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Előadásunk célja feltárni, hogy milyen szociokulturális, szocializációs és intézményi tényezők 
(sportmiliő) befolyásolják a sportolást magyarországi, erdélyi és partiumi, vajdasági, 
kárpátaljai és felvidéki hallgatók körében. Korábbi kutatások egyértelműen igazolták, hogy a 
fiatalok, s így a hallgatók körében erőteljes társadalmi egyenlőtlenségek mutatkoznak a 
sportolási szokásokban, a sportoláshoz való hozzáférésben (Perényi 2010; 2013; Kovács 2015; 
2019). Kutatásunk elméleti hátterét Bourdieu tőke-és habituselmélete adja, melynek keretében 
megvizsgáltuk a kulturális, gazdasági tőke, illetve más társadalmi-demográfiai háttérváltozók 
(nem, nemzetiség, 14 éves kori lakóhely településtípusa, szülők munkaerő-piaci státusza) 
hatását a sportolási szokásokra. Az elmélethez kapcsolódóan két sportszocializációs ágens 
szerepét is vizsgáltuk: megkérdeztük, hogy szüleivel szerveztek-e rendszeresen közös 
sportprogramokat, illetve van-e olyan (nem egyetemi) barátja, akivel együtt szokott sportolni. 
A habituselmélethez kapcsolódóan a kérdőív adta lehetőségek által igyekeztünk minél 
szélesebben megragadni a hallgatói életmód egyes dimenzióit. Az elemzésekhez a PERSIST 
2019 kutatás adatbázisát használtuk fel. A kérdőíves vizsgálat 2018-2019-ben zajlott 
Magyarországon az Észak-alföldi, továbbá négy határon túli térség elsősorban kisebbségi 
magyar tannyelvű felsőoktatási intézményeinek hallgatói körében (N = 2005).  

Eredményeink rávilágítottak arra, hogy a sportolási szokásokban jelentős szocio-kulturális 
és habituális különbségek vannak: a rendszeres sportolás egyértelműen a magas státuszú, 
valamint a művelődő-kultúrafogyasztó habitusú férfi hallgatókra jellemző inkább, a ritkán 
sportolás valamint az egyéni sportok űzése inkább a közösség- és szórakozásorientált habitussal 
bíró diákok körében figyelhető meg. A nők és hátrányosabb helyzetű hallgatók kevésbé 
sportolnak, ha mégis, inkább a csapatsportokat preferálják. Ugyanakkor többváltozós 
elemzéseinkben a szocio-kulturális háttér befolyásoló szerepe eltűnt (kivéve a relatív anyagi 
helyzeté), s sokkal fontosabb a sportos család és barátok pozitív hatása (a magyarországiak és 
a vajdaságiak körében). Az intézményi tényezők közül egyértelműen igazolódott a sportos 
kampuszmiliő tényezői közül a sportinfrastruktúra minél rendszeresebb használatának 
(Magyarországon, Ukrajnában és Szerbiában), valamint a sportos hallgatóknak a pozitív 
szerepe az anyaországban. A sportos kampuszkörnyezeti tényezők közül a sportolás 
gyakoriságának kontextuális változójának van pozitív hatása, a társadalmi, habituális és 
szocializációs tényezők hatása ettől függetlenül is érvényesül. Eredményeink hozzájárulnak 
olyan prevenciós programok kidolgozásához a felsőoktatási intézményekben, melyek 
elősegíthetik az élethosszig tartó sportolás igényének és fontosságának felismerését a hallgatók 
számára. 

A kutatás a 123847 számú projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból 
biztosított támogatással, a K17 pályázati program finanszírozásában valósult meg. Az előadást 
az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíj támogatta. 


