
 
 

 
A8.1. Részletes OLS regressziós becslések a 8. táblázathoz (függő változók: óvodáskori esti  
          mesélés valószínűsége, független változók: családi háttér) 
 
 Függő változó 
  Ritkán vagy soha 

nem meséltek  
gyereknek  

(a gyerek válasza) 

Gyakran meséltek a 
gyereknek  

 
(a gyerek válasza) 

Ritkán vagy soha 
nem meséltek a 

gyereknek  
(a szülő válasza) 

Gyakran meséltek a 
gyereknek  

 
(a szülő válasza) 

Roma 0,23 0,05 -0,30 -0,02 0,15 0,05 -0,27 -0,03 
 (0,022)** (0,036) (0,022)** (0,040) (0,019)** (0,025)* (0,019)*

* (0,039) 

Együtt élő édesanya  -0,12  0,16  -0,01  0,31 
 

 (0,162)  (0,235)  (0,081)  (0,279) 
Együtt élő 
nevelőanya  0,00  0,02  -0,02  0,29 

 (0,169)  (0,242)  (0,087)  (0,289) 
Együtt élő édesapa  -0,22  0,23  -0,08  0,05 
  (0,145)  (0,267)  (0,070)  (0,251) 
Együtt élő nevelőapa  -0,24  0,24  -0,08  0,05 
  (0,145)  (0,267)  (0,070)  (0,252) 
Anya iskola 0-8 
osztály  0,11  -0,24  0,04  -0,27 

 (0,028)**  (0,039)**  (0,018)*  (0,042)** 
Anya iskola 
szakmunkásképző  0,06  -0,16  0,00  -0,21 

 (0,021)**  (0,031)**  (0,011)  (0,036)** 
Anya iskola felsőfok  0,03  -0,07  0,00  -0,14 
  (0,016)*  (0,026)**  (0,008)  (0,029)** 
Apa iskola 0-8 
osztály  0,06  -0,08  0,01  -0,13 

 (0,034)  (0,046)  (0,019)  (0,046)** 
Apa iskola 
szakmunkásképző  0,01  -0,05  -0,01  -0,05 

 (0,020)  (0,033)  (0,010)  (0,038) 
Apa iskola érettségi  0,00  -0,02  -0,01  -0,01 
  (0,019)  (0,033)  (0,010)  (0,036) 
Anya foglalkoztatott  -0,01  -0,03  -0,01  -0,02 
  (0,020)  (0,029)  (0,012)  (0,029) 
Apa foglalkoztatott  -0,02  0,01  0,00  -0,05 
  (0,023)  (0,033)  (0,014)  (0,030) 
Évek aránya anya 
foglalk, volt a fiatal 
0-14 éves korában 

 0,01  0,03  0,00  -0,03 

 (0,028)  (0,038)  (0,016)  (0,036) 

Évek aránya apa 
foglalk, volt a fiatal 
0-14 éves korában 

 -0,03  0,06  -0,02  0,06 

 (0,036)  (0,041)  (0,021)  (0,040) 

Családi jövedelem 
logaritmusa  0,00  -0,01  -0,02  0,01 

 (0,017)  (0,022)  (0,011)  (0,024) 
Háztartásméret 
logaritmusa  0,08  -0,10  0,03  -0,04 

 (0,035)*  (0,045)*  (0,021)  (0,046) 
Nem foglalkoztatott 
felnőttek száma  0,00  0,00  0,00  0,00 

 (0,010)  (0,015)  (0,006)  (0,014) 
Lakásméret,  
m2 per fő  0,00  0,00  0,00  0,00 

 (0,001)  (0,001)  (0,000)  (0,001) 
Szobák száma per fő  -0,06  0,11  -0,01  0,04 
  (0,030)  (0,046)*  (0,017)  (0,049) 
Van fürdőszoba  -0,10  0,04  -0,08  0,01 
  (0,039)**  (0,039)  (0,030)**  (0,037) 
Nem volt pénz  0,04  -0,05  0,04  0,00 



 
 

ennivalóra  (0,032)  (0,041)  (0,021)  (0,039) 
Nem volt pénz 
fűtésre  0,02  -0,03  -0,01  -0,03 

 (0,024)  (0,029)  (0,014)  (0,028) 
Rendszeres nevelési 
segélyt kaptak  0,02  -0,01  0,00  -0,05 

 (0,019)  (0,026)  (0,012)  (0,025) 
Ingyen ebéd 
nyocadikban  -0,02  0,02  0,01  -0,03 

 (0,026)  (0,036)  (0,013)  (0,034) 
Ingyen tankönyv 
nyolcadikban  0,00  0,02  -0,01  0,02 

 (0,016)  (0,022)  (0,009)  (0,024) 
Anya iskolai 
végzettsége hiányzó 
adat 

 0,09  -0,19  0,03  -0,05 

 (0,150)  (0,227)  (0,072)  (0,272) 

