Ajánlott tanulmányok jegyzéke
A jó kormányzás regionális összefüggései a vidéki térben: A tervezett cikk olyan
regionális összefüggések elemzésére vállalkozik, melyek elősegítik a vidéki önkormányzatok
gazdaságfejlesztési stratégiáinak megvalósulását, ezen keresztül javítják a jó kormányzás
működését.
Az endogén források szerepe a vidék jó kormányzásának rendszerében: A tervezett cikk
a vidék endogén forrásainak fejlesztésén keresztül igyekszik javítani a helyi kormányzás
lehetőségeit, ezzel javítva az életminőség főbb összefüggéseit.
A szaktanácsadási hálózatok szerepe a vidékbiztonság megteremtésében: A tervezett cikk
azt kívánja elemezni, hogy a már működő vidéki szaktanácsadási hálózat irmeretátadással
hogyan járulhat hozzá a vidéki vállakozások biztonságérzetének javulásához.
A vidék versenyképességét segítő szaktanácsadás módszertanának vizsgálata: A tervezett
cikk elemezni kívánja azokat az ismeretátadási módszereket, melyek nagy hatékonysággal
alkamazhatóak a vidéki szaktanácsadásban, biztosítva ezzel a vidékbiztonság ismeretkörének
disszeminációját.
Helyi élelmiszerek piacra jutását segítő árujelzők előírásrendszere: A tervezett cikk
számbaveszi az ismertebb,a helyi élelmiszerek esetében alkalmazott tanúsító védjegyeket,
bemutatja követelményrendszerüket főként szekunder kutatási eredményekre támaszkodva.
Élelmiszerjelölés jelentősége a vidéki élelmiszerelőállításban: A tervezett cikk a helyi
élelmiszerek esetében alkalmazott élelmiszerjelölési előírásokat tekinti át és ezek
megvalósulását vizsgálja, szekunder és primer kutatási eredmények alapján.
Ökológiai élelmiszer-előállítás élelmiszerbiztonsági összefüggései: A tervezett cikk az
ökológiai élelmiszer-előállítás élelmiszerbiztonsági aspektusait ezek fogyasztók általi
megítélését vizsgálja, elsősorban primer kutatás alapján.
A helyi gazdaság szereplőinek együttműködési lehetőségei a vidéki térségek
versenyképességének fokozására: A tervezett cikk fókuszában a helyi gazdaságfejlesztés
szereplőinek együttműködési formái állnak, melyek jelenleg különböző hatékonysággal
képesek a vidéki térségek versenyképességét fokozni. A cél, hogy áttekintésre és
összegyűjtésre kerüljenek azok a sikertényezők, melyek eltérő erőforrás-állománnyal bíró
térségekben is egyaránt alkalmazhatók.
A vidékgazdaság foglalkoztatási szerkezete Magyarországon: A tervezett cikk a vidéki
foglalkoztatás legfrissebb állapotát mutatja be szekunder adatok elemzésével és primer
kutatási tapasztalatok felvillantásával.
Gazdaságfelylesztési lehetőségek a jól működő településeken: A tervezett cikk
számbaveszi a sikeres gazdaságfejlesztési folyamat lépéseit a kapcsolódó önkormányzati
feledatok tükrében.
Közösségépítés települési dimenziói: A tervezett cikk számbaveszi és rendszerezi a sikeres
közösségépítést befolyásoló és támogató eszközöket módszereket.
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A közrend, közbiztonság szerepe a kritikus infrastruktúra szemszögéből: Az emberi
szükségleteket szemléltető Maslowi szükségletpiramis analógiáján minden társadalom az
alapoktól építi fel rendszereit, így a fizikai biztonság garantálása minden nemzet alapfeladata.
A közrend és közbiztonság fenntartásának komplex lehetőségei: A közrend, közbiztonság
kollektív társadalmi érték, melynek fenntartása a nemzet feladata, ezért a kritikus helyzetekre
komplex több szervezet, hatóság, álláspontját képviselő választ kell adni nemzeti szinten is.
A vidékbiztonság rendészeti szereplői és együttműködésük: A vidék biztonsága kapcsán
alapvető jelentőséggel bír, hogy milyen a rendészet szereplői közötti együttműködés, és a
bűnmegelőzés elvei, módszerei miként érvényesülnek a városokban és a vidék
Magyarországán.
