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ONLINE MELLÉKLET 1. RÉSZ

A női iskolai végzettségi előnyt mérő index alapja az Esteve, García-Román és Permanyer1 (2012) által 
alkalmazott female educational advantage index (röviden: F-index). Az F-index egyszerű arányokból 
számítja ki annak a valószínűségét, hogy egy véletlen kiválasztott nő iskolai végzettsége magasabb egy 
véletlen kiválasztott férfiénél adott időpontban. Az index számítása:
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Online melléklet 1. rész 

A női iskolai végzettségi előnyt mérő index alapja az Esteve, García-Román és Permanyer1 

(2012) által alkalmazott female educational advantage index (röviden: F-index). Az F-index 

egyszerű arányokból számítja ki annak a valószínűségét, hogy egy véletlen kiválasztott nő 

iskolai végzettsége magasabb egy véletlen kiválasztott férfiénél adott időpontban. Az index 

számítása: 

F-index =
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓
4�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 

1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚3 � + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓
3�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 

1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚2 � + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓
2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚1

1− (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓
1𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚1  + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓

2𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚 
2 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓

3𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚3 + 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓
4𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚4 )

   , 

ahol 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒 és 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑒𝑒  jelöli a nők (f) és férfiak (m) arányát adott e végzettségi kategóriában (e = 1, 2… 

4) a tanulmányban alkalmazott négy kategória esetén. 

 

 

 

Online melléklet 2. rész 

 

A hipergámia prevalenciáját mérő mutató egyszerűen: 

𝐻𝐻𝐻𝐻 = 𝐴𝐴𝐴𝐴 − 𝐵𝐵𝐵𝐵 , 

ahol A a hipergám, míg B a hipogám párok százalékos aránya adott kohorszban. 

  

 
1 Esteve, A. – J. García-Román – I. Permanyer (2012): The gender-gap reversal in education and its effect on union formation: The 
end of hypergamy? Population and Development Review, Vol. 38, No. 3., 535–546. p., DOI: https://doi.org/10.1111/j.1728-
4457.2012.00515.x. 

,

ahol 
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,

ahol A a hipergám, míg B a hipogám párok százalékos aránya adott kohorszban.

ONLINE MELLÉKLET 3. RÉSZ

A párválasztási szokások egyéni szintű megközelítéséhez ordinális logisztikus regressziós modellek 
kerültek illesztésre a cenzusok évei, valamint a nemek szerint (összesen tíz modell). A modellek függő 
változója az egyén partnerének a végzettsége, független változója pedig az egyén végzettsége. A modell 
lényegében a kumulatív valószínűségekkel dolgozik, melyek:
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A párválasztási szokások egyéni szintű megközelítéséhez ordinális logisztikus regressziós 

modellek kerültek illesztésre a cenzusok évei, valamint a nemek szerint (összesen tíz modell). 

A modellek függő változója az egyén partnerének a végzettsége, független változója pedig az 

egyén végzettsége. A modell lényegében a kumulatív valószínűségekkel dolgozik, melyek: 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗) =  𝜋𝜋𝜋𝜋1 +  𝜋𝜋𝜋𝜋2 + ⋯+  𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐽𝐽𝐽𝐽 = 1,2, … , 𝑗𝑗𝑗𝑗 

Ahol Y a függő változó, azaz a partner végzettsége sorba rendezhető J kategóriával (legfeljebb 

általános iskolai < szakmunkás < érettségizett < felsőfokú) és az azokhoz tartozó 

valószínűségekkel {𝜋𝜋𝜋𝜋1,𝜋𝜋𝜋𝜋2, … ,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗}. Így, 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗) annak a kumulatív valószínűsége, hogy adott 

személy partnere j vagy annál alacsonyabb végzettségű. A kumulatív logit így kifejezve: 

logit[𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)] =  log �
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 > 𝑗𝑗𝑗𝑗)

� = log�
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)

1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)
� 

Ami a log-oddsa annak a kumulatív valószínűségnek, hogy a j vagy alacsonyabb végzettségű. 

Az ordinális modellek előnye, hogy a bevont magyarázó változóknak egy közös, minden 

kumulatív valószínűségnél mérhető hatását becsüli meg: 

logit[𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)] =  𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 +  𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑖𝑖1 + ⋯+  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, … , 𝐽𝐽𝐽𝐽 − 1 

Ahol 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 változik j kategóriánkként, de a magyarázó változónak tulajdonított hatás 𝛽𝛽𝛽𝛽 nem. 

