25,71

24,17
23,96

19,31
19,28

15,48
14,78

9,7
3,84

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Sapientia EMTE Csíkszereda
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Sapientia EMTE Marosvásárhely
Nagyváradi Állami Egyetem

DE Főépület, Klinikák, ZK
Emanuel Egyetem

Nyíregyházi Egyetem
DE Böszörményi úti campus

Selye János Egyetem
DE Műszaki Kar

Sapientia EMTE Kolozsvár
Ungvári Nemzeti Egyetem

DE Kassai úti campus
Konstantin Filozófus Egyetem
DE GyGyk (Hajdúböszörmény)
Partiumi Keresztény Egyetem

Babes-Bolyai Tudományegyetem (BTK, KGTK,…
Újvidéki Egyetem MTTK Szabadka

Újvidéki Egyetem BTK

Egyetemi sportinfrastruktúra használatának gyakorisága



 236 

akik esetében a szakkörök is ilyen programoknak tekinthetők, s ismét a Sapientia 
csíkszeredai tagintézménye következik (20,35 pont), amiből azt láthatjuk, hogy a 
hallgatók nemcsak gyakrabban veszik igénybe az egyetemi sportinfrastruktúrát, 
hanem a sporteseményeket is rendszeresebben látogatják. A negyedik helyet az 
Ungvári Nemzeti egyetem diákjai érték el, aminek hátterében az intézmény rend-
kívül színes sportprogramkínálata állhat:

 „D.: Nálunk nagyon sok [sportprogram] van, ebben az évben 60 verseny volt hallgatók
nak szervezve, 10 sportágból, 20 karról voltak versenyzők, 1 főiskola, és egy koledzs. 22 csapat 
indult, kosárlabda, női, férfi, mini futball, könnyűatlétika, úszás, sakk. Stb. Ezenkívül még 
van szervezve verseny az oktatóknak is, és a részmunkaidősöknek is. Igen nagyon sok lehetőség 
van, és bővül évente. Most is mennek versenyek, holnap a kosárdöntő van. Mindig van valami.

K.: Ez versenysport, és olyan, ami nem versenysport, hanem figyelemfelhívó az egészséges 
életmódra?

D.: Vannak fleshmobok, a testnevelés napján vannak ilyen rendezvények (szeptemberben). 
A facebookon jelen vagyunk fényképekkel, beszámolókkal, és így tovább. Aktívak vagyunk a 
közösségi oldalakon, ezekkel elérjük a hallgatókat.” (Ungvári Nemzeti Egyetem)

A Debreceni Egyetem főépületi kampuszához tartozik a legtöbb sportpálya, il-
letve a Sporttudományi Koordinációs Intézet csarnoka, ahol minden feltétel adott 
tömegsportrendezvények lebonyolításához. Ezeket az intézet keretében működő 
Sportiroda és az oktatók szervezik. Az utolsó három helyek közül kettőn ugyanaz 
a két intézmény áll, mint a sportinfrastruktúra használatának esetében (BBTE, 
Kolozsvár 6,8, ÚE BTK 2,96 pont), s köztük foglal helyet a PKE (5. ábra). Ez 
utóbbi esetben az interjúalanyunk véleménye alapján elmondható, hogy az intéz-
ményvezetés nem igazán foglalkozik ezzel a kérdéssel, az egyedüli feladatnak a 
kötelező minimum, azaz a testnevelésórákhoz szükséges feltételek biztosítását látja 
fontosnak.

Az Újvidéki Egyetem mintánkba került hallgatói vonatkozásában, mint láthat-
juk, alig jellemző a sportolás bármilyen formája. Ennek hátterében három ténye-
ző játszik szerepet az intézmény munkatársa szerint a kicsi elemszám esetlege-
sen torzító hatásán túl. Először is, noha egy nagy egyetemről lévén szó, rendel-
kezik különböző sportpályákkal, sportolási lehetőségekkel, de nincs a sportnak, 
testnevelésnek kötelező jellege a felsőoktatásban, így hiányzik, hogy mindenkire 
vonatkozóan, szervezett módon motiválják a hallgatókat testmozgásra. Másrészt 
bölcsészekről lévén szó, ráadásul kisebbségi magyarokról, akik anyanyelvük ápo-
lását és megőrzését választották hivatásukként, nem a sportolás a fő szabadidős, 
extrakurrikuláris tevékenységük. A harmadik ok pedig erőteljesen kapcsolódik a 
kisebbségi léthez: ők egy kis csoportot képeznek a dominánsan szerbek alkotta 
intézményben és környezetben, ahol a sport- és egyéb programok, lehetőségek 
javarészt szerbül, a szerbeknek szól, miközben a magyar hallgatók többsége nem 
beszéli az államnyelvet. Ezért inkább vesznek részt a saját maguk, illetve a kisebb-
ségi magyarok által szervezett, magyar nyelvű, elsősorban érték- és identitásmeg-
őrző programokon.
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5. ábra. Az egyetemi/főiskolai sportrendezvényeken, programokon, eseményeken 
való részvétel gyakorisága intézményenként (átlagpontok 0-100 fokú skálán, F = 5,354, 

