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Székely András: 

A családi állapot különböző fajtáinak nemzetgazdasági vonatkozásai 

 

Miért szükséges a válások gazdasági költségeinek becslése? 

 

A válások, házasságok alakulását az elmúlt évtizedekben a tanulmány előző részében 

részletesen bemutattuk. Az arányok ilyen mértékű megváltozása mindenképpen felveti a 

kérdést, ennek milyen gazdasági hatásai vannak az egész társadalomra nézve? Mivel a 

házasság a társadalom legnagyobb részét érinti, és sajnos már a válás is, így nem lehet 

kétséges, hogy ennek gazdasági következményei is vannak. Természetesen nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a házasság és a válás elsősorban erkölcsi és társadalmi kérdés, ám 

ezeknek a kérdéseknek a gazdasági hatásai komoly döntésbefolyásoló tényezők lehetnek 

A gazdasági számítások azért igen fontosak, mert nagyon sokat segíthetnek a politikai 

döntéshozóknak, milyen irányban érdemes változtatni a szabályozást, mely társadalmi 

folyamatok erősítése válik hasznára a társadalomnak, mi az, amitől a gazdasági teljesítmény 

növekedése várható, illetve milyen viselkedésforma, életforma az, amely nagyobb költséggel 

jár, akár az egészségügyet, oktatást, vagy akár a bűnüldözést is figyelembe véve. Ehhez 

persze szükséges, hogy kimutassuk, a házasságok és a válások kapcsolatban vannak ezekkel a 

területekkel. A többi tanulmányban igyekeztünk olyan mutatókat alkalmazni, amelyek 

számszerűsíthetők, illetve megvizsgáljuk, a szakirodalom milyen módon próbálta 

megbecsülni a családi állapotok, arányok változásának hatását a társadalomra. Természetesen 

figyelembe kell venni az ilyen elemzések bizonytalanságát, az egyes becslések pontatlanságát. 

Mi minden esetben azt a költséget próbáljuk meghatározni, amelynél a tényleges költség 

valószínűleg csak magasabb lehet. 

 

A három fő ok, amiért szükséges a válások gazdasági hatásának megbecslése 

• Kimutatni, hogy a válások elterjedése, népszerűvé, elfogadottá válása egy igen komoly 

társadalmi és gazdasági probléma. Nem tehetünk úgy, mint ha a válás csupán az egyén 

– illetve a pár – magánügye lenne, ők, mint a társadalom tagjai, ezzel valamilyen 

mértékben terhet rónak az egész társadalomra mind szociális, mind pénzügyi 

értelemben. 
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• Fontos, hogy a válások hatása, a hatás fontossága megfelelő helyre kerüljön a 

különböző társadalmi problémák közt. Ehhez szükséges hogy a költségek 

megbecslésével meghatározhassuk, milyen súlyú a probléma, mekkora terhet jelent a 

társadalomra nézve, milyen problémákat előz meg fontosságban. 

• Harmadsorban ezek az elemzések segíthetnek, hogy meghatározzuk, milyen döntések, 

irányelvek segíthetnek a probléma megfelelő megoldása érdekében, milyen lépések 

lehetnek hasznosak és szükségesek. 

 

A Utah State Universty 2003-as elemzése szerint (http://utahmarriage.org/htm/facts/the-

costly-consequences-of-divorce/) a válások költségei az USA-ban éves szinten 33,3 milliárd 

dollárt tesznek ki. Ezek a költségek közvetlen illetve közvetett formában jelentkezhetnek. A 

közvetlen költségek közé tartoznak a gyerekek támogatásával kapcsolatos költségek, az 

egészségügyi ellátás költségei, segélyek, valamint a családtámogatás egyéb költségei. A 

közvetett költségek a csökkent munkaképességből, a szükséges költözködésből, jogi 

költségekből és egyéb kapcsolódó tényezőkből tevődnek össze. 

Ennél nagyobb költséggel számol az Institute of American Values 2008-as elemzése 

(http://www.americanvalues.org/html/coff_mediaadvisory.htm). Ez több szempontot is 

figyelembe vett, így megállapította, hogy a válások költsége az amerikai társadalom számára 

legalább 112 milliárd dollárt jelent évente. Elemzésük a következő tételeket vette számításba: 

 

Költség típusa 
Összeg 

(milliárd dollár) 

Jogi szolgáltatások 19,3 

Családtámogatási szolgáltatások 5,1 

Étkezési támogatások 9,6 

Lakásfenntartási támogatás 7,3 

Egészségügyi szolgáltatások 27,9 

SCHIP (Gyermekek egészségügyi biztosítása) 2,8 

Gyermekvédelmi szolgáltatások 9,2 

Fiatal anyák támogatása 1,6 

Energiatámogatás 0,7 

Oktatási segélyek 2,7 

Iskolai étkeztetés 3,5 
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Extra adóköltségek 25,8 

