1. sz. mellCklet

MOSZAKI LEMS
(SZAKMAI KOVETELIN~NYEK)
Az OrsAggyulCs Hivatala Fidesz - Magyar Polghri SzovetsCg OrszhggyuICsi KCpviselocsoportja
tevCkenysCgCnek segitdse CrdekCben gazdashgpolitikai tCmak6rokben lefolytatando tudomhnyos
kutathsok Cs azok alapjhn tanulmhyok elkCszitCse a kovetkezii thrgykorokben:
1. Gazdasiigpolitika:
A magyar gazdasag tortCnCseinek, esemCnyeinek tudomhnyos szintu rendszerbe foglalha.
A vizsgalat kozCppontj6ban az aktuhlis kormhyzati gazdashgpolitika tudomhnyos
m6dszerekkel vCgzett rCszletes elemzCse 911, amely maghban foglalja a koltsCgvetCs 6s a
gazdasigpolitikai dontCsek kovetkezmCnyeinek targyalisht, illetve az ad6politika
alakulhht. Megrendelo a szakirodalmi anyagban tijCkoztatast kap Magyarorszig
makrogazdasigi helyzetCro1, a nemzeti fejlesztksi stratCgia megval6sithinak lehetskges
irinyair61 6 valtozisair61 is.
2. Makrogazdasiigi konjunktirra:
A magyar gazdasiig makrogazdashgi folyamataival, a legfontosabb pCnzugyi, reilgazdasigi
viltoz6k alakul8sival foglalkoz6, valamint a konjunkturilis helyzetre vonatkoz6
tudomanyos elorejelzCs elkCszitCse, melynek segitsCgCve1 Megrendelo a jovoben varhat6
tendenciikr61 kap itfog6 kCpet.
Tel-ies mennyisCa:
0sszesen 8 tanulminyt kell elkCsziteni, egy-egy tanulmhny terjedelme legalibb 30 oldal.
Valamennyi tanulmhyt nyomtatott formiban, A4 mkretben, 3 pCldinyban, cegszeriien alairva,
tovibbh elektronikus formaturnban (pdf) CD-n rogzitve kell itadni a Megrendelonek.
A feladat ellithhnak utemezkse:
1. a szerziid6skotCst kovetoen 20 13. IV.30. napjhig egy-egy tanulminy kCszitCse 6s itadasa;
2.20 13. V.01.-2013.VI.30. napjiig egy-egy tanulminy kCszit6se Cs atadha;
3. 20 13.VII. 1 .-2013.1X.30. napjiig egy-egy tanulminy k6szitCse 6s itadha;
4. 20 13.X. I .-2013.XII.3 1. napjiig egy-egy tanulmany k6zitCse 6s itadasa.
Gazdasiigpolitika
NegyedCvente tanulminy kCszitCse, amely atfog6, alapos 6s mCly elemzest nydjt a magyar
gazdasigpolitika legfontosabb fejlemCnyeiro1, kulonos tekintettel a koltsCgvetCs helyzetkre. Az
elemzesnek minden esetben a nemzetkozi fiskilis folyamatok ittekintCsCvel kell kezdodnie.
Ebben rCszletesen be kell mutatni, hogy a hazank szempontjiib61 fontosabb rCgi6kban (Eur6pai
Uni6, visegrhdi orsziigok, Egyesult ~llamok),milyen a kolts6gvetCs egyensdlya, mekkora az
illamad6ssig nagysiga. A tanulminy fontos rCsze az aktdlis Cvi kolts6gvetCs alakulhsinak
rCszletes elemzise. A vizsgilat fo szempontja, hogy a fiskalis folyamatok mennyire t6rnek el a
koltsdgvetCsi torvenyben szereplo pBlyit61, illetve, hogy ez mikCnt hat az allamhiztart~sihiiny
vhrhat6 alakulasara. Az elemzCs egyik sdlypontja a bevCteli oldal vizsgilata, kulon elemezve,