Apa iskolai 
végzettsége hiányzó 
adat 

 -0,22  0,18  -0,09  0,02 

 (0,144)  (0,267)  (0,068)  (0,254) 

Családi jövedelem 
hiányzó adat  -0,01  0,00  -0,01  -0,05 

 (0,019)  (0,031)  (0,011)  (0,033) 
Lakás mérete 
hiányzó adat  -0,01  -0,09  0,13  -0,10 

 (0,080)  (0,080)  (0,069)  (0,068) 
Szobák száma 
hiányzó adat  -0,04  0,06  -0,10  -0,08 

 (0,080)  (0,140)  (0,041)*  (0,158) 
Fürdőszoba 
hiányzó adat  0,28  -0,23  0,04  -0,15 

 (0,156)  (0,197)  (0,079)  (0,144) 
Hiányzó szegénység 
indikátor adat  0,03  -0,06  -0,02  -0,08 

 (0,081)  (0,100)  (0,028)  (0,087) 
Régió: Központi  0,07  -0,46  -0,03  0,47 
  (0,128)  (0,599)  (0,049)  (0,128)** 
Régió: Közép-
Dunántúl  -0,17  0,11  0,26  1,22 

 (0,238)  (0,603)  (0,219)  (0,348)** 
Régió: Nyugat-
Dunántúl  0,11  -0,12  0,43  0,79 

 (0,248)  (0,598)  (0,288)  (0,222)** 
Régió: Dél-Dunántúl  -0,06  0,10  0,25  0,98 

 (0,179)  (0,608)  (0,214)  (0,374)** 
Régió: Észak-
Magyarország  -0,04  -0,48  0,00  0,17 

 (0,243)  (0,608)  (0,051)  (0,300) 
Régió: Észak-Alföld  0,02  -0,11  0,04  0,73 

 (0,186)  (0,674)  (0,057)  (0,183)** 
Budapest  -0,04  -0,13  0,03  -0,06 
  (0,053)  (0,111)  (0,023)  (0,108) 
Megyeszékhely  -0,02  0,03  0,00  -0,02 
  (0,039)  (0,057)  (0,022)  (0,065) 
Egyéb város  -0,06  -0,03  0,01  -0,02 
  (0,041)  (0,055)  (0,018)  (0,058) 
Elzárt kozség  0,00  -0,01  0,03  0,02 
  (0,032)  (0,041)  (0,022)  (0,047) 
Konstans  0,44  0,66  0,24  -0,36 
    (0,290)   (0,643)   (0,172)   (0,380) 
Megfigyelések 
száma 9056 9056 9056 9056 9056 9056 9056 9056 

R-négyzet 0,03 0,48 0,03 0,50 0,04 0,47 0,02 0,52 
Robusztus, iskolára klaszterezett sztenderd hibák zárójelben 
*szignifikáns 5%-os szinten; **szignifikáns 1%-os szinten   



 
 

 
A8.2. Részletes OLS regressziós becslések a 8. táblázathoz (függő változók: kamaszkori  
          kirándulások valószínűsége, kognitív és érzelmi HOME-index, független változók:  
          családi háttér) 
 
  Függő változó 

  

Ritka kirándulások a 
szülőkkel 

(a gyerek válasza) 

Kognitív HOME-
index 

Érzelmi HOME-
index 

Roma 0,31 0,01 -1,12 -0,08 -0,18 0,07 

 
(0,021)** (0,038) (0,051)** (0,070) (0,049)** (0,075) 

Együtt élő édesanya  -0,07  -0,39  -0,36 

 
 (0,188)  (0,305)  (0,350) 

Együtt élő nevelőanya  -0,04  -0,59  -0,47 

 
 (0,195)  (0,330)  (0,350) 

Együtt élő édesapa  0,07  0,46  0,54 

 
 (0,207)  (0,337)  (0,572) 

Együtt élő nevelőapa  0,08  0,40  0,54 

 
 (0,208)  (0,340)  (0,573) 

Anya iskola 0-8 osztály  0,23  -0,78  -0,15 

 
 (0,039)**  (0,066)**  (0,069)* 

Anya iskola szakmunkásképző  0,17  -0,54  -0,08 

 
 (0,033)**  (0,051)**  (0,060) 

Anya iskola felsőfok  0,08  -0,30  -0,03 

 
 (0,027)**  (0,041)**  (0,050) 

Apa iskola 0-8 osztály  0,11  -0,44  -0,18 

 
 (0,045)*  (0,072)**  (0,086)* 

Apa iskola szakmunkásképző  0,06  -0,24  -0,08 

 
 (0,036)  (0,053)**  (0,067) 

Apa iskola érettségi  0,01  -0,10  -0,06 

 
 (0,035)  (0,049)*  (0,067) 

