8. Függelék
8.1. Sajtóelemzés dokumentációja

A rendelkezésre álló szűkös keretekre figyelemmel a sajtóelemzést szűk körre,
két napilap és egy hetilap kiválasztott lapszámaira végeztük el. A mintavételben
egyrészt a politikai kiegyensúlyozottságra, másrészt arra törekedtünk, hogy
a főbb politikai üzenetek jó eséllyel bekerüljenek a mintába. Erős leegyszerűsítéssel a baloldali vélemények megjelenítésére a Népszabadságot (ami az
1990-es évek legelejétől eltekintve mérsékelten baloldalinak számít), a jobboldali üzenetek megjelenítésére a Magyar Nemzetet választottuk ki (ami az
elmúlt tíz évben fokozatosan távolodott addigi jobbközép helyzetétől, azonban
helyét nem vette át más orgánum). A független gazdasági szakértők nézőpontjának megfigyelésére a Heti Világgazdaságot választottuk. Mindhárom
esetben a nyomtatott lapszámokat vizsgáltuk.
Az adatfelvétel tervét Scharle Ágota és Váradi Balázs készítette, a leválogatást és a kódolást G. Szabó András, az elemzést Váradi Balázs végezte.
A főmintát a választások előtti hónapokból vettük az alábbiak szerint.
Országgyűlési választások:
1990. január 1–1990. március 25.
1994. január 8–1994. május 8.
1998. január 10–1998. május 10.
2002. január 1–2002. április 7.
2006. január 1–2006. április 9.
2010. január 1–2006. április 11.
Önkormányzati választások:
1990, 1998, 2002, 2006, és 2010 esetében szeptember–december
1994. november 1–december 31.
A főmintába került lapszámok teljes tartalmát vizsgálatuk. A releváns cikkek
mindegyike esetében a foglalkoztatással kapcsolatban megjelenő véleményeket kódoltuk (1. kódlap). Az utóbbi kódlapot egy kiterjesztett mintán is kitöltöttük azokban az esetekben, ahol az eredeti mintába (a választások előtti két
hónapban és az azt követő szeptember–október hónap) nem került érdemi
cikk. A kiterjesztés mindkét irányban két hónap volt. Azokban a lapszámokban,
ahol az eredeti minta releváns szakpolitikussal készült interjút is tartalmazott, a munkaügyi tárcával szemben megfogalmazott elvárásokat is felmértük
(2. kódlap).
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A főmintába került lapszámok és cikkek száma
	Lapszám	Cikkek száma
HVG:
183
31
Magyar Nemzet
517
43
Népszabadság
517
40
Mindezt bővítettük két további, kiegészítő mintával is. Az elsőben a két napilapban kifejezetten a munkaügy területén aktív vezető politikussal vagy közhivatalnokkal készült, nem kampány jellegű, hosszabb interjúkat kerestünk. Ilyen
kiegészítő mintát vettünk a nem választási évek (1992, 1995, 1999, 2003, 2005,
és 2007) év eleji lapszámaiból, de csupán két ilyen interjút találtunk. A másik
kiegészítő mintavétel során a húszéves periódus végén, 2006. április 15–2009.
február 28. közötti 146 HVG-lapszámban kifejezetten a munkaüggyel kapcsolatos javaslatokat tartalmazó cikkeket kerestünk: 15 ilyen cikket találtunk.
Tehát mindösszesen 2135 lapszám 131 cikkét dolgoztuk fel.
1. KÓDLAP: Foglalkoztatással kapcsolatos vélemények
Cikk dátuma, megjelenés helye, hossza, szerzője

Keresendő gondolatok

Hány

Összes

Első említés

Kinek a véle-

bekezdésben

említés

helye:

ményeként

említik

súlya a teljes

(1) első 1/4

jelenik meg?

cikkben

(2) középen

lásd VÉL kód

(tized)

(3) utolsó 1/4

A foglalkoztatás a gazdasági folyamatok függvénye, csak akkor emelkedik, ha nő a gazdaság
A foglalkoztatáspolitikai eszközök (például
a „rugalmas biztonság”, a munkanélküliek aktiválása, a jól célzott bértámogatások) növelhetik
a foglalkoztatást, még akkor is, ha éppen nincs
erős gazdasági növekedés
Az a fontos, hogy ne nőjön a munkanélküliség, ne
vezessen robbanáshoz a társadalmi feszültség.
Az aktivitás csökkenése, a korai nyugdíjak sokba
kerülnek, különösen hosszú távon
A munkanélküliséget hatékonyabban lehet csökkenteni aktív eszközökkel (képzéssel, tanácsadással, bértámogatással stb.), mint segélyezéssel.
Ezekre kellene többet költeni
A „segély helyett munka” jellegű reformok
[1998/1999-ben vagy 2008/2009-ben] segítik
a helyi társadalmi feszültségek csökkentését.
A foglalkoztatás elsősorban a képzetlen népesség
körében alacsony /VAGY munkanélküliség …magas
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Hány

