
Meghívó

A magyar föld sorsa

Kerekasztal beszélgetés és könyvbemutató

A nemzetek modernkori biztonságát a természeti erőforrásaik minősége, mennyisége, 
állapota továbbá azok megőrzése határozza meg. Milyen intézkedésekre van szükség 
termőföldünk védelméhez? Hogyan alakul a magyar föld jövője? Erre a kérdésre 
keressük a választ A magyar föld sorsa c. kötet szerzőivel egy kerekasztal beszélgetés
és könyvbemutató keretében.

A rendezvény ideje: 2014. november 5. 10 óra

Helyszín: Aranytíz Kultúrház (1051 Budapest, Arany János utca 10.), Bartók terem II. emelet

A kerekasztal beszélgetést és a könyvbemutatót tartják: 

Andrásfalvy Bertalan, a néprajztudomány doktora, professor emeritus, a kötet társszerzője,
Ángyán József, okleveles agrármérnök, mezőgazdasági kutató szakmérnök, a 
mezőgazdasági tudományok kandidátusa, az MTA doktora, a kötet társszerzője,
Márai Géza, okleveles agrármérnök, mezőgazdaság-tudományi doktor, a kötet társszerzője,
Molnár Géza, jogász, a kötet társszerzője,
Tanka Endre, jogász, dr.habil. egyetemi tanár, professor emeritus, a kötet társszerzője és 
szerkesztője,
Vass Csaba, az MTA doktora, a kötet bevezetőjének írója,
Fidrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetsége programfelelőse

A kerekasztal beszélgetést levezeti Farkas István Tamás, a Magyar Természetvédők 
Szövetségének ügyvezető elnöke.

A rendezvényre szeretettel várjuk!
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük 
legkésőbb 2014. november 3-ig jelezze a kerekasztal@mtvsz.hu címen.

A rendezvény háttere:
A tanulmánykötetben a szerzők arra tesznek kísérletet, hogy a hazai földügy évezredes 
Kárpát-medencei történetiségének és mai alakulásának a nemzeti megmaradás 
szempontjából sorshatározó lényegét egyetlen kötetben, tudományos igénnyel feltárják. A 
kerekasztal beszélgetésen körbejárjuk, hogy milyen intézkedésekre van szükség 
termőföldünk védelméhez. A föld az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk, és 
jelentősége a világ népességének növekedésével párhuzamosan egyre növekszik. A Magyar
Természetvédők Szövetsége a kerekasztal beszélgetés kapcsán a globális kitekintés mellett 
az aktuális magyar viszonyokra is szeretné felhívni a figyelmet, Magyarországnak ugyanis a 
lakosságához és területéhez viszonyítva relatíve nagy mennyiségű, jó minőségű termőföld 
áll rendelkezésére. Ez országunk egyik legfontosabb nemzeti vagyontárgya, melyet meg kell 
őriznünk, hogy minél több gazdálkodó magyar család számára biztosítsuk a földhöz való 
hozzáférést és a tisztes megélhetést. Ezen túlmenően fenntartható módon kell 
gazdálkodnunk a földdel, annak érdekében, hogy ez a nemzeti kincs a jövő nemzedékek 
számára is rendelkezésre álljon.
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