Ennélfogva, e modellek a proporcionális odds (PO) néven is ismertek, mely a modellezési 

eljárás egyik feltétele.  

Mivel a proporcionális odds feltételezés túlzottan restriktív lehet, a kutatásban bemutatott 

modellek esetében e feltétel lazításra került, ha az adott változó végzettségi szintenként 

érzékelhetően eltérő hatással rendelkezik. Így, eme parciális proporcionális odds (PPO) 

modelleknél bizonyos változók esetében a 𝛽𝛽𝛽𝛽 együtthatók j kategóriánkként eltérnek. Az 

ábrákon az alábbi modellek predikciói szerepelnek a 95%-os konfidencia intervallum mellett.  

  

,

ahol Y a függő változó, azaz a partner végzettsége sorba rendezhető J kategóriával (legfeljebb általános 
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Ahol 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 változik j kategóriánkként, de a magyarázó változónak tulajdonított hatás 𝛽𝛽𝛽𝛽 nem. 

Ennélfogva, e modellek a proporcionális odds (PO) néven is ismertek, mely a modellezési 

eljárás egyik feltétele.  

Mivel a proporcionális odds feltételezés túlzottan restriktív lehet, a kutatásban bemutatott 

modellek esetében e feltétel lazításra került, ha az adott változó végzettségi szintenként 

érzékelhetően eltérő hatással rendelkezik. Így, eme parciális proporcionális odds (PPO) 

modelleknél bizonyos változók esetében a 𝛽𝛽𝛽𝛽 együtthatók j kategóriánkként eltérnek. Az 

ábrákon az alábbi modellek predikciói szerepelnek a 95%-os konfidencia intervallum mellett.  

  

 változik j kategóriánkként, de a magyarázó változónak tulajdonított hatás 
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Online melléklet 3. rész 

A párválasztási szokások egyéni szintű megközelítéséhez ordinális logisztikus regressziós 

modellek kerültek illesztésre a cenzusok évei, valamint a nemek szerint (összesen tíz modell). 

A modellek függő változója az egyén partnerének a végzettsége, független változója pedig az 

egyén végzettsége. A modell lényegében a kumulatív valószínűségekkel dolgozik, melyek: 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗) =  𝜋𝜋𝜋𝜋1 +  𝜋𝜋𝜋𝜋2 + ⋯+  𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐽𝐽𝐽𝐽 = 1,2, … , 𝑗𝑗𝑗𝑗 

Ahol Y a függő változó, azaz a partner végzettsége sorba rendezhető J kategóriával (legfeljebb 

általános iskolai < szakmunkás < érettségizett < felsőfokú) és az azokhoz tartozó 

valószínűségekkel {𝜋𝜋𝜋𝜋1,𝜋𝜋𝜋𝜋2, … ,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗}. Így, 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗) annak a kumulatív valószínűsége, hogy adott 

személy partnere j vagy annál alacsonyabb végzettségű. A kumulatív logit így kifejezve: 

logit[𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)] =  log �
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 > 𝑗𝑗𝑗𝑗)

� = log�
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)

1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)
� 

Ami a log-oddsa annak a kumulatív valószínűségnek, hogy a j vagy alacsonyabb végzettségű. 

Az ordinális modellek előnye, hogy a bevont magyarázó változóknak egy közös, minden 

kumulatív valószínűségnél mérhető hatását becsüli meg: 

logit[𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)] =  𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 +  𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑖𝑖1 + ⋯+  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, … , 𝐽𝐽𝐽𝐽 − 1 

Ahol 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 változik j kategóriánkként, de a magyarázó változónak tulajdonított hatás 𝛽𝛽𝛽𝛽 nem. 

Ennélfogva, e modellek a proporcionális odds (PO) néven is ismertek, mely a modellezési 

eljárás egyik feltétele.  

Mivel a proporcionális odds feltételezés túlzottan restriktív lehet, a kutatásban bemutatott 

modellek esetében e feltétel lazításra került, ha az adott változó végzettségi szintenként 

érzékelhetően eltérő hatással rendelkezik. Így, eme parciális proporcionális odds (PPO) 

modelleknél bizonyos változók esetében a 𝛽𝛽𝛽𝛽 együtthatók j kategóriánkként eltérnek. Az 

ábrákon az alábbi modellek predikciói szerepelnek a 95%-os konfidencia intervallum mellett.  

  

 nem. Ennélfogva, 
e modellek a proporcionális odds (PO) néven is ismertek, mely a modellezési eljárás egyik feltétele. 

