
 
 

A4. Részletes OLS regressziós becslések a 4. táblázathoz  (függő változó: teszteredmények, 
magyarázó változók: családi háttér) 
 Függő változó 

 Olvasás teszteredemény Matematika teszteredmény 
Roma -0,97 -0,23 -1,047 -0,324 

 (0,053)** (0,055)** (0,048)** (0,050)** 
Együtt élő édesanya  0,05  -0,048 

  (0,231)  (0,253) 
Együtt élő nevelőanya  -0,19  -0,218 

  (0,240)  (0,266) 
Együtt élő édesapa  0,01  -0,176 

  (0,389)  (0,217) 
Együtt élő nevelőapa  -0,03  -0,261 

  (0,389)  (0,219) 
Anya iskola 0-8 osztály  -0,67  -0,659 

  (0,048)**  (0,050)** 
Anya iskola szakmunkásképző  -0,57  -0,527 

  (0,038)**  (0,042)** 
Anya iskola felsőfok  -0,26  -0,223 

  (0,033)**  (0,038)** 
Apa iskola 0-8 osztály  -0,62  -0,708 

  (0,053)**  (0,061)** 
Apa iskola szakmunkásképző  -0,43  -0,54 

  (0,040)**  (0,047)** 
Apa iskola érettségi  -0,25  -0,265 

  (0,039)**  (0,047)** 
Anya foglalkoztatott  -0,02  -0,008 

  (0,035)  (0,037) 
Apa foglalkoztatott  0,03  -0,007 

  (0,041)  (0,042) 
Évek aránya amikor anya foglalkoztatott 
volt a fiatal 0-14 éves korában  -0,01  -0,007 

 (0,044)  (0,050) 
Évek aránya amikor apa foglalkoztatott 
volt a fiatal 0-14 éves korában  0,19  0,117 

 (0,051)**  (0,057)* 
Családi jövedelem logaritmusa  0,00  0,047 

  (0,028)  (0,031) 
Háztartásméret logaritmusa  -0,05  -0,02 

  (0,055)  (0,062) 
Nem foglalkoztatott felnőttek száma  -0,03  -0,02 

  (0,018)  (0,019) 
Lakásméret, m2 per fő  0,00  0,001 

  (0,002)  (0,002) 
Szobák száma per fő  0,23  0,227 

  (0,057)**  (0,065)** 
Van fürdőszoba  0,14  0,133 

  (0,062)*  (0,062)* 
Nem volt pénz ennivalóra  -0,20  -0,153 

  (0,050)**  (0,052)** 
Nem volt pénz fűtésre  -0,08  -0,058 

  (0,036)*  (0,037) 
Rendszeres nevelési segélyt kaptak  0,04  0 

  (0,031)  (0,032) 
Ingyen ebéd nyocadikban  -0,16  -0,098 



 
 

  (0,043)**  (0,049)* 
Ingyen tankönyv nyolcadikban  -0,09  -0,026 

  (0,026)**  (0,029) 
Anya iskolai végzettsége hiányzó adat  -0,67  -0,698 

  (0,220)**  (0,240)** 
Apa iskolai végzettsége hiányzó adat  -0,21  -0,594 

  (0,389)  (0,220)** 
Családi jövedelem hiányzó adat  -0,02  -0,036 

  (0,034)  (0,036) 
Lakás mérete hiányzó adat  -0,14  -0,155 

  (0,104)  (0,104) 
Szobák száma hiányzó adat  0,03  0,277 

  (0,162)  (0,241) 
Fürdőszobahiányzó adat  -0,13  0,19 

  (0,171)  (0,184) 
Hiányzó szegénység indikátor adat  0,10  0,102 

  (0,116)  (0,130) 
Régió: Központi  -0,01  -0,077 

  (0,056)  (0,058) 
Régió: Közép-Dunántúl  -0,04  -0,02 

  (0,050)  (0,062) 
Régió: Nyugat-Dunántúl  -0,01  0,032 

  (0,048)  (0,058) 
Régió: Dél-Dunántúl  0,02  0,038 

  (0,051)  (0,060) 
Régió: Észak-Magyarország  -0,08  -0,062 

  (0,050)  (0,056) 
Régió: Észak-Alföld  -0,07  -0,072 

  (0,046)  (0,054) 
Budapest  0,19  0,212 

  (0,060)**  (0,061)** 
Megyeszékhely  0,15  0,165 

  (0,038)**  (0,044)** 
Egyéb város  0,04  0,044 

  (0,030)  (0,034) 
Elzárt község  0,04  0,04 

  (0,040)  (0,043) 
Konstans -0,02 0,22 0,044 0,054 

 
(0,017) (0,544) (0,019)* (0,394) 

Megfigyelések száma 9056 9056 8335 8335 
R-négyzet 0,06 0,27 0,07 0,27 
Robusztus, iskolára klaszterezett sztenderd hibák zárójelben 
*szignifikáns 5%-os szinten; **szignifikáns 1%-os szinten 