Összesen 112,0 

 

 

 

Az USA válással kapcsolatos költségeit figyelembe véve megpróbálhatjuk megbecsülni a 

magyar állam hasonló ráfordításait is. Ez természetesen csak korlátozottan lehetséges, mivel 

az állam által vállalt költségek típusa, szintje nálunk más, de a fentebbi felsorolást áttekintve 

azért az látható, hogy itt is igen hasonló költségek merülnek, merülhetnek fel. A válással 

szaporodik a jogi szolgáltatások iránti igény, az igényelt támogatások szintje emelkedik, több 

segélyre van szükség, és a kieső munka miatt az adóbevételek is csökkennek. Ez alapján 

feltételezhetjük, hogy ha nem is ugyanebben a felbontásban, de Magyarországon is hasonló a 

költségek aránya a GDP-hez viszonyítva, amely lehetővé teszi, hogy forintban is 

meghatározhassuk azt a minimális ráfordítást, amit az államnak a válások költségei és 

következményei jelentenek. 

A fentebb említett kétféle becslés segítségével mi is kétféle összeget sámolhatunk. 

 

Számítás a Utah State University becslése alapján 

  USA Magyarország 

GDP (milliárd USD) 14 260 113 

Válások költsége (milliárd USD) 33,3 0,264 

Válások költségének aránya 0,23% 

Válások költsége (milliárd HUF) 7 459 59,11 

 

Számítás az Institute of American Values becslése alapján 

  USA Magyarország 

GDP (milliárd USD) 14 260 113 

Válások költsége (milliárd USD) 112 0,887 

Válások költségének aránya 0,79% 

Válások költsége (milliárd HUF) 25 088 198,70 

 

 

A táblázatokból látható, hogy ha feltételezzük a GDP-hez viszonyított hasonló arányt 

Magyarországon is, akkor a válások költségei éves szinten legalább 59 milliárd forintot 

tesznek ki, de megközelíthetik a 200 milliárdot is. Amennyiben alacsonyabb arányt 

feltételezünk a GDP-hez viszonyítva, az összeg akkor is tízmilliárdokban mérhető. 
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Természetesen ennek az összegnek a pontosabb becsléséhez alaposabb elemzésre, az 

ellátórendszerek, a válások menetének, a szociális-gazdasági következményeknek mélyebb 

vizsgálatára lenne szükség, ám a társadalom hatalmas anyagi vesztesége ebből a számításból 

is jól látható. 

 

De nézzük meg részletesebben, miből tevődhetnek össze az egész társadalmat, és így 

közvetve az összes adófizetőt sújtó költségek! 

 

A válások következtében különböző problémák léphetnek fel. Az elvált szülők gyerekeit a 

kutatások szerint fokozott mértékben veszélyeztetik 

• Mentális problémák 

• Fiatalkori halálozás 

• Egészségügyi problémák 

• Magasabb bűnözési arány 

• Szexuális visszaélések és a családon belüli erőszak egyéb formái 

• Tanulási nehézségek 

 

Ezek a tényezők, ha nem is mindig közvetlenül, de előbb vagy utóbb gazdasági 

következményekkel is járnak. Hasonlóan igen komoly gazdasági következményei vannak a 

társadalmi tőke meggyengülésének. Mivel a társadalmi tőke alapja a bizalom a másik ember 

iránt, ezt a bizalmat már egészen kiskorban, a családban el kell sajátítani, a gyermekeknek 

meg kell mutatni annak jelentőségét. Minél többen nőnek fel ilyen tapasztalatok nélkül, annál 

gyengébb lesz a társadalmi tőke, ami a kutatók egybehangzó véleménye szerint a hatékony, 

működő gazdaság egyik legfontosabb tényezője. 

 

Az adófizetők számára a társadalmi extra költségek mind a saját költségük növekedését 

jelentik. Nem kétséges, hogy amennyiben a családi élet leértékelődése, megváltozása, a 

válások számának emelkedése következtében mind a gyermekek, mind a felnőttek 

gyakrabban veszik igénybe a társadalmi szolgáltatásokat – pl. egészségügy –, akkor az az 

adóterhek növekedését idézheti elő, vagy akadálya lehet az adócsökkentésnek. Tény, hogy a 

családok széthullása a szociális problémák növekedéséhez vezet, amelyek a közösségek 

működését akadályozzák – bűnözés, erőszak, drogfogyasztás – és így növelik a fenntartás 

költségeit, így az adófizetők terheit is. Ezért elkerülhetetlen, hogy a társadalom megfelelő 
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működése, fenntarthatósága érdekében feltárjuk azokat az okokat, amelyek ezen problémák 

súlyosbodásához vezethetnek. 

