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1. A munka célja és előzményei 

1.1. Elméleti megfontolások 

Az önálló háztartás kialakítása fontos életesemény a fiatal felnőttkor 

„demográfiailag sűrű” (Rindfuss 1991) időszakában. A kibocsátó 

családról való leválás és az önálló életvitel kialakítása fontos lépés a 

felnőtt szerepek átvételében (Modell et al. 1976; Hogan – Astone 

1986; George 1993). 

A fiatal többféle céllal és eltérő körülmények között hagyhatja el a 

szülői házat. A szülői házból való elköltözés és a párkapcsolati életút 

gyakran összekapcsolódik egymással, és az elköltözés egyben egy 

partnerrel – élet- vagy házastárssal – való összeköltözést is jelent. 

Ezen kívül az elköltözés hátterében állhat tanulás vagy munkaválla-

lás, motiválhatja az önállóság, a függetlenség iránti vágy és a konflik-

tusokkal terhelt szülői kapcsolat is (Mulder et al. 2002). 

A dolgozat a felnőtté válással és a szülői házból való elköltözéssel 

kapcsolatos elméleti megközelítések négy csoportjára tér ki: az élet-

útkutatást, a makrostrukturális megközelítéseket, a második demog-

ráfiai átmenet elméletét, továbbá a társadalmi tőke és a szülői erőfor-

rások átadásával kapcsolatos megfontolásokat.  

A szülői házból való elköltözés időzítését magyarázni kívánó elméle-

ti megközelítések leggyakoribb kiindulópontja az életútkutatás (Whi-

te 1994). Az életút-paradigma szerint a demográfiai, társadalmi és 

kulturális tényezők együttesen hatnak a családi viszonyokra. A meg-
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közelítés az életút-átmenetek során az egyének családon és háztartá-

son belüli helyzetében és szerepeiben bekövetkező változásokat állít-

ja előtérbe. Ezek a változások nem csupán önmagukban érdekesek, 

hanem abból a szempontból is, hogy miként formálódnak az adott 

társadalmi, gazdasági és kulturális térben és történeti időben, hogyan 

hatnak rájuk más személyek, és hogyan hat másokra a változás. A 

korábbi életesemények, tapasztalatok hosszú távú hatást gyakorolhat-

nak a későbbi életútra. A család tagjainak életútja szoros kapcsolat-

ban áll egymással, a változást átélő személy életére mások is hatással 

vannak és ő is hat rájuk (Elder et al. 2004; MacMillan – Copher 

2005). 

A makrostrukturális megközelítések az országok közötti különbségek 

és a történeti változások magyarázata során a gazdasági, jogi és de-

mográfiai struktúrákhoz nyúlnak vissza (White 1994). Magyarorszá-

gon és a kelet-közép-európai államokban a politikai rendszerváltások 

és a gazdaság mélyreható átalakulása következtében 1989-1990 után 

gyökeresen megváltozott az a gazdasági és társadalmi környezet, 

amely a felnőtté válás küszöbén álló fiatalokra várt (Macura et al. 

2000). A gazdasági krízis, az anyagi és foglalkoztatási bizonytalan-

ság számtalan demográfiai következménnyel járt: radikálisan lecsök-

kent a termékenység, kitolódott a szülővé válás életkora, megnőtt a 

házasságon kívüli születések aránya, csökkent a házasodási kedv és 

népszerűvé váltak az élettársi kapcsolatok. A gazdasági válság, a 

munkanélküliség, a stabil foglalkoztatottság hiánya, a fiatalok és a 

szüleik anyagi bizonytalansága az önálló háztartás kialakításának 



6 

időzítésére is hatással vannak, késleltetik az anyagi függetlenség 

megteremtését és az önálló háztartás kialakítását (Beck – Beck-

Gernsheim 2002). 