Anya foglalkoztatott  -0,03  0,07  0,02 

 
 (0,028)  (0,047)  (0,048) 

Apa foglalkoztatott  -0,01  0,05  -0,12 

 
 (0,031)  (0,054)  (0,063) 

Évek aránya anya foglalk, volt a 
fiatal 0-14 éves korában 

 -0,01  0,03  0,03 

 (0,034)  (0,062)  (0,064) 

Évek aránya apa foglalk, volt a 
fiatal 0-14 éves korában 

 -0,01  0,17  0,14 

 (0,041)  (0,074)*  (0,084) 
Családi jövedelem logaritmusa  -0,03  0,01  -0,06 

 
 (0,021)  (0,038)  (0,045) 

Háztartásméret logaritmusa  0,03  0,07  0,12 

 
 (0,042)  (0,072)  (0,080) 

Nem foglalkoztatott felnőttek 
száma  0,00  0,05  -0,04 

 (0,013)  (0,025)  (0,027) 
Lakás méret, m2 per fő  0,00  0,00  0,00 

 
 (0,001)  (0,002)  (0,002) 

Szobák száma per fő  -0,08  0,30  0,12 

 
 (0,045)  (0,073)**  (0,085) 

Van fürdőszoba  -0,06  0,53  0,14 

 
 (0,037)  (0,082)**  (0,082) 

Nem volt pénz ennivalóra  0,07  -0,15  -0,05 

 
 (0,036)  (0,071)*  (0,078) 



 
 

Nem volt pénz fűtésre  0,00  -0,18  -0,07 

 
 (0,027)  (0,053)**  (0,055) 

Rendszeres nevelési segélyt kaptak  0,03  -0,19  -0,04 

 
 (0,024)  (0,039)**  (0,047) 

Ingyen ebéd nyocadikban  0,00  -0,03  -0,01 

 
 (0,036)  (0,056)  (0,068) 

Ingyen tankönyv nyolcadikban  0,00  -0,02  -0,08 

 
 (0,022)  (0,036)  (0,045) 

Anya iskolai végzettsége hiányzó 
adat 

 0,07  -1,18  -0,28 

 (0,178)  (0,288)**  (0,345) 

Apa iskolai végzettsége hiányzó 
adat 

 0,10  0,29  -0,14 

 (0,209)  (0,342)  (0,572) 
Családi jövedelem hiányzó adat  -0,01  0,00  0,01 

 
 (0,028)  (0,048)  (0,056) 

Lakás mérete hiányzó adat  0,00  -0,07  -0,09 

 
 (0,061)  (0,141)  (0,169) 

Szobák száma hiányzó adat  -0,08  0,14  0,28 

 
 (0,095)  (0,303)  (0,196) 

Fürdőszobahiányzó adat  0,16  -0,11  0,15 

 
 (0,153)  (0,415)  (0,259) 

Hiányzó szegénység indikátor adat  -0,10  -0,12  0,26 

 
 (0,090)  (0,135)  (0,192) 

Régió: Központi  -0,09  0,24  0,97 

 
 (0,284)  (0,182)  (0,256)** 

Régió: Közép-Dunántúl  -0,38  1,07  0,87 

 
 (0,458)  (0,216)**  (0,486) 

Régió: Nyugat-Dunántúl  -0,03  1,29  1,06 

 
 (0,537)  (0,196)**  (0,531)* 

Régió: Dél-Dunántúl  0,25  0,83  1,42 

 
 (0,523)  (0,246)**  (0,437)** 

Régió: Észak-Magyarország  0,11  0,08  0,24 

 
 (0,342)  (0,460)  (0,433) 

Régió: Észak-Alföld  0,12  0,18  0,48 

 
 (0,330)  (0,304)  (0,426) 

Budapest  0,09  0,15  -0,36 

 
 (0,081)  (0,165)  (0,246) 

Megyeszékhely  -0,14  0,10  -0,06 

 
 (0,067)*  (0,096)  (0,120) 

Egyéb város  -0,02  0,06  -0,03 

 
 (0,041)  (0,087)  (0,109) 

Elzárt kozség  0,06  -0,09  0,01 

 
 (0,040)  (0,064)  (0,089) 

Konstans  0,79  -1,09  -0,15 
    (0,470)   (0,613)   (0,760) 
Megfigyelések száma 9056 9056 9056 9056 9056 9056 
R-négyzet 0,03 0,57 0,09 0,70 0,00 0,61 

Robusztus, iskolára klaszterezett sztenderd hibák zárójelben 
*szignifikáns 5%-os szinten; **szignifikáns 1%-os szinten     
 



 
 

 
A8.3. Részletes OLS regressziós becslések a 8. táblázathoz (függő változók: nulla vagy kevés  
          könyv, otthoni internetkapcsolat valószínűsége, független változók: családi háttér) 
 