 

A válások negatív társadalmi következményei tanulók és civil szakemberek megkérdezése 

alapján az alábbi tényezőkön keresztül mutatkoznak meg elsősorban: 

• Emelkedő bűnözés 

• Drogfogyasztás 

• Tanulási nehézségek 

• Krónikus betegségek 

• Gyerekbántalmazás 

• Családon belüli erőszak 

• Elszegényedés 

 

Ennek következtében a következő költségek növekedése mutatható ki 

• Egészségügyi ellátás 

• Felzárkóztatási és speciális oktatási költségek 

• Segélyezés 

• Gyerekek támogatása, szakemberek költségei 

• Adminisztratív költségek 

• Gyerekvédő szolgálatok 

• Bűnmegelőzési költségek 

 

A bűnözés költségeivel kapcsolatban figyelembe kell venni a következményként megjelenő 

költségeket is, amelyek gyakran messze felülmúlják magának az elkövetett tettnek az anyagi 

következményeit. Ide a következők tartoznak: 

• Az áldozatok ellátása az egészségügyi rendszerben. Ide kell venni a későbbi, esetleg 

szükségessé váló pszichológiai – pszichiátriai ellátást is. 

• Az áldozatok kieső munkaideje. Ide tartozik a közvetlen, a bűneset következtében 

fellépő egészségkárosodás, de a későbbiekben fellépő mentális problémák miatti 

munkakiesés is. 

• Az elkövetők kieső munkaideje. A bűnelkövetők a büntetés idejét börtönben töltik 

ahelyett, hogy valamilyen munkát végeznének. 

• A meghalt áldozatok kieső munkája. 
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Ezeknek a költségeknek a pontos mértéke legfeljebb becsülhető, ám könnyen belátható, hogy 

komoly terhet rónak a társadalomra. 

 

A válások és bűnözés kapcsolatáról érdemes külön is szólni. Amerikai kutatások azt mutatják, 

hogy a fiatalkorú bűnözők közt magasabb arányban fordulnak elő azok, akik házasságon kívül 

születtek vagy egy szülő neveli őket. Az is kimutatható, hogy azok a fiatalok, akiknek jobb a 

kapcsolatuk a szüleikkel, vagy akiknek az édesanyja magasabb végzettségű, kisebb 

valószínűséggel követnek el törvényellenes cselekedeteket. Fiúk közt kimutatható, hogy azok, 

akiket az édesanyjuk nevel csak vagy élettársi kapcsolatban élnek a szüleik, kétszer akkora 

eséllyel követnek el bűncselekményt, mint akik normál, kétszülős házasságban nevelkednek. 

Fontos kérdés természetesen, hogyan kapcsolódik a családi állapot a magasabb bűnözési 

arányhoz, mi okozza a kimutatható különbséget? Előfordulhat ugyanis, hogy fiatalok közt egy 

nem tervezett gyerek esetén a házasság a szülők rossz anyagi helyzete, kilátásai miatt nem jön 

létre, és így a nagyobb esély a bűnözésre természetesen fakadhat a rosszabb 

életkörülményekből is. 

 

Meg kell említenünk a bűnözéssel kapcsolatban azt is, hogy egyes kutatások, amelyek 

fiatalkorú bűnözőket vizsgáltak, megállapították, hogy azok, akik közülük megházasodtak, a 

későbbiekben kisebb valószínűséggel estek vissza és követtek el újabb, társadalomellenes 

cselekedeteket. 

 

 

Milyen módon lehet megbecsülni a válás költségeit? 

 

 Amikor a válás költségeinek becsléséről beszélünk, azt próbáljuk meghatározni, mennyit 

takarítana meg egy gazdaság, amennyiben az elváltak nem váltak volna el, vagy ugyanolyan 

mutatókkal rendelkeznének, mint a házasságban élők. Természetesen egyéb szempontokat is 

lehetne vizsgálni, miszerint a különállók, szinglik mutatóit hasonlítjuk össze mind a 

házasokéval, mind az elváltakéval, de ez nem célja ennek a tanulmánynak. A költségek 

becsléséhez meg kell határoznunk, melyek azok, amelyek felmerülnek, és azok közül 

kiválasztjuk azokat, amelyekhez rendelkezünk megfelelő adatokkal. 

 

• Egészségügyi ellátás költségei 
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o Betegnapok száma 

o Kórházi napok száma 

o Betegségekhez kapcsolódó költségek 

• Munka költségei – elmaradt haszon. Itt azokat az összegeket próbáljuk megbecsülni, 

amelyek kiesett haszonként, el nem végzett munkaként jelentkeznek. 

o Munkából kiesett napok száma 

• Nem-pénzügyi költségek – jóllét, illetve annak hiánya. Ide azok a mutatók tartoznak, 

amelyekkel az egyén közérzete, érzései, jólléte, boldogsága írható le. Ezek nem 

pénzügyi költségek közvetlenül, mivel például a rendszeres fejfájás nem váltható át 

pénzre, ám a következményei –az előző tényezőkön keresztül – mindenképpen anyagi 

hatásúak is. Ám nem csupán az anyagi vonzat miatt, de a társadalomnak érdeke és 

kötelessége arra áldoznia, hogy ezek a problémák csökkenjenek, kevesebben éljenek 

rosszul, rossz mentális állapotban. 