A 1960-as évek közepétől jelentkező demográfiai változások elterjedt 

értelmezési kerete a második demográfiai átmenet koncepciója. Az 

elmélet szerint a családdal, a párkapcsolatokkal és a termékenységgel 

kapcsolatos viselkedés átalakulása mögött alapvetően értékrendbeli 

változások állnak. A helyi és a vallási közösségek által közvetített 

hagyományos értékrend meggyengült, és a helyét az önmegvalósítás, 

az önkiteljesítés értékei vették át. A hangsúly a családról az egyénre 

helyeződött. Felértékelődött a kapcsolatok minősége, megnőttek a 

partnerrel szembeni elvárások. Az értékváltozások következtében az 

egyének előnyben részesítik a kisebb elköteleződéssel járó együttélé-

si formákat: a házassággal szemben az élettársi vagy a látogató kap-

csolatot preferálják, és halasztják a gyermekvállalást (Lesthaeghe 

1995, 2010; Lesthaeghe—Moore 2000; van de Kaa 1987).  

A második demográfiai átmenet elmélete alapján a szülői házból való 

elköltözés egyre korábban következik be, mert a fiatalok az önállóság 

mielőbbi megteremtésére törekszenek és függetlenedni szeretnének 

szülőktől. Így kikerülhetnek a szülői felügyelet alól, és szabadon 

dönthetnek, milyen életformát folytatnak. Ugyanakkor az elköltözés 

egy visszafordítható döntés, ezért viszonylag kis kockázatot vállal az, 

aki elhagyja a szülői házat. A párkapcsolati együttélés, a családalapí-

tás halogatása következtében – az elmélet alapján – beékelődik az 

életútba egy olyan időszak, amikor a fiatal a szüleitől külön, egyedül 



7 

vagy barátokkal él. Az elköltözés és az első párkapcsolati együttélés 

időben elválik egymástól. 

Az erőforrások generációk közötti átadására vonatkozó elméletek is 

segítenek megérteni az elköltözési magatartásban megfigyelhető 

különbségeket. A szülői erőforrásoknak több típusát különböztethet-

jük meg: a szülői vagyon, jövedelem a könnyen átadható materiális 

javak közé tartozik, a szocializáció révén átadható nem materiális 

javak közé pedig az értékek, preferenciák és a kulturális tőke sorolha-

tó. A materiális javak (például elvégzett háztartási munka) és a nem 

materiális erőforrások (például a szülőkkel való kapcsolat, otthoni 

légkör) másik csoportja nem átadható, azokból a fiatal csak a szülői 

házban élve részesülhet, ezért ezek általában késleltetik az elköltö-

zést. A szülők – elérhető erőforrásaik függvényében – különböző 

mértékben tudják támogatni a gyermekeik önállósodását, az eltérő 

értékekkel és normákkal rendelkező szülők pedig a preferenciáiknak 

megfelelően támogathatják vagy ellenezhetik gyermekeik bizonyos 

döntéseit (De Jong Gierveld et al. 1991). A családon belül a nemze-

dékek közötti anyagi jellegű transzferek döntően az idősebbektől 

áramlanak a fiatal felnőttek felé, és jelentős szerepet játszanak a ta-

nulmányok idején a megélhetéshez, később a függetlenedéshez és a 

családalapításhoz kapcsolódó nagyobb költségek finanszírozásában 

(Medgyesi 2003).  

A szülők által vállalt gyermekek száma befolyásolja, hogy a korláto-

zott mennyiségben rendelkezésre álló szülői erőforrásból és a gyer-

meknevelésre fordítható időből milyen mértékben részesül egy-egy 
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gyermek. Ha több testvér él egy háztartásban, az rendszerint csökken-

ti az egy gyermekre jutó emberi és kulturális tőkébe fektetett beruhá-

zást (Becker 1981).  

A korábbi kutatások egybehangzóan kimutatták, hogy azok a fiata-

lok, akik nem az édesanyjukkal és az édesapjukkal nőttek fel, koráb-

ban költöznek el otthonról, mint két vér szerinti szülő által felnevelt 

társaik. Különösen magas a korai elköltözés esélye, ha nevelőszülő is 

megjelent a családban (pl. Buck – Scott 1993; Goldscheider –

 Goldscheider 1998; Johnson – Benson 2012; Mencarini et al. 2012).  