p = 0,000) (N = 1846). Forrás: PERSIST 2019

A Debreceni Egyetem Böszörményi úti kampuszán nemcsak a leggyakrabban 
sportolnak a hallgatók, hanem felülreprezentált körükben az anyagi juttatás nélkül 
(17,9%) és juttatással sportolók aránya, azaz a versenysportolóké (8,9%), de a leg-
több fizetség mellett sportoló az ungvári egyetemisták között van (11%), amiből 
azt láthatjuk, hogy kevesen sportolnak rendszeresen, de köztük több a verseny-, s 
kevesebb a szabadidő-sportoló. Az anyagi juttatás nélküli sportkörtagok aránya a 
legtöbb még a nagyváradi egyetemen (13,9%) és a Debreceni Egyetem hajdúbö-
szörményi (Gyógypedagógiai és Gyermeknevelési) karán (13,8%). Ez utóbbin és 
a DE Műszaki Karán, valamint a nyitrai Konstantin egyetem és a BBTE vizsgált 
karain nem került be a mintába olyan hallgató, aki anyagi juttatás mellett sportolna. 
Az anyagi támogatás nélküli sportkörtagok a PKE-n vannak a legkisebb arányban. 
A Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara hallgatói kö-
rében a legmagasabb azok aránya, akik nem tagjai sportkörnek (96,6%) (6. ábra). 
Az intézmény sportéletével kapcsolatban azt az információt kaptuk, hogy a sport-
infrastruktúrája nem túlságosan kielégítő. Az egyetem rendelkezik egy ún. „nagy 
tornateremmel” (sportcsarnoknak nem nevezhető), ahol főleg a játékok oktatását 
valósítják meg. Ezenkívül van még egy „kis tornaterem” (torna, gimnasztika ok-
tatására alkalmas), valamint egy 25 m-es medence, fitneszstúdió, s az egyik menza 
(internátus) területén egy hagyományos iskolai tornaterem. Felszereltségük kö-
zepes. A sportprogramok, szabadidős programok szervezése jelentősen elmarad 
az elvártnál. A régebben működő, egyetemisták és főiskolások sportját sikeresen 
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szervező intézmény manapság főleg csak a téli és nyári universiadéra összpontosít. 
A hallgatók sporttevékenységeket az egyes kollégák (szabadidejükben megvaló-
sító) kínálatából, valamint a városban található lehetőségek közül választhatnak. 
A város által kínált sportolási lehetőségek (fitnesztermek, kerékpárútvonalak…) 
relatíve kielégítőek, amit az is bizonyít, hogy Nyitra városa 2018-ra elnyerte az 
„Európa sportvárosa” címet.

6. ábra. A sportkörtagság különböző formáinak aránya a hallgatók körében 
intézményenként (százalék, khi-négyzet = 77,127, p = 0,000) (N = 1857).

Forrás: PERSIST 2019.
* Az aláhúzva szereplő értékeknél az adjusted reziduals abszolút értéke nagyobb, mint kettő.