Mivel a proporcionális odds feltételezés túlzottan restriktív lehet, a kutatásban bemutatott modellek 
eseté ben e feltétel lazításra került, ha az adott változó végzettségi szintenként érzékelhetően eltérő hatás-
sal rendelkezik. Így, e parciális proporcionális odds (PPO) modelleknél bizonyos változók esetében 
a 
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Online melléklet 3. rész 

A párválasztási szokások egyéni szintű megközelítéséhez ordinális logisztikus regressziós 

modellek kerültek illesztésre a cenzusok évei, valamint a nemek szerint (összesen tíz modell). 

A modellek függő változója az egyén partnerének a végzettsége, független változója pedig az 

egyén végzettsége. A modell lényegében a kumulatív valószínűségekkel dolgozik, melyek: 

𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗) =  𝜋𝜋𝜋𝜋1 +  𝜋𝜋𝜋𝜋2 + ⋯+  𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗 , 𝐽𝐽𝐽𝐽 = 1,2, … , 𝑗𝑗𝑗𝑗 

Ahol Y a függő változó, azaz a partner végzettsége sorba rendezhető J kategóriával (legfeljebb 

általános iskolai < szakmunkás < érettségizett < felsőfokú) és az azokhoz tartozó 

valószínűségekkel {𝜋𝜋𝜋𝜋1,𝜋𝜋𝜋𝜋2, … ,𝜋𝜋𝜋𝜋𝑗𝑗𝑗𝑗}. Így, 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗) annak a kumulatív valószínűsége, hogy adott 

személy partnere j vagy annál alacsonyabb végzettségű. A kumulatív logit így kifejezve: 

logit[𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)] =  log �
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 > 𝑗𝑗𝑗𝑗)

� = log�
𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)

1 − 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)
� 

Ami a log-oddsa annak a kumulatív valószínűségnek, hogy a j vagy alacsonyabb végzettségű. 

Az ordinális modellek előnye, hogy a bevont magyarázó változóknak egy közös, minden 

kumulatív valószínűségnél mérhető hatását becsüli meg: 

logit[𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗)] =  𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 +  𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑖𝑖1 + ⋯+  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑘𝑘𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝑘𝑘𝑘𝑘  𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, … , 𝐽𝐽𝐽𝐽 − 1 

Ahol 𝛼𝛼𝛼𝛼𝑗𝑗𝑗𝑗 változik j kategóriánkként, de a magyarázó változónak tulajdonított hatás 𝛽𝛽𝛽𝛽 nem. 

Ennélfogva, e modellek a proporcionális odds (PO) néven is ismertek, mely a modellezési 

eljárás egyik feltétele.  

Mivel a proporcionális odds feltételezés túlzottan restriktív lehet, a kutatásban bemutatott 

modellek esetében e feltétel lazításra került, ha az adott változó végzettségi szintenként 

érzékelhetően eltérő hatással rendelkezik. Így, eme parciális proporcionális odds (PPO) 

modelleknél bizonyos változók esetében a 𝛽𝛽𝛽𝛽 együtthatók j kategóriánkként eltérnek. Az 

ábrákon az alábbi modellek predikciói szerepelnek a 95%-os konfidencia intervallum mellett.  

  

 együtthatók j kategóriánkként eltérnek. Az ábrákon az alábbi modellek predikciói szerepelnek a 
 95%-os konfidencia intervallum mellett.

M1. táblázat. A modellek által becsült hatások, 1980–2016 – férfiak 

Férfiak
1980 1990

Változó O. R.
95% K. I.

Változó O. R.
95% K. I.

Alsó Felső Alsó Felső
Béta értékek Béta értékek
Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.) Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.)
Szakmunkás 3,49*** 3,44 3,54 Szakmunkás 4,37*** 4,30 4,44
Érettségizett 13,34 *** 13,10 13,58 Érettségizett 15,34 *** 14,98 15,70
Felsőfokú 61,02*** 58,71 63,42 Felsőfokú 69,00*** 65,41 72,78
Gamma értékek (szakmunkás szint) Gamma értékek (szakmunkás szint)
Szakmunkás 0,95*** 0,94 0,96 Szakmunkás 0,73*** 0,72 0,75
Érettségizett 1,28 *** 1,26 1,30 Érettségizett 0,92*** 0,90 0,94
Felsőfokú 1,53 *** 1,49 1,57 Felsőfokú 1,05 ** 1,01 1,10
Gamma értékek (érettségizett szint) Gamma értékek (érettségizett szint)
Szakmunkás 0,91** 0,85 0,97 Szakmunkás 0,65*** 0,62 0,69
Érettségizett 1,27 *** 1,19 1,35 Érettségizett 0,80*** 0,76 0,84
Felsőfokú 2,16*** 2,01 2,32 Felsőfokú 1,28 *** 1,19 1,37
Pszeudo R2 0,17 Pszeudo R2 0,16

M1. táblázat folytatását lásd a következő oldalon.
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M1. táblázat. A modellek által becsült hatások, 1980–2016 – férfiak (folytatás)

2001 2011

Változó O. R.
95% K. I.