1.2. Empirikus előzmények 

Az eddigi empirikus eredmények arra utalnak, hogy Magyarországon 

a rendszerváltás előtt a viszonylag korai elköltözés volt a jellemző, 

ami az 1970 után születettek körében egyre inkább kitolódott, hetero-

génebbé vált, és nőtt azok aránya, akik fiatal felnőtt koruk végéig 

nem hagyják el a szülői házat (Székely 2002; Bognár 2007; Murinkó 

2009). A nők korábban és nagyobb arányban költöznek el, azonban a 

halasztás a körükben erőteljesebb, mint a férfiaknál. 

A szülőktől való elköltözés az esetek döntő többségében az iskolai 

tanulmányok befejezése és az első munkavállalás után történik meg. 

Az első gyermek érkezésekor a fiatalok már rendszerint (és egyre 

növekvő mértékben) önálló háztartásban élnek.  

Szoros, bár fokozatosan gyengül a kapcsolat az elköltözés és a pár-

kapcsolat-formálódás között. Az első házasságkötés vagy az első 
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élettársi együttélés kezdete az az életesemény, amely a leggyakrab-

ban egybeesik a szülői ház elhagyásával, de nem ritka, hogy az első 

párkapcsolat megelőzi az első elköltözést. Az elmúlt két évtizedben 

fokozatosan nőtt azok aránya, akik csak az elköltözést követően 

kezdtek párkapcsolatba, de továbbra sem elhanyagolható a szülői 

házból való elköltözést megelőző partnerkapcsolatok aránya 

(Murinkó 2009, 2010). Mivel ez a helyzet számos konfliktus forrása 

lehet, valószínűsíthető, hogy a fiatalok külső kényszerítő körülmé-

nyek hatására választják ezt az életformát (Kamarás et al. 2005; 

Spéder 2005).  

1.3. A disszertáció célkitűzései 

A dolgozat célja, hogy jobban megismerjük, hogy a magyarországi 

fiatal felnőttek az elmúlt évtizedekben mikor és kivel hagyták el a 

szülői házat, és a kibocsátó család összetétele és erőforrásai mentén 

milyen különbségek figyelhetők meg az elköltözési magatartásukban. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a vizsgált életesemény, a szülői házból 

való elköltözés részletes leírásának. Végigvonul az elemzésen a nők 

és férfiak közötti különbségek, az időbeli változások, az elköltözés és 

a párkapcsolati események közötti viszony, valamint a szülői háttér 

szerepének vizsgálata.  

A következő kutatási kérdéseket és hipotéziseket fogalmaztuk meg. 
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1. kérdés:  

Az elmúlt évtizedekben hogyan változott a szülői házból történő el-

költözés időzítése Magyarországon, ha külön választjuk azokat, akik 

párkapcsolat keretében, és akik a partnerkapcsolati életúttól függetle-

nül hoztak létre önálló háztartást?  

1. hipotézis:  

A partnerrel elköltözők egyre később hagyják el a szülői házat. Az 

egyedül elköltözők aránya nő, az időzítésben nincsen változás.  

2. kérdés: 

A szülői erőforrások – a szülők iskolázottsága – hogyan befolyásol-

ják a szülői ház partnerrel és partner nélkül történő elhagyásának 

időzítését? Más szavakkal, a forráserősek vagy a hátrányosabb hely-

zetűek maradnak tovább a szülői házban? 

2. hipotézis: 

A magasan iskolázott szülők késleltetik a partnerrel történő elköltö-

zést, egy bizonyos életkor fölött pedig elősegítik, hogy a felnőtt 

gyermek önálló háztartást hozzon létre (akár partnerrel, akár anélkül). 

3. kérdés: 

Hogyan hat az egyedül és a partnerrel történő elköltözés időzítésére a 

kibocsátó család szerkezete? Miként időzítik a szülői ház elhagyását 

a kétszülős, az egyszülős családban, illetve a nevelőszülő mellett 
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felnövő fiatal nők és férfiak? Befolyásolja-e az időzítést az együtt 

felnövekvő testvérek száma?  

3. hipotézisek: 

- Az egyszülős család, a nevelőszülő megjelenése és a sok testvér 

növeli az elköltözés esélyét (kivéve, ha az egyedülálló szülő csak egy 

gyermeket nevelt).  