hogy a legfontosabb ad6nemekbol mennyit realiziilt mar thrgyCvben a koltsCgvetCs, illetve hogy
mire szhmithat az Cv hiitralCv6 rCszCben.
Hasonl6kCpp be kell mutatni a kiadasi oldal fontosabb tCteleit Cs What6 alakuliisat, emellett
mind a bevCteli, mind a kiadhi oldal esetCn at kell tekinteni az Cv kozben bejelentett kormiinyzati
intCzkedCsek viirhat6 hatiisat is. A negyedCves tanulmanynak at kell tekintetni az iillamhktartiis
finanszirozasanak Cs az bllamad6ssiig vbltozhsanak legrobb jellemzoit, valamint rCszletesen kell
elemeznie a monet6ris politika alakuliisat. Mindezek mellett szerepelnie kell a gazdasbgpolitikai
elemzCsben a fiskhlis politikiival kapcsolatos olyan eseti elemzdseknek is, melyek minden
esetben egy frissen publikblt hivatalos dokumentumot (pl. zhrsziimadhsi torvCny, koltsCgvetCsi
torvCny, ad6torvCny) vonnak g6rcso alb.
Makrogazdasagi konjunktura

A makrogazdashgi tanulmhy f6kuszaban a hazai friss statisztikiik tukrCben kirajzol6d6
tendenciiik bemutatha, Cs a fo makrogazdasigi vbltoz6kra vonatkoz6 rdvidthh (mhsfCl, kCt
Cves) eliirejelzCs 811. A gazdasiigi helyzetkdp felt9rSstiban kiemelt prioritash a nemzetkozi
kornyezet alakul~sbnakvizsghlata, amivel lehetoleg az elso fejezetben kell foglalkozni.
Kulon alfejezetnek kell foglalkoznia a hazai kulso kereslet vkhat6 alakulbshval, illetve a
kulkereskedelmi forgalom elorejelzCsCvel. A misodik szakaszban a hazai gazdas6gi novekeddst
kell vizsghlni, egyrCszt keresleti oldalr61 (hogyan alakulnak a legfobb tCtelek), ezt kovetoen pedig
az egyes hgazatok (mezogazdasag, ipar, szolg6ltatSsok) gazdasiigi novekeddshez va16
hozzbjirul8sbt kell attekinteni. Ki kell emelni a munkapiaccal osszefuggo kCrdCseket is: ezen
belul vizsgiilni kell az elozo negyedCvben a foglalkoztatottsbg, az aktivith 6s ezek eredojekdnt a
munkanClkulisCgi rkta elm6lt negyedCvi alakulSs6t 4s elorejelzCst kell kCsziteni a mutatok vbrhat6
alakulhara is. A negyedik szakaszban az infl9ci6 Cs a monethris kondici6k bllnak a
kozCppontban. At kell tekintetni a hazai inflhci6s folyamatokat, ezt kovetoen az MNB
kamatdonteseinek hitter&, illetve azok indokoltsagbt kell vizsgblni. A hazai inflhci6s elorejelzCs
bkisan progn6zist kell kCsziteni a magyar alapkamat vbrhat6 alakul6s6ra, illetve be kell mutatni
az elorejelzCs fobb kockkzatait. Foglalkozni kell a fiskblis politika irbnyultsbgtival, a friss
statisztikai adatok elemzCsdvel. RCszletesen elemezni kell az aktuiilis Cvi koltsCgvetCs alakulbsht.
A vizsghlat fo szempontja, hogy a fiskilis folyamatok mennyire tCrnek el a koltsCgvetCsi
torvenyben szereplo pblybt61, illetve hogy ez mikCnt hat az 6llamhiutarthi hibny varhat6
alakulhiira. Az aktuhlis Cvi koltsCgvetCsi folyamatok rCszletes vizsgiilata mellett a kiadvanyban
rendszeresen szerepelnek a fisk6lis politikhval kapcsolatos eseti elemzCsek is. A tanulmbny
utols6 szakaszhban a kulso egyensdlyi helyzet elemzCsCvel, illetve annak vbrhat6 alakulbsinak
meghakirozhhval kell foglalkozni ket oldalr61: egyreszt a folyo fizetCsi mCrleg fo sorainak
egyenlegCt, mhsrdszt a hazai szektorok finanszirozbsi igCnyCt1kCpessCgCt kell vizsgalni.