Változó O. R.
95% K. I.

Alsó Felső Alsó Felső
Béta értékek Béta értékek
Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.) Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.)
Szakmunkás 4,76*** 4,68 4,84 Szakmunkás 8,33*** 8,12 8,54
Érettségizett 14,16 *** 13,79 14,53 Érettségizett 37,34*** 35,89 38,84
Felsőfokú 58,94*** 55,48 62,61 Felsőfokú 320,28*** 285,30 359,56
Gamma értékek (szakmunkás szint) Gamma értékek (szakmunkás szint)
Szakmunkás 0,64*** 0,63 0,65 Szakmunkás 0,58*** 0,56 0,59
Érettségizett 0,82*** 0,80 0,84 Érettségizett 0,58*** 0,56 0,61
Felsőfokú 1,03 0,97 1,08 Felsőfokú 0,53*** 0,47 0,59
Gamma értékek (érettségizett szint) Gamma értékek (érettségizett szint)
Szakmunkás 0,65*** 0,61 0,68 Szakmunkás 0,65*** 0,61 0,69
Érettségizett 0,80*** 0,76 0,85 Érettségizett 0,53*** 0,49 0,57
Felsőfokú 1,41*** 1,31 1,52 Felsőfokú 0,41*** 0,36 0,47
Pszeudo R2 0,16 Pszeudo R2 0,22

2016

Változó O. R.
95% K. I.

Alsó Felső
Béta értékek
Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.)
Szakmunkás 8,25*** 8,01 8,49
Érettségizett 39,62*** 38,10 41,19
Felsőfokú 466,35*** 410,47 529,84
Gamma értékek (szakmunkás szint)
Szakmunkás 0,57*** 0,55 0,58
Érettségizett 0,57*** 0,55 0,59
Felsőfokú 0,41*** 0,36 0,46
Gamma értékek (érettségizett szint)
Szakmunkás 0,61*** 0,56 0,65
Érettségizett 0,46*** 0,43 0,50
Felsőfokú 0,29*** 0,26 0,34
Pszeudo R2 0,24

Forrás: KSH Népszámlálás 1980, 1990, 2001, 2011 és KSH Mikrocenzus 2016 adatai alapján saját számítás. 
Megjegyzés: O. R. = odds ratio (odds arány); K. I. = konfidencia intervallum. Szignifikancia szint: † p < 0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001. A gamma értékek az arányos oddsoktól való eltérés mértékét jelölik a függő változó adott szintjén.
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M2. táblázat. A modellek által becsült hatások, 1980–2016 – nők 

Nők
1980 1990

Változó O. R.
95% K. I.

Változó O. R.
95% K. I.

Alsó Felső Alsó Felső
Béta értékek Béta értékek
Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.) Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.)
Szakmunkás 2,90*** 2,85 2,95 Szakmunkás 3,75*** 3,68 3,81
Érettségizett 8,08*** 7,97 8,21 Érettségizett 8,33*** 8,17 8,49
Felsőfokú 35,39*** 33,77 37,09 Felsőfokú 27,83*** 26,63 29,09
Gamma értékek (szakmunkás szint) Gamma értékek (szakmunkás szint)
Szakmunkás 0,75*** 0,73 0,76 Szakmunkás 0,59*** 0,58 0,60
Érettségizett 1,40 *** 1,37 1,42 Érettségizett 1,12 *** 1,09 1,14
Felsőfokú 1,66 *** 1,59 1,73 Felsőfokú 1,51*** 1,45 1,58
Gamma értékek (érettségizett szint) Gamma értékek (érettségizett szint)
Szakmunkás 0,60*** 0,57 0,63 Szakmunkás 0,55*** 0,52 0,58
Érettségizett 1,83 *** 1,76 1,89 Érettségizett 1,37 *** 1,30 1,43
Felsőfokú 3,13*** 2,96 3,31 Felsőfokú 3,14*** 2,95 3,33
Pszeudo R2 0,17 Pszeudo R2 0,17

2001 2011

Változó O. R.
95% K. I.