- A nők inkább a nevelőszülős, a férfiak inkább az egyszülős családi 

háttér esetén hagyják el korábban a szülői házat. 
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2. Adatok és módszerek 
 

Az elemzések során az Életünk fordulópontjai társadalmi-

demográfiai panelvizsgálat harmadik hullámának adatait használjuk, 

amelyet a KSH Népességtudományi Kutatóintézete végzett 2008 

végén és 2009 elején. A kutatás szervesen kapcsolódik a nemzetközi 

Generations and Gender Survey-hez (Vikat et al. 2007), követi annak 

módszertani ajánlásait, tematikáját, és jelentős részben a kérdőívek is 

megfeleltethetők egymásnak. A vizsgálat számos életesemény idő-

pontjáról retrospektív adatokat tartalmaz (havi bontásban), és a há-

rom hullám segítségével teljes gyermekvállalási, partnerkapcsolati, 

munkaerő-piaci és iskolatörténet állítható össze minden válaszadóról. 

A szülői házból való első elköltözés időpontjára vonatkozó retrospek-

tív kérdés így hangzott: „Ön mikor költözött el a ’szülői házból’”. 

Külön kérdés vonatkozott arra, hogy a kérdezés idején a szüleikkel 

egy háztartásban élők korábban külön költöztek-e, és ha igen, mikor. 

Az elemzéshez használt alapmintánkba minden válaszadó bekerült, 

aki részt vett az Életünk fordulópontjai követéses panelvizsgálat 

2008–2009-es harmadik hullámban vagy a válaszadók fiatal felnőtt 

gyermekeire vonatkozó kiegészítő kutatásban. A leíró elemzések az 

1930 és 1988 között születettek életútját (n = 9607), a 

regresszióelemzés az 1944 és 1988 között születettek 1979 utáni 

eseményeit veszi figyelembe (n = 6141).  
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A kockázati népességet azok alkotják, akik a 16. születésnapjukon 

együtt éltek egy vagy mindkét vér szerinti szülővel, még sosem köl-

töztek el a szülői háztartásból, korábban nem éltek együtt partnerrel 

és nem kötöttek házasságot. A vizsgált személyek 16 és 35 éves kora 

közötti életeseményeket vesszük figyelembe. Cenzoráltnak tekintünk 

egy megfigyelést, ha a válaszadó a 35. születésnapjáig, illetve az 

interjú időpontjáig nem alapított önálló háztartást. 

Az elemzés három fő részből áll. Az első, leíró részben a szülői ház-

ból való elköltözés időzítését, a nemek és az egyes időszakok (perió-

dusok) közötti különbségeket vizsgáljuk. Ezután az elköltözés és más 

fontos életesemények közötti kapcsolatot elemezzük, külön hangsúlyt 

fektetve az elköltözés és az első párkapcsolat közötti viszonyra. A 

későbbiekben megkülönböztetjük egymástól az elköltözés két ver-

sengő kockázatát, a párkapcsolat létrehozásával összefüggő (azzal 

egybeeső) és az attól független elköltözéseket. Az utolsó adatelemző 

fejezetben pedig külön vizsgáljuk azokat, akik a szülői házban élve 

kezdték az első élettársi együttélésüket vagy kötöttek házasságot. 

A szülői házból való első elköltözés időzítésének vizsgálatát a túlélé-

si függvény Kaplan-Meier becslése segítségével végezzük el. A mód-

szer figyelembe veszi a cenzorált eseteket is. Kumulált gyakorisági 

görbék (cumulative incidence curves) segítségével határozzuk meg az 

egyes életkorokra partnerrel vagy partner nélkül elköltözöttek arányát 

és az elköltözés korspecifikus kockázatait. A kumulált gyakorisági 

görbék az okspecifikus kockázatokon alapulnak, és az egyes versen-
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gő kockázatok marginális valószínűségét becsülik meg (Kleinbaum – 

Klein 2012). 