Az utolsó kérdéskörben azt vizsgáltuk meg, hogy az egyes intézményekben 
a sportolók körében milyen arányban vannak egyéni és csapatsportolók (futball, 
kézi-, kosár- és röplabda). A Selye János Egyetem és a BBTE hallgatói körében 
felülreprezentáltak az egyéni sportolók (94,1 és 89,7%), s utóbbival ugyanolyan 
arányban vannak az egyéni sportolók az Újvidéki Egyetem szabadkai karán. A kár-
pátaljai magyar főiskola sportoló hallgatóinak többsége (52,6%) csapatsportágat 
űz, melynek hátterében az is állhat, hogy a hat sportszakkör közül négy csapat-
sportág (kézi-, kosár-, röplabda, futball). A műszaki kar hallgatói körében is felül-
reprezentáltak a csapatsportolók, noha arányuk jelentősen kisebb, mint a bereg-
szászi főiskolások esetében (36%) (7. ábra).
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7. ábra. Az egyéni és csapatsportolók aránya intézményenként (százalék,
khi-négyzet = 67,833, p = 0,000) (N = 1255). Forrás: PERSIST 2019

* Az aláhúzva szereplő értékeknél az adjusted reziduals abszolút értéke nagyobb, mint kettő.

A sport intézményi környezete oktatói, intézményvezetői 
szemmel – az interjúk tanulságai

Az interjúelemzés során megvizsgáltuk, hogy milyen missziója, értéke és célja 
van a sportnak és testnevelésnek a vizsgált intézményekben. Ezek fő célja minden 
intézményben a mozgás, a sport megszerettetése, fontosságának tudatosítása az 
egészséges életmód viszonylatában, a személyiségfejlesztés, pozitív élmények nyúj-
tása, illetve a közösségformálás. Az egyes intézménytípusok között elsősorban tar-
talmi különbségek vannak, melyeket meghatároznak természetesen az infrastruk-
turális, anyagi lehetőségek, s az intézményvezetés attitűdje. A versenysport-orien-
tált intézmények sajátossága a komplex gondolkodás: egyaránt fontos hangsúlyt 
fektetnek a változatos, érdekes testnevelésórák biztosítására, a hallgatóközpontú 
sportrendezvényekre, melyek esetenként a versenysport alapját (versenyzők kivá-
lasztását) képezik, de emellett a versenysportolók és egyetemi csapatok megjelen-
nek az intézmények önmagukról alkotott és kifelé mutató képében. Rendszeresen 
bemutatják és kellő nyilvánosságot adnak a versenysportolók eredményeinek, dí-
jazzák őket, s ennek kettős funkciója van: a világ felé büszkén mutatják, hogy ezek 
a sportolók is az adott egyetemet választották, illetve azt, hogy milyen eredménye-
sek az egyetemi sportoló csapatok, a saját hallgatók felé pedig azt közvetítik, hogy 
érdemes és lehetséges hallgatóként sportolni, s az intézmény megbecsüli sportoló 
diákjait, példaként állítják a többi hallgató elé. 

arányuk jelentősen kisebb, mint a beregszászi főiskolások esetében (36%) (7. 
ábra). 
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„Még azt szeretném mondani, hogy a mi karunkon szoktunk találkozókat rendezni a régi 
hallgatókkal, akik sportmesterek, vagy nemzetközi sportmester címmel rendelkezik. Eljönnek, 
és találkoznak az elsősökkel, másodikosokkal, elmesélik, hogy hogyan tanultak, edzettek, ver
senyeztek. Kb. fél évvel ezelőtt volt egy olimpián szereplő, a mi hallgatóinkkal találkozott. 
Elmondta, hogy milyen fontos a tanulás és a testnevelés.” (Ungvári Nemzeti Egyetem)

A közösségformáló intézményekben nagyon fontos a személyes kapcsolat ki-
alakítása a résztvevőkkel, a sportos tevékenység csak így éri el valódi funkcióját: 
nagyon fontos, hogy a tanár megismerje a résztvevők igényeit, korábbi tapaszta-
latait, elvárásait s esetleges problémáit, rendszeresen kommunikáljanak egymással, 
ez pedig csak úgy lehetséges, ha az órák után és között személyes beszélgetésekre 
kerül sor. A határon túli intézményekben a sport révén történő közösségformálás-
nak nemcsak az a célja, hogy közelebb hozza egymáshoz a különböző szakokon, 
képzési formákon tanulókat, hallgatókat és oktatókat, hanem a kisebbségi magyar 
identitás és közösséghez tartozás erősítése is. Ily módon nemcsak hallgatói, hanem 
magyar közösségformálás és identitásmegőrzés is zajlik a sportfoglalkozásokon, 
szakkörökön.