Változó O. R.
95% K. I.

Alsó Felső Alsó Felső
Béta értékek Béta értékek
Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.) Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.)
Szakmunkás 4,17*** 4,10 4,25 Szakmunkás 6,48*** 6,32 6,65
Érettségizett 9,23*** 9,05 9,41 Érettségizett 19,62 *** 19,08 20,16
Felsőfokú 33,75*** 32,27 35,29 Felsőfokú 107,73 *** 102,31 113,43
Gamma értékek (szakmunkás szint) Gamma értékek (szakmunkás szint)
Szakmunkás 0,54*** 0,53 0,55 Szakmunkás 0,52*** 0,50 0,54
Érettségizett 0,90*** 0,88 0,93 Érettségizett 0,69*** 0,66 0,72
Felsőfokú 1,12 *** 1,07 1,17 Felsőfokú 0,62*** 0,58 0,65
Gamma értékek (érettségizett szint) Gamma értékek (érettségizett szint)
Szakmunkás 0,48*** 0,45 0,50 Szakmunkás 0,55*** 0,49 0,61
Érettségizett 1,12 *** 1,06 1,18 Érettségizett 0,97 0,87 1,07
Felsőfokú 2,37*** 2,22 2,53 Felsőfokú 1,38 *** 1,24 1,54
Pszeudo R2 0,16 Pszeudo R2 0,20

Az M2. táblázat folytatását lásd a következő oldalon.
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M2. táblázat. A modellek által becsült hatások, 1980–2016 – nők (folytatás)

2016

Változó O. R.
95% K. I.

Alsó Felső
Béta értékek
Végzettség (ref.: legfeljebb ált. isk.)
Szakmunkás 7,72*** 7,48 7,96
Érettségizett 22,01*** 21,37 22,67
Felsőfokú 125,19 *** 118,61 132,13
Gamma értékek (szakmunkás szint)
Szakmunkás 0,46*** 0,44 0,48
Érettségizett 0,66*** 0,64 0,68
Felsőfokú 0,62*** 0,59 0,66
Gamma értékek (érettségizett szint)
Szakmunkás 0,44*** 0,40 0,49
Érettségizett 0,75*** 0,68 0,83
Felsőfokú 1,11* 1,00 1,24
Pszeudo R2 0,22

Forrás: KSH Népszámlálás 1980, 1990, 2001, 2011 és KSH Mikrocenzus 2016 adatai alapján saját számítás. 
Megjegyzés: O. R. = odds ratio (odds arány); K. I. = konfidencia intervallum. Szignifikancia szint: † p < 0,1; * p<0,05; ** p<0,01;  

*** p<0,001. A gamma értékek az arányos oddsoktól való eltérés mértékét jelölik a függő változó adott szintjén.

ONLINE MELLÉKLET 4. RÉSZ

A log-lineáris és log-multiplikatív modellek a kereszttáblák celláinak elemszámait modellezik, nem téve 
különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy háromváltozós kereszt-
tábla:
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Online melléklet 4. rész 

A log-lineáris és log-multiplikatív modellek a kereszttáblák celláinak elemszámait modellezik, 

nem téve különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy 

háromváltozós kereszttábla: 

i x j x c , 

ahol i a válaszadó és j a partner végzettsége, c pedig az adott cenzus/mikrocenzus éve. Eme 

táblában 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 jelöli azon kapcsolatok számát c cenzus évében, ahol a válaszadó végzettsége 

az i kategóriába, a partneré pedig a j kategóriába tartozik. 

A különböző modellek az alábbiak szerint kerültek illesztésre: 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 (teljes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 (feltételes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 (konstans fluiditás); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (unidiff),  

ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 

  

,

ahol i a válaszadó és j a partner végzettsége, c pedig az adott cenzus/mikrocenzus éve. E táblában 
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Online melléklet 4. rész 

A log-lineáris és log-multiplikatív modellek a kereszttáblák celláinak elemszámait modellezik, 

nem téve különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy 

háromváltozós kereszttábla: 

i x j x c , 

ahol i a válaszadó és j a partner végzettsége, c pedig az adott cenzus/mikrocenzus éve. Eme 

táblában 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 jelöli azon kapcsolatok számát c cenzus évében, ahol a válaszadó végzettsége 

az i kategóriába, a partneré pedig a j kategóriába tartozik. 