Ezután eseménytörténeti elemzést végzünk. A maximum likelihood 

becslést alkalmazó regresszióelemzés függő változói az esemény-

specifikus kockázatok (Blossfeld—Rohwer 2002). Külön-külön ele-

mezzük a két versengő kockázatra, a partnerrel vagy egyedül történő 

elköltözésre ható tényezőket. Külön elemezzük a nőket és a férfiakat 

is, feltételezve, hogy a két nem képviselői nem csak a partnerrel és az 

egyedül történő elköltözésük kockázatában tér el, hanem a viselkedé-

sük mögött is más-más mechanizmusok húzódhatnak meg.  
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3. A dolgozat főbb megállapításai 
 

3.1. Az elköltözés időzítéséről 

A férfiak átlagosan 3 évvel később alapítanak önálló háztartást, mint 

a nők, és később is létesítik az első párkapcsolatukat. Az elmúlt há-

rom évtizedben a két nem elköltözési magatartása közeledett egy-

máshoz, mivel a szülői ház elhagyásának fokozatos kitolódásával a 

nők körében a viszonylag fiatal korban történő elköltözések aránya 

esett a leginkább vissza. A rendszerváltást követően az oktatási ex-

panzió, a változó párkapcsolati viselkedés, a munkaerőpiacra való 

belépés és a lakáshoz jutás nehézségei miatt az elköltözés életkora 

kitolódott, a 35 éves korukban is még a szülőkkel élők aránya pedig 

megnőtt. 

A legtöbben a húszas életéveik elején hagyják el egyedülállóként a 

szülői házat, valószínűleg leggyakrabban továbbtanulás vagy munka-

vállalás miatt, későbbi életkorokban ez igen ritka. Ezzel szemben a 

párkapcsolat-formálódással összefüggő elköltözések intenzitása a 

válaszadók húszas éveinek végén csökken csak le. A nőkre jellemző 

korábbi elköltözés elsősorban abból adódik, hogy nagyobb arányban 

és korábban költöznek össze a partnerükkel, mint a férfiak. A szülői 

házból egyedül elköltözők arányában és időzítésében nincs jelentős 

különbség a két nem között.  
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3.2. Az elköltözés és az első párkapcsolat 

A nyugati világ fejlett országaihoz hasonlóan Magyarországon is 

jellemző, hogy a fiatal felnőttkor két fontos életeseménye, a szülői 

házból való elköltözés és az első párkapcsolat kialakítása szétválik. A 

társadalom egy növekvő csoportja számára az élettársi vagy házastár-

si együttélés létesítését megelőzi az önálló háztartás kialakítása, és 

életük egy hosszabb-rövidebb időszakában már a szülőktől külön, de 

együtt élő partner nélkül élnek. Azonban az anyagi és lakhatási kény-

szerek miatt egyrészt nem ez az általános, továáb nem szűnt meg az a 

gyakorlat sem, hogy a fiatal pár az egyik fél szüleinél kezdi a közös 

életét, és csak később hoz létre önálló háztartást. Mindebből az kö-

vetkezik, hogy gyengül a kapcsolat az elköltözés és a párkapcsolati 

életút között, az elköltözés fokozatosan „partnertelenedik”, de azért 

továbbra is ez marad a szülői házból kivezető legfontosabb út.  

Bár a nők fokozott felsőoktatási részvétele miatt nő a körükben a 

partner nélkül történő elköltözések aránya, de korábban kötnek há-

zasságot, élettársi kapcsolatot, ezért továbbra is inkább a férfiakra 

jellemző az, hogy párkapcsolati életútjuktól függetlenül hagyják el a 

szülői házat.  

A partnerrel elköltöző nők jóval korábban hagyják el a szülői házat, 

mint a férfiak és a partner nélkül elköltöző nők, a partner nélkül tör-

ténő elköltözés időzítése viszont a két nem esetében nem különbözik 

egymástól. 
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3.3. Az elköltözés versengő kockázatainak időzítésében bekö-

vetkezett változások (1. kutatási kérdés) 

Az eredmények igazolták a feltételezésünket, hogy a partnerrel törté-

nő elköltözések egyre inkább kitolódnak az egyéni életútban. Az 

egyedül történő elköltözések aránya az összes elköltözésen belül nőtt, 

és a 25 éves kor fölött egyedül elköltözők aránya kismértékben emel-

kedett. 