A testnevelésóra-fókuszú intézményekben egyrészt bizonyos feltételek hiánya 
miatt nincs lehetőség nagyobb sportéletre, másrészt az iskolai testnevelésóra hi-
ányosságai, vagy éppen a képzési sajátosságok miatt van szükség nagyobb hang-
súlyt fektetni a testnevelésórák szervezésére, tartalmára, hogy megismerhessenek 
olyan sportágakat, mozgásformákat, s így olyan sporttal kapcsolatos élményeket 
szerezhessenek, amikre korábban nem is volt lehetőség. Természetesen a heti egy 
testnevelésóra vagy alkalomszerű sportrendezvény nem elegendő az egészségfej-
lesztéshez, de mintát nyújt, példát mutat arra vonatkozóan, hogy mennyi pozitív 
élményt adhat a sportolás, mennyivel jobb a közérzetünk, ha mozgunk, s nemcsak 
élvezetes, de az egészség szempontjából nagyon hasznos szabadidő-eltöltés, így ér-
demes beépíteni az életvitelbe. Sok esetben azt láthatjuk, hogy itt zajlik a rendsze-
res fizikai aktivitásra történő nevelés és a negatív attitűdök lebontása a mozgással 
kapcsolatban:

„Pont most volt TRX edzés! Az elején mindenki azt mondta, hogy nem tudom végigcsi
nálni. Utána átbillentek, végigcsinálták, és örültek, hogy ilyenben részt vehettek. És köszönik 
a karnak, hogy volt ilyen lehetőség, mert korábban ilyen mozgásformával nem találkoztak… 
A mozgásos játékok tantárgy kapcsán lényeg az, hogy nem tudod elképzelni a boldogságot az 
arcukon a gyakorlatok közben. És végigjátsszák a 1,5 órát. És akkor döbbennek rá, hogy 
mi az, amiből kimaradtak. Mekkora pluszt ad ez az életükhöz. 20 évesek futkároznak, 
mint a kisgyerekek. Így próbálom megfogni őket, hogy amit megtapasztalnak, vigyék be az 
életükbe. És amikor majd tanítók, vagy óvodapedagógusok lesznek, ezt a szemléletet vigyék 
tovább. Tisztában vagyok, hogy ez utópisztikus, de jobb, mint a poroszos rendszer.” (Újvidéki 
Egyetem MTTK Szabadka)

A testkultúra-minimalizáló intézményekben a fő feladat a kötelező testneve-
lésóra biztosítása, de ezekben is megjelenik az iskolai testnevelés órák hiányossá-
gainak pótlása. Ez pedig meghatározza az órák tartalmát, felépítését, akárcsak a 
hiányos infrastrukturális feltételek.



 241 

Jelentősen befolyásolja egy-egy intézmény sportéletét, intézményi kultúráját a 
sportolásra vonatkozóan, ha van sportkoncepciója. A versenysport-orientált intéz-
ményekben találunk ilyet, vagy ha nincs is egy konkrét dokumentumban megfogal-
mazva, akkor minden évben össze kell állítani a vezetőség számára, hogy milyen 
testneveléshez és sporthoz kapcsolódó céljai, feladatai és tervei vannak a sportot 
szervező intézetnek. A többi intézménytípusban nem jelenik meg ennyire konkré-
tan a sportkoncepció az intézményi kultúrában, azonban a testnevelést szervező 
intézetek vagy testnevelők küldetéstudatában mindenképpen érezhetjük, hogy a 
legfontosabb cél a sport megszerettetése, beépítése a mindennapjaikba és a pályá-
jukba pedagógusjelöltek esetében.

A testnevelés-fókuszú intézmények sportra vonatkozóan kevésbé, inkább a 
testnevelésórák megszervezéséhez és megvalósításához szükséges keretrendszert 
és feladatokat határozzák meg koncepcionálisan. A Debreceni Egyetem sport-
koncepciója egyedülálló komplexitását, kiemelkedő szakmaiságát tekintve. Ebben 
megjelenik a sportolással kapcsolatos minden terület: oktatás, kutatás, szervezés, 
szabadidős rendezvények, versenysport. Meghatározza ezek fő feladatait, célját, 
a célok megvalósításához szükséges feltételeket, finanszírozást, s az intézmény 
igyekszik ezekhez minél több anyagi forrást biztosítani annak érdekében, hogy a 
megvalósítás minél eredményesebb legyen. A legfontosabb célkitűzése, hogy min-
den hallgató megismerkedhessen minél többfajta sportolási lehetőséggel, hogy a 
mozgás élete részévé váljon, ahogyan az intézmény életének a része a sportegye-
sülete (a DEAC), amely a versenysport fő bástyája az egyetemen. A testnevelés, 
a sportrendezvények során fontos célként fogalmazódik meg a mozgás megsze-
rettetése, az egészségtudatosság fejlesztése, a hallgatói közösségépítés, valamint a 
DEAC és a szurkolócsoportok révén az egyetemi identitás, az intézmény hírnevé-
nek erősítése. 

