
 
 

 
A7. Részletes OLS regressziós becslések a 6. táblázathoz (függő változók: teszteredmények,  
       független változók: egészség, nevelési környezet, családi háttér).  Iskola/osztály fix  
       hatások a 2. és 3., illetve 5. és 6. oszlopban szereplő egyenletekben) 
  Függő változó 
  Olvasás teszteredemény Matematika teszteredmény 
Roma -0,97 -0,07 -0,05 -1,05 -0,18 -0,15 

 
(0,053)** (0,072) (0,072) (0,048)** (0,066)** (0,067)* 

Alacsony születési testsúly  -0,09 -0,08  -0,18 -0,16 

 
 (0,053) (0,052)  (0,052)** (0,052)** 

Nem jó egészségi állapot (saját 
megítélés) 

 -0,14 -0,12  -0,19 -0,17 

 (0,049)** (0,049)*  (0,056)** (0,056)** 
Hiányzó testsúly adat  -0,37 -0,34  -0,24 -0,18 

 
 (0,213) (0,208)  (0,196) (0,179) 

Hiányzó egészségi állapot adat  0,04 0,07  -0,02 0,00 

 
 (0,136) (0,134)  (0,152) (0,157) 

Ritkán vagy soha nem meséltek  
gyereknek (a gyerek válasza) 

 0,00 0,01  0,02 0,03 

 (0,054) (0,054)  (0,053) (0,054) 

Gyakran meséltek a gyereknek (a gyerek 
válasza) 

 0,10 0,09  0,06 0,05 

 (0,039)* (0,038)*  (0,039) (0,039) 

Ritkán vagy soha nem meséltek a 
gyereknek (a szülő válasza) 

 -0,05 -0,07  -0,05 -0,05 

 (0,077) (0,076)  (0,072) (0,072) 

Gyakran meséltek a gyereknek 
(a szülő válasza) 

 0,08 0,06  0,06 0,05 

 (0,033)* (0,033)  (0,036) (0,035) 

Ritka kirándulások a szülőkkel 
(a gyerek válasza) 

 0,01 0,02  -0,04 -0,02 

 (0,035) (0,035)  (0,036) (0,036) 
Kognitív HOME-index  0,18 0,16  0,14 0,10 

 
 (0,021)** (0,022)**  (0,022)** (0,023)** 

Érzelmi HOME-index  -0,03 -0,03  -0,04 -0,04 

 
 (0,018) (0,019)  (0,020)* (0,022)* 

Hiányzó mesélési változó  0,05 0,04  0,04 0,04 

 
 (0,082) (0,082)  (0,090) (0,088) 

Hiányzó kognitív HOME változó  0,00 -0,02  -0,17 -0,17 

 
 (0,147) (0,151)  (0,132) (0,131) 

Hiányzó érzelmi HOME változó  0,14 0,12  0,02 -0,01 

 
 (0,118) (0,120)  (0,100) (0,100) 

Könyvek száma kevesebb, mint 50  -0,48 -0,42  -0,39 -0,27 

 
 (0,073)** (0,076)**  (0,087)** (0,087)** 

Könyvek száma körülbelül 50  -0,36 -0,29  -0,34 -0,21 

 
 (0,074)** (0,075)**  (0,081)** (0,081)** 

Könyvek száma 50-150  -0,29 -0,24  -0,23 -0,14 

 
 (0,061)** (0,063)**  (0,072)** (0,072)* 

Könyvek száma 150-300  -0,16 -0,11  -0,08 -0,01 

 
 (0,060)** (0,062)  (0,073) (0,073) 

Könyvek száma 300-600  -0,13 -0,10  -0,09 -0,05 

 
 (0,061)* (0,062)  (0,069) (0,068) 

Könyvek száma 600-1000  -0,14 -0,12  -0,10 -0,09 

 
 (0,071)* (0,071)  (0,080) (0,080) 

Van otthon internetkapcsolat   0,18 0,15  0,27 0,23 

 
 (0,037)** (0,039)**  (0,039)** (0,040)** 

Hiányzó adat a könyvek számáról  -0,24 -0,18  -0,15 -0,10 

 
 (0,170) (0,183)  (0,242) (0,246) 

Hiányzó adat az internetkapcsolatról  -0,11 -0,16  -0,07 -0,27 



 
 

 
 (0,215) (0,208)  (0,222) (0,208) 

Együtt élő édesanya   -0,31   -0,05 

 
  (0,335)   (0,321) 

Együtt élő nevelőanya   -0,37   -0,03 

 
  (0,337)   (0,328) 