3.4. A szülői iskolai végzettség hatása (2. kutatási kérdés) 

Az eredmények igazolták azt a hipotézisünket, hogy a magasan isko-

lázott szülők késleltetik a partnerrel történő elköltözést, egy bizonyos 

életkor fölött (általában a húszak évek második felétől) pedig elősegí-

tik, hogy a felnőtt gyermek önálló háztartást hozzon létre. Ez a hatás 

közvetlenül és a gyermek saját iskolázottságán és egyéb életesemé-

nyeinek időzítésén keresztül közvetett módon is érvényesül. 

Úgy tűnik, az érettségizett vagy diplomás szülők a materiális és im-

materiális erőforrásaikat arra használják, hogy a korai, rizikós függet-

lenedési kísérletek kockázatát csökkentsék, elősegítsék 18-20 éves 

korban a tanulással és munkavállalással összefüggő mobilitást, a 

húszas évek második felében pedig támogatják a fiatalok önállósodá-

sát. 



18 

3.5. A gyermekkori család összetételének szerepe (3. kutatási 

kérdés) 

Az előzetes feltevéseknek megfelelően sikerült kimutatni a gyerek-

korban megtapasztalt nem hagyományos családi együttélések hatását 

(egyszülős család, nevelőszülő jelenléte), azonban az a vártnál kisebb 

mértékű.  

A magasabb testvérszám általában sietteti az elköltözést, főként a nők 

körében, ellenben az egyedüli gyermekek tovább maradnak a szülői 

házban. Minél több a testvér, valószínűleg annál kisebb a lehetőség 

rá, hogy a fiatal önálló életvitelt alakítson ki a szülői házban. Több 

testvér esetén az egy-egy gyermekre szánt idő, figyelem és szülői 

erőforrás is kisebb, így a fiatal minél korábban megpróbálhat a kibo-

csátó családon kívül boldogulni. Erre legkönnyebben egy partnerrel 

együtt van lehetősége.  

A nevelőszülő inkább a nők, az egyszülős család inkább a férfiak 

esetében hat. Sietteti a nők elköltözését, ha nevelőszülő is él a csa-

ládban. Az egyszülős családokban leggyakrabban az édesanya neveli 

a gyermekeket, a nevelőszülő pedig nevelőapát jelent. Ez eltérően hat 

a fiú- és a lánygyermekekre. A nők általában érzékenyebben reagál-

nak a családban bekövetkező változásokra, a feszültségre és a konf-

liktusokra, a szülői házban szorosabb felügyelet alatt élnek és több 

házimunka hárul rájuk, mint fiútestvéreikre. 

A testvér nélkül, egyszülős családban (leggyakrabban az édesanyá-

val) élő felnőtt férfiak esetében a családi háttér késlelteti a partnerrel 
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való elköltözést, viszont hamarabb elköltözik az férfi, akit egy szülő 

nevelt és vannak testvérei. Az, hogy a testvérrel nem rendelkező fiú-

gyermek viszonylag sokáig az édesanyjával marad, mindkét fél szá-

mára előnyös lehet. Az anya számára támaszt, segítséget és társaságot 

jelenthet a gyermeke, miközben elvégzi a házimunkát és gondosko-

dik a fiáról. Részletesebb elemzést igényel annak tisztázása, hogy 

egyedülálló fiúkról van-e szó, vagy pedig a partnerükkel együtt élnek 

az édesanya háztartásában. 

3.6. A szülői házban párkapcsolatot kezdők 

A 16-35 éves kor között a nők 33%-a, a férfiak 29%-a a szülői ház 

elhagyása előtt megkezdte az első élettársi kapcsolatát vagy megkö-

tötte az első házasságát. Ez az arány egyre csökken. A szülői házban 

párkapcsolatot kezdők körében az elköltözés a kapcsolat első éveiben 

a legvalószínűbb. Az előnyösebb társadalmi helyzet nem csökkenti 

lényegesen az esélyét, hogy valaki még a szülőkkel élve kezdjen 

párkapcsolatot, azt viszont elősegíti, hogy a pár minél előbb elköltöz-

zön. 
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4. A dolgozat eredményeinek hasznosítására vo-

natkozó észrevételek 
 

 
A dolgozat további hasznosítási lehetőségeit egyrészt a vizsgálat által 

kijelölt további kutatási irányok jelentik, másrészt a társadalompoliti-

ka számára is rámutatnak néhány problémás területre. 