  Függő változó 

  Nincs könyv vagy kevés 
könyv van otthon Internetkapcsolat otthon 

Roma 0,55 0,24 -0,44 -0,05 

 (0,013)** (0,040)** 0,00 (0,027) 
Együtt élő édesanya  0,06  -0,10 

  (0,138)  (0,180) 
Együtt élő nevelőanya  0,02  -0,21 

  (0,142)  (0,182) 
Együtt élő édesapa  -0,06  0,34 

  (0,180)  (0,169)* 
Együtt élő nevelőapa  -0,06  0,31 

  (0,180)  (0,169) 
Anya iskola 0-8 osztály  0,15  -0,24 

  (0,023)**  (0,036)** 
Anya iskola szakmunkásképző  0,04  -0,18 

  (0,015)**  (0,031)** 
Anya iskola felsőfok  -0,01  -0,05 

  (0,010)  (0,027) 
Apa iskola 0-8 osztály  0,08  -0,22 

  (0,026)**  (0,038)** 
Apa iskola szakmunkásképző  -0,01  -0,16 

  (0,013)  (0,032)** 
Apa iskola érettségi  -0,02  -0,07 

  (0,011)*  (0,032)* 
Anya foglalkoztatott  0,00  0,01 

  (0,018)  (0,024) 
Apa foglalkoztatott  -0,01  0,06 

  (0,021)  (0,026)* 
Évek aránya anya foglalk, volt a fiatal 
 0-14 éves korában  -0,04  0,04 

 (0,023)  (0,031) 
Évek aránya apa foglalk, volt a fiatal  
0-14 éves korában  -0,02  -0,01 

 (0,029)  (0,034) 
Családi jövedelem logaritmusa  -0,01  0,05 

  (0,013)  (0,021)* 
Háztartásméret logaritmusa  -0,02  0,08 

  (0,031)  (0,039)* 
Nem foglalkoztatott felnőttek száma  -0,01  0,02 

  (0,009)  (0,012) 
Lakásméret, m2 per fő  0,00  0,00 

  (0,001)  (0,001) 
Szobák száma per fő  -0,04  0,18 

  (0,025)  (0,038)** 
Van fürdőszoba  -0,16  0,01 

  (0,042)**  (0,025) 
Nem volt pénz ennivalóra  0,08  0,02 

  (0,033)*  (0,028) 
Nem volt pénz fűtésre  0,03  -0,02 

  (0,022)  (0,023) 



 
 

Rendszeres nevelési segélyt kaptak  0,01  -0,05 

  (0,016)  (0,021)* 
Ingyen ebéd nyocadikban  0,05  0,01 

  (0,023)*  (0,030) 
Ingyen tankönyv nyolcadikban  -0,02  -0,03 

  (0,013)  (0,020) 
Anya iskolai végzettsége hiányzó adat  0,15  -0,30 

  (0,125)  (0,171) 
Apa iskolai végzettsége hiányzó adat  -0,08  0,17 

  (0,179)  (0,171) 
Családi jövedelem hiányzó adat  0,00  0,01 

  (0,017)  (0,028) 
Lakás mérete hiányzó adat  0,10  -0,04 

  (0,063)  (0,070) 
Szobák száma hiányzó adat  -0,10  -0,13 

  (0,081)  (0,112) 
Fürdőszobahiányzó adat  -0,07  -0,12 

  (0,136)  (0,090) 
Hiányzó szegénység indikátor adat  -0,07  -0,07 

  (0,051)  (0,097) 
Régió: Központi  -0,14  -0,02 

  (0,167)  (0,099) 
Régió: Közép-Dunántúl  -0,75  0,18 

  (0,245)**  (0,372) 
Régió: Nyugat-Dunántúl  -0,67  -0,02 

  (0,221)**  (0,513) 
Régió: Dél-Dunántúl  -0,67  -0,37 

  (0,217)**  (0,434) 
Régió: Észak-Magyarország  -0,29  -0,37 

  (0,224)  (0,210) 
Régió: Észak-Alföld  -0,29  -0,06 

  (0,195)  (0,131) 
Budapest  0,01  0,09 

  (0,036)  (0,089) 
Megyeszékhely  -0,02  0,11 

  (0,029)  (0,063) 
Egyéb város  -0,01  0,09 

  (0,033)  (0,047) 
Elzárt kozség  -0,01  -0,06 

  (0,030)  (0,040) 
Konstans  0,85  -0,43 
   (0,284)**  (0,359) 
Megfigyelések száma 9056 9056 9056 9056 
R-négyzet 0,19 0,63 0,05 0,65 

Robusztus, iskolára klaszterezett sztenderd hibák zárójelben 
*szignifikáns 5%-os szinten; **szignifikáns 1%-os szinten       
  
 