A különböző modellek az alábbiak szerint kerültek illesztésre: 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 (teljes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 (feltételes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 (konstans fluiditás); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (unidiff),  

ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 

  

 jelöli azon kapcsolatok számát c cenzus évében, ahol a válaszadó végzettsége az i kategóriába, a 
partneré pedig a j kategóriába tartozik.

A különböző modellek az alábbiak szerint kerültek illesztésre:
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Online melléklet 4. rész 

A log-lineáris és log-multiplikatív modellek a kereszttáblák celláinak elemszámait modellezik, 

nem téve különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy 

háromváltozós kereszttábla: 

i x j x c , 

ahol i a válaszadó és j a partner végzettsége, c pedig az adott cenzus/mikrocenzus éve. Eme 

táblában 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 jelöli azon kapcsolatok számát c cenzus évében, ahol a válaszadó végzettsége 

az i kategóriába, a partneré pedig a j kategóriába tartozik. 

A különböző modellek az alábbiak szerint kerültek illesztésre: 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 (teljes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 (feltételes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 (konstans fluiditás); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (unidiff),  

ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 
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Online melléklet 4. rész 

A log-lineáris és log-multiplikatív modellek a kereszttáblák celláinak elemszámait modellezik, 

nem téve különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy 

háromváltozós kereszttábla: 

i x j x c , 

ahol i a válaszadó és j a partner végzettsége, c pedig az adott cenzus/mikrocenzus éve. Eme 

táblában 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 jelöli azon kapcsolatok számát c cenzus évében, ahol a válaszadó végzettsége 

az i kategóriába, a partneré pedig a j kategóriába tartozik. 

A különböző modellek az alábbiak szerint kerültek illesztésre: 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 (teljes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 (feltételes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 (konstans fluiditás); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (unidiff),  

ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 
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log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (unidiff),  

ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 
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reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 
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log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (unidiff),  

ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 
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Online melléklet 4. rész 

A log-lineáris és log-multiplikatív modellek a kereszttáblák celláinak elemszámait modellezik, 

nem téve különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy 

háromváltozós kereszttábla: 

i x j x c , 

ahol i a válaszadó és j a partner végzettsége, c pedig az adott cenzus/mikrocenzus éve. Eme 

táblában 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 jelöli azon kapcsolatok számát c cenzus évében, ahol a válaszadó végzettsége 

az i kategóriába, a partneré pedig a j kategóriába tartozik. 

A különböző modellek az alábbiak szerint kerültek illesztésre: 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 (teljes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 (feltételes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 (konstans fluiditás); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 +  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 (unidiff),  

ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 
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ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 
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nem téve különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy 

háromváltozós kereszttábla: 

i x j x c , 

ahol i a válaszadó és j a partner végzettsége, c pedig az adott cenzus/mikrocenzus éve. Eme 

táblában 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖 jelöli azon kapcsolatok számát c cenzus évében, ahol a válaszadó végzettsége 

az i kategóriába, a partneré pedig a j kategóriába tartozik. 

A különböző modellek az alábbiak szerint kerültek illesztésre: 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 (teljes függetlenség); 
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ahol 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃, 𝜆𝜆𝜆𝜆𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 a fő hatásai a válaszadó végzettségének (R), a partner végzettségének (P), 

illetve a cenzus időpontjának (C). Az összetettebb modellekben adott változók összefüggését 

az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 

  

 elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. 
A modellek össze hasonlítása a gyakran használt AIC, BIC és disszimilaritás index (D) mutatók segítsé-
gével történt. Ezek:
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az interakciók jelölik: λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 jelenti a válaszadó végzettsége és a cenzus évének összefüggését, 

λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 pedig ugyanezt a partner esetében. A konstans fluiditás modellben a λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑅𝑅𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃 paraméter 

reprezentálja a pár végzettségének interakcióját. Az unidiff modellekben megjelenik a 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖 elem 

(az unidiff paraméter), mely a végzettségek asszociációjának időbeli változását jelöli, és a 𝜓𝜓𝜓𝜓𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗 

elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 

  

ahol ni a megfigyelt, 
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Online melléklet 4. rész 

A log-lineáris és log-multiplikatív modellek a kereszttáblák celláinak elemszámait modellezik, 

nem téve különbséget magyarázó és magyarázott változó között. Az elemzés alapja egy 
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i x j x c , 
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log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 (teljes függetlenség); 

log�𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖� = λ +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑃𝑃𝑃𝑃 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑅𝑅𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 +  λ𝑗𝑗𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑃𝑃𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 (feltételes függetlenség); 
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elem, ami pedig annak időben állandó elemét jelenti. A modellek összehasonlítása a gyakran 

használt AIC, BIC és disszimilaritás-index (D) mutatók segítségével történt. Ezek: 