Az interjúkban is többen kiemelték, hogy mennyire fontos a hatékony sportélet 
működtetéséhez és a sporttal kapcsolatos célok eléréséhez (a hallgatók sportra 
motiválásához) a megfelelő sportinfrastruktúra, mint azt kvantitatív elemzéseink 
is mutatják. A versenysport-orientált intézmények ezen a területen is élen járnak, 
hiszen a sportolók, csapatok felkészüléséhez elengedhetetlen a megfelelő fizikai 
környezet, de azt is láthatjuk, hogy a jól felszerelt termek, pályák nem elegendőek, 
ha több hallgatót szeretnének megnyerni a rendszeres sportolás számára. Egyrészt 
fontos az intézményvezetés elköteleződése: a sportnak meg kell jelennie az intéz-
mény mindennapi életében, céljaiban, a világ felé önmagáról mutatott képében. 
Másrészt figyelembe kell venni a résztvevők, azaz a hallgatók igényeit, elvárásait, 
tapasztalatait, életkörülményeit. Egy-egy intézmény hallgatói összetétele igencsak 
sokszínű: megjelennek az elsőgenerációs értelmiségiek, a kistelepülésről, a hátrá-
nyos társadalmi hátterű családokból érkezők, önmagukat fenntartó, tanulás mellett 
dolgozók, akiknek egyetlen tapasztalata a sporttal kapcsolatban az unalmas, poro-
szos, esetleg teljesen hiányos testnevelésórák, vagy éppen a szűkebb-tágabb családi 
környezetében senki sem sportolt, nem volt soha téma a sportolás fontossága. 
Amennyiben egy intézmény sportszervezői nem ismerik meg valamelyest a hallgatók 



 242 

sporttal kapcsolatos attitűdjeit, korábbi tapasztalatait és elvárásait, ott a legfelszereltebb 
sportcsarnok vagy legjobb sportprogram sem fogja vonzani a hallgatókat.

Az esetleges infrastrukturális hiányosságokat egy-egy elkötelezett oktató pe-
dagógiai munkája is képes valamelyest kompenzálni. A testnevelő lelkesedése, el-
hivatottsága kulcsmomentum lehet, hiszen személyes példával és ráhatással tudja 
kialakítani a mozgás és sportolás iránti pozitív attitűdöt a diákokban, képes mo-
tiválni, élményeket nyújtani, ismereteket közvetíteni, azaz tanítani és nevelni az 
egészségtudatos életmódra. Különösen fontos szerepük van a közösségformáló 
intézményekben, ahol a sportélet motorjaként funkcionálnak: ők hozzák össze 
a különböző karok, szakok hallgatóit, vagy akár oktatóit, úgy szervezik a foglal-
kozásokat, hogy megismerkedhessenek egymással, hiszen a közös sporttevékeny-
ség során, például a csapatsportokban, együtt kell működniük, egymásra vannak 
utalva, s ennek közösség-összekovácsoló szerepe van. Kiemelkedően fontosnak 
bizonyul a személyes példa, odafigyelés, tanácsadás, beszélgetés a hallgatók koráb-
bi élményeiről és tapasztalatairól, amelynek – véleményük szerint – a legnagyobb 
hatása van rájuk. A Selye János Egyetemen a választható sportórákat (pl. aerobic) 
a hallgatók órarendjéhez igyekeznek igazítani, hogy minél többen részt tudjanak 
venni, akik szeretnének. A Munkácsi Állami Egyetemen a testnevelők végzik a 
tehetségek kiválasztását, s edzését, versenyekre való felkészítését teljesen önkéntes 
alapon, szabadidejükben, fizetség nélkül. Tehát jól láthatjuk, a testnevelő tanárok 
kiemelkedő szerepe a fiatalok egészségtudatosságra nevelésében és élethosszig tar-
tó sportszocializációban nem csak a középfokú oktatásban fontos.