A vidékbiztonság történeti aspektusai: A vidékbiztonság fogalmának értelmezési
lehetőségei az ókortól napjainkig, a társadalmi és történelmi viszonyok változásai.
Napjaink vidékbiztonsága: A vidékbiztonság a modern korban, az elmúlt évtizedek
társadalmi változásai és hatásuk, a jelenlegi értelmezési tartományai.
A vidékbiztonság nemzetközi értelmezése: A vidékbiztonság fogalmának megjelenése és
értelmezése a nemzetközi szakirodalomban.
A katasztrófavédelmi kirendeltségek és járási hivatalok szerepe a vidék biztonságának
növelésében: A rendvédelem és a közigazgatás hatékony együttműködö és kezdeményező
tevékenységének hozzájárulása a biztonságos környezet megteremtéséhez.
A katasztrófavédelmi felkészítés és a vidékbiztonság kapcsolata: A lakósság
katasztrófavédelmi felkészítésének megvalósítását elősegítő új lehetőségek alkalmazása a
biztonságérzet növelése érdekében.
Az individuum biztonsága vidéki térben: A tervezett cikk az egyén szemszögéből vizsgálja
a vidékvédelem jelenlegi helyzetét és próbál javaslatokat adni az egyén vidékbiztonságát
elősegítő alternatívákra. Profánul fogalmazva: Mitől érzi vagy nem érzi jól magát a vidéki
ember és mi javíthatja e körben a közérzetét, tenni akarását, inspirációját.
Vidékbiztonság törvényi-szervezeti rendszere-szakigazgatás: A tervezett cikk az Európai
közigazgatás rendszerén át vizsgálja a hazai nemzetgazdasági igazgatás-védelmi igazgatáshumán igazgatás- környezetvédelmi- vidékinformációs rendszerek és az önszerveződésen
keresztül a vidék szakigazgatási rendszerét és – levonva a helyzetelemezés következményeit javaslatot tesz ezek esetleges módosítására, a hatékonyabb működés elősegítésére.
Vidéktámogatási stratégia-támogatási rendszerek: A tervezett cikk megvizsgálja a
vidéktámogatási rendszereket, azok felhasználhatóságának, felhasználásának eredményeit egy
konkrét vidéki régióban és azok tekintetében megállapításokat tesz, elősegítve ezzel a
támogatási rendszerek átgondolását, irányát.
A közrend, közbiztonság szerepe a kritikus infrastruktúra szemszögéből II: Az emberi
szükségleteket szemléltető Maslowi szükségletpiramis analógiáján minden társadalom az
alapoktól építi fel rendszereit, így a fizikai biztonság garantálása minden nemzet alapfeladata.
A közrend és közbiztonság fenntartásának komplex lehetőségei II. : A közrend,
közbiztonság kollektív társadalmi érték, melynek fenntartása a nemzet feladata, ezért a
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kritikus helyzetekre komplex több szervezet, hatóság, álláspontját képviselő választ kell adni
nemzeti szinten is.
A vidékbiztonság rendészeti szereplői és együttműködésük II.: A vidék biztonsága
kapcsán alapvető jelentőséggel bír, hogy milyen a rendészet szereplői közötti együttműködés,
és a bűnmegelőzés elvei, módszerei miként érvényesülnek a városokban és a vidék
Magyarországán?
A zárt anyagáramú vidéki termelési rendszerek alkalmazhatósága Magyarországon: A
monográfia részlet bemutatja, hogy a zárt anyagáramú termelési rendszerek hogyan
alkalmazhatók a hazai vidéki térségekben.
A fenntartható termékelőállítás előírásrendszerének alkalmazása a vidéki
élelmiszerelőállításban: A monográfia a fenntartható élelmiszer-előállítási rendszerek
típusait, fő követelményeit, ezek változását és hatását vizsgálja a vidéki élelmiszertermelésre
primer és szekunder adatok elemzésével.
Vidéki foglalkoztatás, mint a vidék gazdasági biztonságának alapja: A monográfia a
vidéki foglalkoztatás befolyásoló tényezőit és legfrissebb állapotát mutatja be makrogazdasági
összehasonlításban, szekunder adatok elemzésével.