 

A rossz házasságok 

 

A Hungarostudy adatbázis kutatásai alapján azt találtuk, hogy érdemes figyelembe venni a 

rossz házasságban élők mutatóit is. Az eredmények azt mutatják, hogy bár a jobb házasságban 

élők általában kedvezőbb mutatókkal rendelkeznek, mint az elváltak, ám a rossz házasságban 

élők még náluk is rosszabbakkal. Ez azt jelenti, hogy azok, akik rossz házasságban élnek, 

azok sok szempontból javulást mutathatnának fel, ha elválnának. Ez a következtetés azonban 

félrevezető, hiszen egy rossz házasság megjavítása még nagyobb javulást okozna. Bár jogos a 

feltételezés, hogy a rossz házasságok azok, amelyeknek egy jelentős része előbb vagy utóbb a 

válások statisztikáját fogja gyarapítani – és ezáltal javulni fognak a mutatók –, ám ha 

megpróbálunk a házasságok javítása felé tenni lépéseket, az sokkal nagyobb haszonnal járna 

mind a személy, mind a társadalom szempontjából. Erre a nemzetközi gyakorlatban sok példa 

van, hiszen az interneten keresztül sok olyan segítő, nevelő szándékú honlap érhető el, amely 

segít a házasságok tipikus problémáinak megoldásában, vagy legalábbis csökkentésében. 

 

Az eredmények alapján, ahol lehetséges, mindenképp érdemes a rossz házasságoknak a 

társadalomra gyakorolt hatását, költségét is megvizsgálni. 

 

A GDP és a családi állapot összefüggése 
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A válások illetve a házasságok minősége illetve a gazdasági teljesítmény összefüggéseinek 

vizsgálatára a rendelkezésünkre álló adatok alapján a különböző munkaképtelenségek miatti 

teljesítmény kiesés hatása a GDP-re a legkönnyebben számszerűsíthető mutató. 

 

A legkézenfekvőbb megoldás a betegállományban töltött napok száma alapján történő becslés 

lenne, ez az út azonban több okból is félrevezető lehet. 

- A dolgozók jelentős része nem megy betegállományba 

o Hazánkban sajnos a munkaerőpiaci helyzet gyakran nem teszi lehetővé, hogy a 

alkalmazottak betegszabadságra, betegállományba menjenek. Annak ellenére, 

hogy ez a munkaadó számára sem éri meg – fertőzés veszélye, alacsonyabb 

teljesítmény, rosszabb munka morál –, mégis elég elterjedt gyakorlatnak 

tekinthető. 

- Nagyon sokan dolgoznak feketén, nem hivatalosan, így ők akkor sem mennek 

betegállományba, amennyiben mégis kimaradnának a munkából – bár ez az előbb leírtak 

szerint még kevésbé valószínű. 

- Betegállományba csak az alkalmazott státuszban dolgozók mehetnek, holott a GDP-nek, 

ha nem is közvetlenül, de mindenképpen a részét képezik pl. az otthon elvégzett munkák. 

Ez természetesen egy ilyen kimutatásban nem szerepel, ahogy az alkalmazott státuszúak 

otthon végzett munkája sem. 

 

A felmérésünk alapján választ kaptunk arra, ki hány napig nem tudta ellátni feladatait az előző 

évben. Ez a kérdés sokkal jobban megmutatja az egészségi állapot és a gazdasági teljesítmény 

összefüggéseit, mivel a fentebb említett problémák kiszűrésére is alkalmas elvileg. 

Természetesen ez a mutatószám is csak közelítő érték meghatározására alkalmas, de abban 

segíthet, hogy legalább a nagyságrendileg megbecsüljük a házasságok minőségének a 

gazdaságra gyakorolt hatását.  

Ez akkor is igaz, ha nem határoztuk meg pontosan, milyen feladatok ellátásáról van szó, 

ahogy azt sem, ez a munkanapokra vagy a pihenőnapokra is vonatkozik. Ám a GDP-re 

gyakorolt hatás becslésénél mindenképp figyelembe kell venni azt a munkát is, amit otthon, 

hétvégén végzünk el, illetve azt, hogy a feladatink ellátásában való akadályoztatás a későbbi 

munkát jó eséllyel akadályozza. Így állíthatjuk, ez a mutató alkalmas az összefüggések 

hozzávetőleges számszerűsítésére. 