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =  −2 log(𝐿𝐿𝐿𝐿) + 2𝑘𝑘𝑘𝑘 ;𝐵𝐵𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝐺𝐺𝐺𝐺2 − 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑 ∗ log (𝑖𝑖𝑖𝑖), 

ahol L a likelihood statisztika, k a paraméterek száma, G2 a likelihood-arány statisztika, df a 

szabadságfok, és n a minta elemszáma. A disszimilaritás index gyakorlatiasabb, 0-1 közé eső 

értéke azt reprezentálja, hogy a minta elemeinek mekkora arányát kellene másik cellába 

mozgatni, hogy a modell tökéletesen illeszkedjen. Számítása: 

𝐷𝐷𝐷𝐷 =  ∑ |𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖| / 2𝑖𝑖𝑖𝑖, 

ahol ni a megfigyelt, 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám. 

  

 pedig a modell által illesztett érték, n pedig a teljes elemszám.

M3. táblázat. A bemutatott unidiff modellek paraméterei

Paraméter
95% K. I.

Alsó Felső
Férfiak
1980 (ref.) 1,00 – –
1990 0,99† 0,99 1,00
2001 0,99 ** 0,98 1,00
2011 1,12 *** 1,11 1,13
2016 1,15 *** 1,14 1,16
Nők
1980 (ref.) 1,00 – –
1990 1,02 *** 1,02 1,03
2001 1,02 *** 1,01 1,02
2011 1,17 *** 1,16 1,18
2016 1,20 *** 1,19 1,21

Forrás: KSH Népszámlálás 1980, 1990, 2001, 2011 és KSH Mikrocenzus 2016 adatai alapján saját számítás. 
Megjegyzés: K. I. = konfidencia intervallum. Szignifikancia szint: † p < 0,1; * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001.
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M4. táblázat. A vizsgált modellek illeszkedési statisztikái

Modell Szabadságfok Deviancia AIC BIC D

Férfiak
Teljes függetlenség 69 1 252 747 1 253 674 1 253 700 0,30
Feltételes függetlenség 45 950 248 951 222 951 305 0,25
Konstans fluiditás 36 7 035 8 027 8 132 0,02
Unidiff 32 4 770 4 706 4 306 0,01
Nők
Teljes függetlenség 69 1 554 066 1 555 009 1 555 035 0,30
Feltételes függetlenség 45 1118718 1 119 709 1 119 792 0,26
Konstans fluiditás 36 11779 12 788 12 893 0,02
Unidiff 32 8148 8 084 7 678 0,01

Forrás: KSH Népszámlálás 1980, 1990, 2001, 2011 és KSH Mikrocenzus 2016 adatai alapján saját számítás. 

ONLINE MELLÉKLET 5. RÉSZ 

A túlélési görbék becslése során a Kaplan–Meier eljárást alkalmaztuk, amit az alábbi képlet határoz meg:
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Online melléklet 5. rész  

A túlélési görbék becslése során a Kaplan-Meier eljárást alkalmaztuk, amit az alábbi képlet 

határoz meg: 

𝑆𝑆𝑆𝑆(𝑡𝑡𝑡𝑡) = ��1 −
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
�

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖≤𝑡𝑡𝑡𝑡

 

Ahol 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑖𝑖𝑖𝑖 az adott időpont, amikor legalább egy esemény (kapcsolatbomlás) történt, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 az 

események száma adott időpontban, 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 pedig adott időpontig túléltek (ép házasságok) száma, 

akik ki vannak téve a felbomlás rizikójának. A túlélési görbe az adott időpontok becsléseiből 

áll össze. 

 

 

Online melléklet 6. rész 

A többváltozós elemzés alapját nemenként illesztett Cox-regresszió adja: 

ℎ(𝑡𝑡𝑡𝑡) = ℎ0(𝑡𝑡𝑡𝑡) ∗ 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖(𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑖𝑖𝑖𝑖1 +  𝛽𝛽𝛽𝛽2𝑖𝑖𝑖𝑖2 + ⋯+  𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛), 

ahol ℎ0(𝑡𝑡𝑡𝑡) a baseline hazárd, ℎ(𝑡𝑡𝑡𝑡) a hazárd függvény, 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛 pedig a magyarázó változók 

hatása. A hazárd annak a valószínűségét jelöli, hogy egy személy a t időpontban átéli adott 

eseményt, ha addig túlélte. A modell feltételezi az arányos hazárdokat, e feltételnek való 

megfelelés érdekében a modellek születési kohorsz mentén stratifikálva kerültek 

specifikálásra, a gyermekvállalás pedig a kapcsolat periódusaiként külön került 

meghatározása.  