Sikeres/jó önkormányzati működés gazdaságbiztonsági és szociális/társadalmi
biztonsági dimenziói: A monográfia a sikeres önkormányzati mőködés gazdaságbiztonsági,
szociális/ társadalom biztonsági kérdéseit tárgyalja fokozott figylemmel az átkondolt és
öszehangolt beavatkozások működési és fejlesztési hatásaira.
A vidék biztonságát növelő katasztrófavédelemmel összefüggő fejlesztési lehetőségek és
megoldások: A katasztrófák elleni védekezés feladatrendszerét meghatározó alapvető
jogszabályok keretei között megvalósítható megoldások és módszerek kutatása a vidék
magasabb szintű biztonságának elérése érdekében.
Vidéki település biztonság és gazdálkodás összefüggései: A tervezett irásmű egy konkrét
település közbiztonságágának, kritikus infrastruktúrájának, szennyvízhálózatának,
csapadékvíz elvezetési és üzemeltetési rendszerének, villamos-energia ellátásának, fűtése és
melegvíz ellátásának, területtisztítási és útkarbantartásának, logisztikai feladatainak,
hulladékgazdálkodásának, világítástechnikájának, tűzvédelmének stb. kapcsán konkrét
elemzést készít és ennek eredményét publikálja.
Térbeli struktúrák változásainak hatása a vidékgazdaság fejlődésére: A tervezett könyv a
regionális térbeliség változási tendenciáinak gazdasági és társadalmi összefüggéseit mutatja
be a vidéki térben és egyben stratégiát és javaslatot is alkot a jó kormányzás vidéki
megvalósulásához.
A helyi gazdaság- és vállalkozásfejlesztés szerepe és lehetőségei a vidékbiztonság
megteremtésében: A tervezett könyv célja, hogy áttekintse az alulról jövő kezdeményezések,
valamint a helyi vállalkozásfejlesztés jelentőségét és lehetőségeit a vidékbiztonság
megteremtése érdekében a jó állam ismérveinek figyelembe vételével.
A vidékbiztonság vidékgazdasági alapjai: A könyv a multifunkcionális vidék sajátos
erőforrásait, versenyképességi tényezőit, a vidéki gazdaság sajátos alapjait mutatja be,
kapcsolódva a vidékbiztonsági kutatás mindegyik pilléréhez.
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A cigány-magyar együttélés mintázatai a XV. századtól napjainkig és hatása a vidék
biztonságára, kihívások és konfliktusok: a cigány-magyar együttélés történeti
összefoglalása, megjelenítve az eltérő csoportok egymásra hatását, a kapcsolatok kihívásait és
a konfliktusokat, valamint ezek az egyéni és a közösségi biztonságra gyakorolt hatását.
A földrajzi környezet, természeti csapások, társadalmi átalakulások a biztonsági
struktúrák tükrében, a Kárpát-medence régióban: a Kárpát-medence történeti
földrajzának és gazdaságának viszonyai, hatásai, a táj és gazdaság rendszerének változásai a
történelmi események, társadalmi változások és természeti katasztrófák során.
Globális, regionális és lokális biztonsági kihívások és hatásai, kezelésük eszközrendszere,
a fizikai biztonság szereplőinek helye a biztonság- és védelempolitikai célok elérésében: a
biztonságot –beleértve a vidéki létet– érintő, kihívások és fenyegetések kezelésének
„kemény” eszközeinek –erőszak alkalmazási képesség–, az alkalmazás elveinek,
összefüggéseinek és sajátosságainak feltárása.
A vidékbiztonság történelmi megközelítésben: A vidékbiztonság fogalmának társadalmi
felfogásváltozásai a történelem során, előzményei és alapjai, hazai és nemzetközi
vonatkozásban.
A vidékbiztonság rendszerszemléletű vizsgálata, ismeretrendszerének megalapozása: A
vidékbiztonság fogalmának, funkciójának, alkotóelemeinek, törvényszerűségeinek,
sajátosságainak, környezeti elemeinek elemzése és azok definiálása.
A szaktanácsadás jelentősége a vidék versenyképességére: A tervezett mű elemezni
kívánja azokat az ismeretátadási módszereket, melyek nagy hatékonysággal alkalmazhatóak a
vidéki szaktanácsadásban, biztosítva ezzel a vidékbiztonság ismeretkörének disszeminációját,
ezen keresztül a vidéki vállalkozások biztonságérzetének javulását.
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