 

A felmérések adatai alapján a mutatók a következőképpen alakultak: 
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Családi állapot Napok száma N 

Elvált 27,36 254 (7,78%) 

Élettársi kapcsolat 13,4 320 (9,80%) 

Rossz házasság 19,31 328 (10,05%) 

Jó házasság 15,82 2362 (72,37%) 

Összesen 16,83 3264 

Betegség miatt hány napig nem tudta ellátni feladatait az elmúlt évben? Nem, életkor és végzettség 

szerint korrigálva. 

 

Láthatjuk, hogy a legrosszabb mutatókkal az elváltak rendelkeznek, őket követik azok, akik 

rossz házasságban élnek. Jelentősen jobb értékekről számolnak be azok, akik jó házasságban 

élnek, és azok is, akik élettársi kapcsolatban. 

A családi állapot gazdaságra gyakorolt hatásának becsléséhez a legegyszerűbb módszer, ha 

megnézzük, hány napot változna ennek az átlagnak az értéke, ha az elváltak és a rossz 

házasságba élők is jó házasságban élnének. Természetesen vizsgálhatnánk, mi történne, ha az 

élettársi kapcsolat lenne köztük az általános, de ez több okból sem célravezető. 

• Az élettársi kapcsolatok jelentős része előbb-utóbb házasság lesz. 

• Az élettársi kapcsolatnál az alacsony elemszám miatt nem vizsgáltuk a kapcsolat 

minőségét, márpedig itt a jó élettársin kapcsolatban élőket kéne figyelembe vennünk. 

• Más mutatók esetén látszik, hogy az élettársi kapcsolat nem feltétlenül jelenti a 

legnagyobb előnyt (például dohányzás esetén). 

• Az élettársi kapcsolatban élők átlagéletkora alacsonyabb, mint a többi csoporté. 

 

Amennyiben az elváltak és a rossz házasságban élők átlagos munkaképtelen napjainak számát 

behelyettesítjük a jó házasságban élők munkaképtelen napjaival, az átlag értéke 1,25 nappal 

kisebb lesz. Ez alapján, feltételezve, hogy a munkaképtelenség miatti napok mindegyike 

egyenlő arányban csökkentette a GDP összegét, a becsült GDP különbség 86 milliárd forint. 

Családi állapot Napok száma N 

Elvált 15,82 254 (7,78%) 

Élettársi kapcsolat 13,4 320 (9,80%) 

Rossz házasság 15,82 328 (10,05%) 

Jó házasság 15,82 2362 (72,37%) 



 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ez a számítás természetesen több feltételezést és bizonytalanságot tartalmaz, ám a 

rendelkezésünkre álló adatok alapján alkalmas lehet a költségek hozzávetőleges becslésére. 

Ugyanis megvalósíthatatlan, hogy minden házasság jó házassággá váljon, vagy megszűnjenek 

a válások, emellett az a feltételezés sem igazolt, miszerint a hiányzó napok különbsége a 

családi állapot következménye lenne. Azt azonban a becslés alapján feltételezhetjük, hogy a 

családi állapot és a gazdasági teljesítmény közt van kapcsolat, és ennek mértéke tízmilliárdos 

nagyságrendű veszteséget jelent a gazdaságnak. Ez az összeg pedig mindenképpen 

elgondolkodásra ösztönöz, hogy milyen eszközökkel lehetne a házasságokat jobbá tenni, 

illetve a válások számát csökkenteni. 

Komoly kérdés, hogy az élettárs kapcsolatban élők jobb mutatói milyen lépéseket 

indokolnának. Ne felejtsük el azonban, hogy az ő átlagéletkoruk alacsonyabb, másrészt 

nagyon sok mutató tekintetében kedvezőtlenebbek az értékeik, mint a jó házasságban élőké. 

 

Egyéb költségnövelő változók a családi állapottal kapcsolatban 

 

Bár az előző pontban bemutattuk, hogy a GDP értékével bizonyos mértékig közvetlenül is 

kimutatható a kapcsolat, érdemes számba venni azokat a mutatókat, amelyeknek ugyan a 

költségvonzatát pontosan nem tudjuk számszerűsíteni a rendelkezésünkre álló adatok alapján, 

de mindenképp számolni kell velük. A különböző átlagok, eltérések számításánál az 

eredményeket minden esetben korrigáltuk nem, életkor és végzettség szerint. 

 

Kórházi ellátás 

 

A Hungarostudy kérdőívekben rákérdeztünk a kórházban eltöltött napok számára. Ez alapján 

megállapíthatjuk, hogy az elváltak a jó házasságban élőkhöz képest 2 nappal, a rossz 

házasságban élőkhöz képest 1,5 nappal többet töltöttek kórházban. Mivel a kórházi ellátás 

Összesen 15,58 (-1,25 nap) 3264 
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költségei nagyon függnek a kezelt betegségektől, ezért ez alapján csak annyit állapíthatunk 

meg, hogy az elváltak jelentősen több forrást igényeltek, ahogy a rossz házasságban élők is 

többe kerültek. 