Összegzés
Tanulmányunkban a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények hallgatóit hason-
lítottuk össze sportolási szokásaikat tekintve, illetve interjúk segítségével tártuk fel 
az esetleges különbségek intézményi hátterét, a sportos kampuszkörnyezetet. Fő 
célunk a sportos kampuszkörnyezet lehetséges hatásának feltárása volt. Kutatásunk 
során kérdőíves vizsgálatot végeztünk Magyarországon az Észak-Alföldi régióban, 
továbbá felvidéki, kárpátaljai, vajdasági, partiumi és erdélyi felsőoktatási intézmé-
nyekben (N = 2005), s 15 interjút készítettünk ugyanebben a régióban 14 egye-
tem/főiskola sportért felelős vezetőjével, oktatójával.

Összességében elmondhatjuk, hogy a vizsgált felsőoktatási intézményekben a 
testnevelés és sportélet legfontosabb célja a hallgatók megismertetése, illetve meg-
szerettetése a különböző mozgásformákkal annak érdekében, hogy fontossá váljon 
életük további részében is az egészségük megőrzése érdekében. Emellett megje-
lenik a közösségépítés mint kiemelkedő cél, s elsősorban a Debreceni Egyetemen 
a versenysport is fontos részét képezi a sportéletnek, ami beépül az intézményi 
imázsba.

Több interjúalany is kiemelte a „kötelező” testnevelésen, sportprogramokon, 
illetve szakkörökön (amelyek közül lehet sportot is választani) való részvétel sze-
repét. Ezek mintegy „kezdő lökésként” funkcionálnak a hallgatók számára, hogy 
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megismerjék a különböző mozgásformákat, élményeket, tapasztalatokat szerezze-
nek annak érdekében, hogy ezekkel gazdagodva aztán az intézmény falait elhagyva 
is sportoljanak. Minden intézményben van egy nagy létszámú csoport, amelyeket 
semmilyen módon sem lehet sportra motiválni, számukra ez egy hiánypótló moz-
gásforma. Azoknak az aránya, akik minden sporteseményen örömmel vesznek 
részt, kb. 10-15 százalék, de szintén van egy jelentős létszámú csoport, amelyeknek 
szüksége van erre a kezdő lökésre, hogy aztán majd tapasztalatokkal gazdagodva 
már önként vegyenek részt sportprogramokon, vagy kezdjen el rendszeresen mo-
zogni. Ily módon a kötelező jelleg hasznos, ugyanakkor riasztó hatású is lehet, így 
nagyon fontos, hogy egy-egy intézmény hogyan közvetíti ezt a kötelezettséget a 
hallgatók felé.

A testnevelésórák és sportprogramok akkor érik el céljukat, ha megvan az ezek-
hez szükséges infrastrukturális háttér, az intézmény vezetése számára is fontos a 
sport, a szervezés során pedig figyelembe veszik a hallgatói diverzitást a sportta-
pasztalatokra és a szociokulturális háttérre vonatkozóan. Strukturális szinten fon-
tos, hogy legyen egy tanszék, intézet, sportiroda, amelynek fő feladata az intéz-
ményi sportélet szervezése. Ennek hiányában egy-egy testnevelőre hárulnak ezek 
a feladatok, ami korlátozott mértékben ad lehetőséget változatos testnevelésórák 
és sportprogramok megvalósítására, mint azt láthatjuk a testkultúra-minimalizáló 
intézmények esetében.

Kutatásunk folytatásaként fontosnak tartjuk több hallgató bevonását a kérdő-
íves felmérésbe, hogy az intézmény egészére vonatkozóan tudjunk megbízható 
eredményekkel és következtetésekkel szolgálni. Ebben a vizsgálatban az oktatók 
szemüvegén keresztül ismerhettük meg az adott intézmény sportéletének legfon-
tosabb jellemzőit, a továbbiakban célként tűztük ki, hogy hallgatói fókuszcsopor-
tos interjúk segítségével tárjuk fel a véleményüket, tapasztalataikat, élményeiket az 
egyetemük/főiskolájuk nyújtotta sportolási lehetőségekről.
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