  

,

ahol 
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hazárd annak a valószínűségét jelöli, hogy egy személy a t időpontban átéli az adott eseményt, ha addig 
túlélte. A modell feltételezi az arányos hazárdokat, e feltételnek való megfelelés érdekében a modellek 
születési kohorsz mentén stratifikálva kerültek specifikálásra, a gyermekvállalás pedig a kapcsolat peri-
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M5. táblázat. A végső modellek eredményei

Változók
Férfiak Nők

H. R.
95% K. I.

H. R.
95% K. I.

Alsó Felső Alsó Felső
Életkor (ref.: 29 éves vagy fiatalabb)
30–49 éves 0,65† 0,41 1,03 0,59** 0,42 0,83
50 éves vagy idősebb 0,31** 0,15 0,64 0,28*** 0,13 0,56
Elvált szülők 0,92 0,66 1,29 1,62 *** 1,31 2,02
Korábban élt együtt valakivel 1,88 ** 1,19 2,99 1,75 * 1,11 2,75
Volt korábbi válása 2,32*** 1,54 3,49 2,14*** 1,49 3,06
Vallásosság (ref.: nem vallásos)
Vallásos, követi az egyházat 0,73 0,49 1,07 0,76† 0,57 1,02
Vallásos, maga módján 1,05 0,84 1,31 0,92 0,76 1,12
Életkor házasságkötéskor (ref.: 20–31 éves)
20 évnél fiatalabb 1,19 0,79 1,81 0,71** 0,57 0,88
32 éves vagy idősebb 1,57 * 1,02 2,43 1,37 *** 0,78 2,40
Házasság előtt együtt éltek 1,45 ** 1,14 1,86 1,44 *** 1,17 1,77
Van gyermeke (házasság 0–4. éve) 20,80*** 11,6 37,0 37,9*** 20,3 70,60
Van gyermeke (házasság 5–14. éve) 4,73*** 2,82 7,92 5,05*** 3,27 7,80
Van gyermeke (házasság 15–24. éve) 1,76 0,64 4,83 1,81 0,57 5,80
Van gyermeke (házasság 25–x. éve) 0,91 0,12 6,67 0,65 0,16 2,66
Végzettség (ref.: felsőfokú)
Legfeljebb általános iskola 0,98 0,66 1,47 0,71* 0,51 0,99
Szakmunkás 0,86 0,62 1,20 0,82 0,78 1,36
Érettségizett 0,96 0,69 1,34 1,03† 0,65 1,03
Relatív végzettség (ref.: hipogám)
Homogám 0,91 0,70 1,18 0,73** 0,59 0,89
Hipergám 1,04 0,76 1,42 0,72* 0,55 0,96
Születési kohorsz Stratifikált
Konkordancia 0,743 (S. E. = 0,011) 0,750 (S. E. = 0,013)
Arányos hazard teszt (d.f. = 19) 25,755 (p = 0,137) 13,720 (p = 0,800)

Forrás: KSH NKI Életünk fordulópontjai panelkutatás, 1–4. hullám adatai alapján saját számítások.
Megjegyzés: H. R. = hazard ratio (hazárd arány); K. I. = konfidencia intervallum. Szignifikancia szint: † p < 0,1; * p<0,05; ** p<0,01; 

*** p<0,001.
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M6. táblázat. Becsült túlélési arányok a házasság választott éve szerint (%)

Házasság éve Homogám Hipergám Hipogám
Férfiak

1. 99,9 99,9 99,9
5. 99,6 99,4 99,4

10. 98,5 98,3 98,5
15. 97,2 97,7 96,4
20. 95,6 96,2 93,6
40. 93,1 93,2 89,8

Nők
1. 99,9 99,9 99,9
5. 99,6 99,3 99,5

10. 98,6 98,4 96,8
15. 97,5 97,3 93,5
20. 96,1 96,0 91,9
40. 91,7 93,3 85,0

Forrás: KSH NKI Életünk fordulópontjai panelkutatás, 1–4. hullám adatai alapján saját számítások.
Megjegyzés: Az értékek a tanulmány 131. oldalán található 8. ábrán látott pontbecslések százalékos formái.