Összes

Első említés

Kinek a véle

bekezdésben

említés

helye:

ményeként

említik

súlya a teljes

(1) első 1/4

jelenik meg?

cikkben

(2) középen

lásd VÉL kód

(tized)

(3) utolsó 1/4

…a roma népesség körében alacsony
…az idősebb népesség körében alacsony
A foglalkoztatás a fiatalok körében is alacsony
…a kisgyermekes anyák körében is alacsony
Az alacsony foglalkoztatás egyik fontos oka/
megoldásához előbb azt kell orvosolni, hogy nincs
gazdasági növekedés, vagy nem a munkaigényes
ágazatok bővülnek
…nem kiszámítható a gazdasági környezet
…magas a béreket terhelő adó/a minimálbér
…a segélyezettek nem is akarnak dolgozni
…a jóléti ellátást (gyes, rokkantnyugdíj stb., kivéve
munkanélküli-segély!) kapók nem keresnek
munkát
…szűk a kisvállalkozási szektor, ami a képzetlen
munkaerőt foglalkoztatni tudná
…kevés/gyenge minőségű szolgáltatást nyújtanak
a munkaügyi kirendeltségek
A foglalkoztatás növelését (munkanélküliség csökkentését) csak piackonform eszközökkel szabad
támogatni
Más tényezőt nevez meg, az alacsony foglalkoztatás legfőbb okának, éspedig: …
VÉL kódok:
1 – riporter/újságíró, 2 – munkaügyi tárca képviselője mint interjúalany,
3 – munkaügyi tárca (képviselője) mint idézett szereplő (itt vigyázni, nem volt mindig önálló munkaügy!),
4 – más tárca képviselője mint interjúalany, 5 – más tárca (képviselője) mint idézett szereplő,
6 – külsős munkaügyi szakértő, kutató mint interjúalany, 7 – külsős munkaügyi szakértő, kutató mint
idézett szereplő, 8 – önkormányzat képviselője, polgármester mint interjúalany, 9 – önkormányzat
mint idézett szereplő, 10 – szakszervezet mint interjúalany, 11 – szakszervezet mint idézett szereplő,
12 – munkáltató mint interjúalany, 13 – munkáltató mint idézett szereplő, 14 – nemzetközi szervezet
képviselője mint interjúalany, 15 – nemzetközi szervezet mint idézett szereplő, 16 – más, éspedig: ...
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2. KÓDLAP : Munkaügyi tárcával szembeni elvárások
Ahol a munkaügyi tárca képviselőjét említik, vagy maga is megszólal, ott az
1. táblázat mellett ezeket is nézni kell.
Cikk dátuma, megjelenés helye, hossza, szerzője, munkaügyi tárca szereplőjének neve, posztja

Keresendő gondolat

Hány

Összes

Első említés

Kinek a véle-

bekezdésben

említés
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ményeként

említik

súlya a teljes

(1) első 1/4

jelenik meg?

cikkben

(2) középen

(tized)

(3) utolsó 1/4

A nagy munkanélküliség súlyos probléma
A munkanélküliség a piacgazdaság velejárója
Az alacsony foglalkoztatási/magas inaktivitási ráta
súlyos probléma
Az a fontos, hogy ne nőjön a munkanélküliség, ne
vezessen robbanáshoz a társadalmi feszültség.
Az aktivitás csökkenése, a korai nyugdíjak sokba
kerülnek, különösen hosszú távon
A munkaügyi tárca fő feladata a munkanélküliség
csökkentése, a növekedés megelőzése (például
munkahelyek védelme)
A munkaügyi tárca fő feladata a társadalmi
feszültségek enyhítése, a munkanélküli-ellátások
biztosítása, a szegénység enyhítése, megelőzése
A foglalkoztatás növelése a gazdasági tárcán/
külső keresleten/stb. múlik.
A foglalkoztatási támogatásokat hatékonyan kell
elkölteni
A szaktárca feladata, hogy számításokat készítsen
...a várható költségekről, az eszközök
hatékonyságáról
…a foglalkoztatáspolitikai intézkedések/eszközök
hatékonyságáról, eredményéről
Más célt említ, mint legfőbb elvárást a munkaügyi
tárcával szemben, éspedig …
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