Együtt élő édesapa   0,12   -0,58 

 
  (0,482)   (0,563) 

Együtt élő nevelőapa   0,18   -0,59 

 
  (0,482)   (0,562) 

Anya iskola 0-8 osztály   -0,12   -0,22 

 
  (0,068)   (0,071)** 

Anya iskola szakmunkásképző   -0,18   -0,22 

 
  (0,060)**   (0,062)** 

Anya iskola felsőfok   -0,06   -0,10 

 
  (0,052)   (0,055) 

Apa iskola 0-8 osztály   -0,21   -0,27 

 
  (0,076)**   (0,086)** 

Apa iskola szakmunkásképző   -0,16   -0,20 

 
  (0,059)**   (0,068)** 

Apa iskola érettségi   -0,10   -0,09 

 
  (0,059)   (0,070) 

Anya foglalkoztatott   0,01   0,03 

 
  (0,046)   (0,048) 

Apa foglalkoztatott   0,03   -0,04 

 
  (0,052)   (0,056) 

Évek aránya amikor anya foglalkoztatott 
volt a fiatal 0-14 ves korában 

  -0,11   -0,08 

  (0,061)   (0,063) 

Évek aránya amikor apa foglalkoztatott 
volt a fiatal 0-14 ves korában 

  0,10   0,16 

  (0,071)   (0,074)* 
Családi jövedelem logaritmusa   -0,03   0,01 

 
  (0,040)   (0,043) 

Háztartásméret logaritmusa   -0,10   -0,11 

 
  (0,082)   (0,082) 

Nem foglalkoztatott felnőttek száma   -0,03   -0,03 

 
  (0,027)   (0,027) 

Lakás méret, m2 per fő   0,00   0,00 

 
  (0,002)   (0,002) 

Szobák száma per fő   -0,11   -0,07 

 
  (0,080)   (0,091) 

Van fürdőszoba   -0,05   -0,02 

 
  (0,077)   (0,071) 

Nem volt pénz ennivalóra   -0,03   -0,04 

 
  (0,064)   (0,061) 

Nem volt pénz fűtésre   0,00   0,02 

 
  (0,048)   (0,050) 

Rendszeres nevelési segélyt kaptak   0,07   0,04 

 
  (0,044)   (0,047) 

Ingyen ebéd nyocadikban   -0,12   -0,13 

 
  (0,064)   (0,062)* 

Ingyen tankönyv nyolcadikban   -0,06   0,03 

 
  (0,036)   (0,039) 

Anya iskolai végzettsége hiányzó adat   -0,50   -0,40 

 
  (0,319)   (0,310) 

Apa iskolai végzettsége hiányzó adat   0,08   -0,69 



 
 

 
  (0,484)   (0,564) 

Családi jövedelem hiányzó adat   -0,05   -0,08 

 
  (0,049)   (0,057) 

Lakás mérete hiányzó adat   -0,05   -0,07 

 
  (0,133)   (0,119) 

Szobák száma hiányzó adat   0,20   0,53 

 
  (0,190)   (0,221)* 

Fürdőszobahiányzó adat   -0,25   0,19 

 
  (0,272)   (0,228) 

Hiányzó szegénység indikátor adat   -0,13   0,01 

 
  (0,159)   (0,195) 

Régió: Központi   -0,49   0,24 

 
  (0,351)   (0,171) 

Régió: Közép-Dunántúl   0,63   0,67 

 
  (0,586)   (0,430) 

Régió: Nyugat-Dunántúl   -0,64   0,77 

 
  (0,551)   (0,359)* 

Régió: Dél-Dunántúl   -1,35   -0,34 

 
  (0,725)   (0,484) 

Régió: Észak-Magyarország   -0,33   -0,05 

 
  (0,514)   (0,741) 

Régió: Észak-Alföld   -0,32   0,05 

 
  (0,445)   (0,703) 

Budapest   -0,01   -0,06 

 
  (0,184)   (0,200) 

Megyeszékhely   0,05   -0,04 

 
  (0,094)   (0,119) 

Egyéb város   -0,08   -0,06 

 
  (0,089)   (0,098) 

Elzárt kozség   0,09   0,09 

 
  (0,080)   (0,074) 

Konstans -0,02  1,34 0,04  0,78 
  (0,017)   (0,854) (0,019)*   (0,885) 
Megfigyelések száma 9056 9056 9056 8335 8335 8335 
R-négyzet 0,06 0,67 0,68 0,07 0,68 0,69 
Robusztus, iskolára klaszterezett sztenderd hibák zárójelben   
*szignifikáns 5%-os szinten; **szignifikáns 1%-os szinten   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