 

Önkárosító magatartásformák 

 

Az önkárosító magatartásformák közül a dohányzást és a túlzott alkoholfogyasztást érdemes 

megtekinteni, amelyeknek a hosszú távú egészségromboló hatása egyértelmű. A dohányzás 

tekintetében azt találjuk, hogy a rossz házasságban élők szívják el naponta a legtöbb cigarettát 

(17,23), őket követik az elváltak (16,81), majd az élettársi kapcsolatban élők (16,35). A 

legkevesebbet a jó házasságban élők szívják naponta, 15,86 szálat. (Ezek az átlagok csak a 

dohányzókra vonatkoznak.) 

A sörfogyasztás tekintetében az elváltak vezetik a listát, jelentősen lehagyva a többi csoportot, 

míg borfogyasztásban az élettársi kapcsolatban élők állnak az élen. 

Ezeknek a tényezőknek a társadalmi költségvonzata egyértelműen kimutatható. Mind a 

dohányzás, mind a túlzott alkoholfogyasztás olyan költségeket jelent az egészségügy és az 

egész gazdaság számára, amelyek jelentősen felülmúlják az élvezeti cikkek adótartalmából 

befolyó bevételeket. 

 

Mentális problémák 

 

A mentális problémák esetén is egyértelmű összefüggés mutatható ki a különböző családi 

állapotokkal. A legjobb mutatókkal minden esetben, ahol kimutatható a kapcsolat, a jó 

házasságban élők rendelkeznek, a rossz házasságban élők és az elváltak felváltva állnak a 

legrosszabb helyen. A mentális problémáknak a testi egészségre gyakorolt hatásával nagyon 

sok tanulmány foglalkozik, egyértelmű, hogy hosszú távon azok, akiknek magasabb a 

depresszió értékük, többet szoronganak, nagyobb költséget jelentenek a gazdaságnak. Ez 

egyrészt a kezelési költségekből, gyógyszerekből adódik össze, másrészt megjelenik a 

csökkent munkaképesség. Az idő előtti halálozás pedig kieső munkát jelent, azaz az egyénbe 

fektetett energia, tudás idő előtt vész kárba. 

 

Különböző betegségek miatti munkaképtelen napok száma 
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Amikor a különböző betegségek miatti munkaképtelen napok kapcsolatát vizsgáltuk a 

különböző családi állapotokkal, a kapcsolat ott is egyértelműen kimutatható volt. Megfelelő 

alapadatok birtokában ez alapján akár a pontosabb kórházi költségek is becsülhetők lennének, 

feltételezve, hogy a két tényező közt összefüggés található. 

 

Az elváltak esetében volt a legmagasabb a munkaképtelen napok száma: 

• Daganatos betegségek 

• Szívinfarktus 

• Szembetegség 

 

A rossz házasságban élők közt volt a legmagasabb a munkaképtelen napok száma: 

• Májbetegség 

• Pánikbetegség 

• Depresszió (együtt az élettársi kapcsolatban élőkkel) 

• Allergiás betegség 

 

Élettársi kapcsolatban élők közt volt a legmagasabb a munkaképtelen napok száma: 

• Cukorbetegség 

• Depresszió (rossz házasságban élőkkel együtt) 

• Pszichiátriai betegség 

 

Láthatjuk, hogy a családi állapot és a különböző testi és lelki betegségek közt kimutatható a 

kapcsolat. Adataink annak eldöntésére nem elegendőek, hogy vajon a családi állapot változása 

az oka-e ezeknek a betegségeknek, például a rossz házasságban élők a magasabb házastársi 

stressz illetve az otthoni problémák elől menekülnek az alkoholhoz, és ezért számolnak be 

több májbetegségről. Azt sem tudhatjuk, nem fordított-e az összefüggés, vajon a túlzott 

alkoholfogyasztás – és a vele járó májbetegségek – okoznak-e magasabb házastársi stresszt és 

rontják el a házasságot? Emellett nem kizárható egy harmadik, közvetítő tényező megléte 

sem, amely egyszerre vezet mind az alkoholfogyasztás növekedéséhez, mind a házasságok 

megromlásához.  

 

Annak ellenére, hogy helytelen lenne a konkrét betegség összekapcsolása a családi állapottal, 

azért jól látszik, hogy bár a kapcsolat bonyolult, mégis létezik a különböző betegségek és a 
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családi állapot közt. Ki kell emelnünk azt is, hogy a jó házasságban élők sehol sincsenek az 

élen, még ha nem is minden esetben bizonyult a legbiztonságosabbnak a kapcsolatnak ez a 

fajtája. 

 

Ezeknek a tényezőknek, ahogy a fentiekben említettük, igen komoly gazdasági hatásai 

vannak. A májbetegségek miatti magas érték a fokozott alkoholfogyasztásra utalhat, ami nem 

csak a közvetlen költségeket jelenti a kezelés esetén, de nem szabad elfelejtkeznünk az 

alkoholfogyasztással összefüggő kriminalisztikai költségekről sem. 