A további tudományos kutatások számára a dolgozat több kérdést is 

nyitva hagyott, amelyekre a nagymintás kvantitatív adatok nem ad-

hatnak választ. A szülői házból való elköltözés mélyebb megismeré-

sét szolgálhatja egy kvalitatív elemzés, például fiatal felnőttekkel és a 

szüleikkel készített mélyinterjúk. Vizsgálható, hogy mit jelent a szü-

lői ház elhagyása a fiatalok és szüleik számára, milyen szempontokat 

mérlegelnek a döntés előtt, sikerül-e megvalósítaniuk az elköltözés 

időpontjára vagy körülményeire vonatkozó előzetes elképzeléseiket, 

hogyan alakulnak a családi kapcsolatok a felnőtt gyermekek önállóvá 

válása után, kik és miért nem alapítanak önálló háztartást, milyen 

körülmények között él együtt a fiatal a partnerével a szülői házban 

stb.  

Az Életünk fordulópontjai adatok panel jellege is kínál további elem-

zési lehetőségeket. Például vizsgálható, hogy az egyes hullámok kö-

zött kik hagyták el a szülői házat, megvalósultak-e a korábbi elköltö-

zési intenciók. A magyarázó változók köre ebben az esetben széle-

sebb lehet, mint egy retrospektív elemzésnél. Például részletesen 

mérhető a szülők és felnőtt gyermekeik jövedelmi, anyagi és lakás-
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helyzete, egészségi állapota. Olyan átmeneti élethelyzeteket is meg 

tudunk különböztetni, amikor a fiatal ideiglenesen távol van a szülői 

háztól. Ezeket az elemzési lehetőségeket a jelen dolgozatban nem 

tudtuk kiaknázni. Ennek egyik oka a terjedelmi korlát. Másrészt az 

elköltözés időpontjára vonatkozó retrospektív kérdés és egy, a kutató 

által a panel adatok alapján létrehozott munkadefiníció nem feltétle-

nül összehasonlítható.  

A társadalompolitikai érdeklődésű olvasó számára a dolgozat leg-

fontosabb üzenete, hogy a gyermekkori családi életkörülmények 

hatása hosszú távon érvényesül, a fiatal felnőttkori életút alakulását is 

befolyásolja. A szülői ház korai elhagyása hozzájárulhat, hogy bizo-

nyos hátrányos helyzetek – például ha a szülők képzettsége alacsony 

– a következő generációban újratermelődnek.  

A „klasszikus”, két szülőt és két gyermeket tartalmazó modelltől 

eltérő családban – egy szülővel, nevelőszülővel, több testvérrel – 

felnövő gyermekek kevesebb szülői odafigyelésben részesülnek, több 

a családon belüli konfliktus, a gyermek a meglevő szülői erőforrás-

okhoz sem tud megfelelő módon hozzáférni. A család felbomlása, a 

szülők alacsony iskolázottsága esetén a fiatal nagyobb eséllyel hagyja 

el korán a szülői házat, mint szerencsésebb társaik.  

A korán elköltözők esetében a lakhatásuk támogatásával és családse-

gítői szolgáltatásokkal lehetne csökkenteni annak a kockázatát, hogy 

a szülői erőforrásokhoz való rosszabb hozzáférés vagy a családi konf-

liktusok miatt kimaradnak az iskolából, nem szereznek képzettséget 

és tartós munkát. 
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Az érem másik oldalán azok találhatók, akik még a harmincas éveik-

ben is a szülői háztartásban élnek vagy akik az élettársukkal, házas-

társukkal az egyik fél szüleinél kezdik meg a közös életüket. Ha ez 

egy kényszer szülte megoldás, amely tartóssá válik, szükség lehet a 

fiatal – akár párkapcsolatban él, akár egyedülálló – saját lakáshoz 

jutásának, lakásbérlésének támogatására. 
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