 

A munkahelyi stressz gazdasági következményei 

 

Bár ennek a tanulmánynak nem célja, hogy a munkahelyi stressz gazdasági következményeit 

vizsgálja, ám mindenképpen említést kell tenni róla, mivel a kapcsolat a házastársi stressz és a 

családi állapot, illetve annak minősége közt nyilvánvaló. A stressz gazdasági hatásaival, a 

munkaidőre, a munkaképességre vonatkozó következményeivel számos tanulmány 

foglalkozott. Angliában csak 2003-ban 12,8 millió munkaóra esett ki a permanens stressz, 

depresszió, aggodalom egészségkárosító hatása miatt. (forrás: Piac és Profit on-line 2005. 08. 

05. 12,8 millió kiesett munkaórát okoz a stressz. 

http://www.hrportal.hu/index.phtml?page=article&id=42086). A munkával kapcsolatos 

stresszről kimutatták, hogy több millió európai dolgozót érint, minden foglalkozási ágazatban. 

Például, az Európai Alapítvány 1996-os, a Munkakörülmények Felmérése az Európai 

Unióban (www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=1483), c. munkája szerint a dolgozók 28%-a 

számolt be stresszel kapcsolatos egészségügyi problémáról (pl.: a hátfájás mögött a stressz 

második leggyakrabban említett a probléma). Ez azt jelenti, hogy minden évben körülbelül 41 

millió európai dolgozót érint a munkával kapcsolatos stressz, és ez sok millió elveszített 

munkanapot fog jelenteni (a munkával kapcsolatos egészségi okok miatt EU-szerte körülbelül 

600 millió munkanap veszik el évente). Ez jelentős aggodalomra adhat okot és kihívás, 

nemcsak az egyes dolgozók egészségére gyakorolt hatása, hanem a vállalkozások költségei és 

a rájuk gyakorolt gazdasági hatás, valamint az európai országokban a szociális költségek miatt 

is. 

Eredményeink alapján látható, hogy a házastársi stressz és a családi állapot, illetve annak 

minősége közt kimutatható az összefüggés. A hatás azonban kétirányú, körkörös. A magasabb 

házastársi stresszből rosszabb kapcsolat, rosszabb kapcsolatból pedig magasabb házastársi 

stressz következik. Ez alapján a beavatkozás is kétféleképpen képzelhető el, két ponton 
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érdemes csökkenteni a káros hatást. Egyrészt a kapcsolatok javításával – tájékoztató 

programok, tanácsadás – a kapcsolatok javításával a stresszszint csökkenthető, másrészt a 

munkahely és a család összeegyeztetését segítő szabályozórendszerrel a kapcsolatok 

megőrzése érdekében tehetünk fontos lépéseket. A házastársi stressz pontos gazdasági hatása 

csak becsülhető, pontosan meghatározni nem lehet, ám az EU fenti becsléseit figyelembe 

véve nyugodtan feltételezhetjük, hogy itt is több milliárd forintos gazdasági hatásról van szó. 

 

Családtámogatási rendszer 

 

A válások hatása a családtámogatási rendszeren keresztül közvetlen költséget jelent az állam 

számára. A támogatások egy részénél az egyedülálló szülők kedvezőbb elbírálásban 

részesülnek, illetve egyes támogatások nekik könnyebben ítélhetők meg. Ezáltal az elváltak 

több támogatást vesznek fel, ami bár többnyire indokolt, a helyzetüket figyelembe véve, ám a 

válások számának csökkenése ezen támogatások csökkenését eredményezné. 

 

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 

 

Ez a támogatás annak a szülőnek jár, aki gyermekét egyedül neveli, valamint az egy főre jutó 

jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

130%-át, jelenleg 37.050,- forintot. A támogatás annak is jár, akinek tartósan beteg illetve 

fogyatékos gyerek van a családjában – ugyanezt a jövedelemszintet figyelembe véve –, illetve 

egyes más esetekben is, így csupán ezen kifizetés éves összege nem alkalmas a válások 

költségének a becslésére. Emellett ez a költség az önkormányzatokat terheli, így összesítő 

adat erről nem található. 

 

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

 

Ez a támogatás nem kifejezetten az elváltaknak címzett támogatás, de nagy valószínűséggel 

gyakrabban veszik fel az egyedülálló szülők, amikor olyan helyzetbe kerülnek, hogy ennek 

igénylése szükségessé válik. Ez a költség is az önkormányzatokat terheli. 

 

Családi pótlék 
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A gyermekét egyedül nevelő szülő magasabb összegű családi pótlékot kap.  Ennek összege 

1500 forinttal magasabb gyermekenként 3 gyerek alatt, 3 gyerektől gyermekenként 1000 

forinttal emeli a családi állapot a kapott összeget. Ez az adat lehetővé teszi, hogy egy 

hozzávetőleges becslést végezzünk az ezzel kapcsolatos költségekről. 

 

A Hungarostudy adatbázis 2006-os adatai alapján igen nehéz a pontos gyerekszámokról 

adatokat kapni, mivel a felmérésnek nem volt célja a hasonló számítások alátámasztása. Ám 

némi közelítésre így is módunk van. A számításoknál minden esetben lefelé kerekítünk, hogy 

a becslésünk minden esetben inkább alacsonyabb legyen a tényleges költségeknél. 

A válaszadók közül 1535 fő nyilatkozott úgy, hogy van kiskorú vagy nappali tagozaton tanuló 

gyermeke. Ezen válaszadóknak 8,34%-a, azaz 128 fő nyilatkozott úgy, hogy gyermekét 

egyedül neveli, vagyis ők jogosultak az emelt családi pótlékra, míg 1407 fő nem egyedül 

neveli gyerekeit. Figyelembe kell vennünk azt is, hogy hány gyerekük van a két csoportba 

tartozóknak. Bár azt nem tudjuk, hány évesek a gyerekeik, a kérdéssorunk alapján a gyerekek 

számáról van információnk. Az gyermeküket egyedül nevelők közt – akiknek van kiskorú 

gyermekük – az átlagos gyerekszám 2,01, míg a gyermeküket nem egyedül nevelők közt 2,07. 

Ha ezt a két értéket figyelembe vesszük, akkor 8,12% -ot kapunk azokra, akik egyedül nevelik 

gyermeküket. 

Ebből azonban nem tudunk pontos gyerekszámot megállapítani, ezért felhasználtuk a KSH 

által nyilvánosságra hozott gyerekszámot. Ez alapján 2009-ben a 0-19 éves lakosság száma 

2103 volt. Igaz, hogy ebben a 19 évesek is benne vannak, ám hiányoznak a nappali tagozaton 

tanulók, így ez a szám kiindulásnak felhasználható. A 2103 ezer gyerek 8,12%-a 170 ezer fő, 

azaz ennyi gyerek után igényelhetnek emelt szintű családi pótlékot az egyedülálló szülők. Ez 

havi 1000 forinttal számolva – amennyiben legalább három az eltartott gyerekek száma – is 

több éves szinten, mint 2 milliárd forint. 

 

Állami kezességvállalás 

 

2005 óta a gyermeküket egyedül nevelő szülők állami kezességvállalást igényelhetnek 

bizonyos feltételek megléte esetén. Ennek alapján az állam készfizető kezességet vállal 

lakáscélú ingatlan megépítéséhez, vásárlásához igényelt kölcsön egy részére. Ennek a 

következményei, költségei nem számszerűsíthetők, csak ha tudjuk, milyen mértékben hívták 

le ezt a fajta kezességvállalást. Figyelembe véve azonban, hogy az egyszülős családok 
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jövedelme bizonytalanabb, az ilyen családok sorsa kiszámíthatatlanabb, feltételezhetjük, hogy 

erre gyakran sor kerül. 

 

Gyermektartásdíj 

 

A gyermektartásdíj, bár elsősorban azt terheli, aki külön él a gyermekeitől, a valóságban sok 

esetben az államra hárul. Az állam, hogy könnyítsen az egyedülállók gondjain, a késésben 

lévő tartásdíjat átvállalja. Igaz, hogy ezt az állam a későbbiekben megpróbálja behajtani, ám 

ennek sikere kétséges, nem minden esetben kerül vissza a pénz az államkincstárba. 

 

 

Összefoglalás 

 

A családi állapot különböző fajtái –és különböző minőségei – vizsgálata során 

megállapíthattuk, hogy a gazdasági vonatkozások igen jelentősek. Az általunk 

megvizsgálható, rendelkezésre álló adatok alapján látható, hogy a hatás összetett, sok 

tényezőn keresztül befolyásolja a gazdasági teljesítményt. Megállapíthatjuk, hogy az elérhető 

becslések alapján meghatározott, legalább 50, de akár csaknem 200 milliárd forintos éves 

veszteség valószínűleg nem irreális, habár az összetevők pontos meghatározásához nagyon 

sok részletes statisztikai és egészségügyi adatra lenne szükség. Az azonban kétségtelen, hogy 

a hatás mértéke akkora, hogy mindenképp érdemes a szabályozás illetve a tájékoztatás, 

ismeretterjesztés területén lépéseket tenni a család, a jó házasságok megvalósításának 

érdekében. Mindez akkor igaz, ha a családok minősége, a házasságok sikere vagy 

sikertelensége, a családi élet fontossága elsősorban morális kérdés, ám ez nincs ellentétben 

azzal, hogy kimutassuk, a morális kérdéseknek komoly gazdasági vetületük is van. 
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