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– Elnök Úr! Az erdészek munkáját tá-
mogatva köztársasági elnökként aktív
szerepet vállalt a 2014-ben jégtörést
szenvedett erdõk helyreállításának elõ-
remozdításában, a károk bemutatásá-
ban. Miért gondolta úgy, hogy szüksé-
ges ez a komoly segítséget jelentõ meg-
szólalás?

– Amikor erdészek kíséretében a Pi-
lisben jártam, személyesen is meggyõ-
zõdhettem a katasztrófa mértékérõl: a
jégkárok következtében 30-40 év, egy
emberöltõnyi idõ munkája ment tönkre
hatalmas területen. 34 ezer hektárnyi
erdõ nagyon súlyosan károsodott és
több mint 200 hektáron újra kell telepí-
teni az erdõt, ez pedig csak komoly ál-
lami segítséggel és széles körû civil
összefogással valósulhat meg. Ezért úgy
gondoltam, fel kell hívni az emberek, a
cégek figyelmét arra, milyen módon se-
gíthetnek abban, hogy minél hamarabb
újra ép erdõket láthassunk.

– Alig egy héttel a katasztrófát köve-
tõen, december 8-án személyesen is
megtekintette a károsodott erdõket,
majd március elején ismét a terepen tá-
jékozódott a kárfelszámolás menetérõl.
Milyen személyes tapasztalatai alakul-
tak ki a bejárás során? 

– Lesújtó volt látni a jégtörés által le-
tarolt erdõt, a szilánkosra tört, kifordult,
derékba tört fákat. Az egész terület
olyan volt, mintha lebombázták volna,
a fák a nyílt sebeikkel egy-egy sírke-
resztre emlékeztettek, mementót állítva
a pusztításnak. 

– Az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöke januárban Önnél járt a Sándor-
palotában és részletesen beszámolt a
kárfelmérések eredményérõl, a kárelhá-

rítás szakmai feladatairól. A terepen
látottak és a szakmai tájékoztatás alap-
ján hogyan ítéli meg az erdészek eddig
elvégzett munkáját, feladatait?

– Elismerés illeti az erdészetek
szakembereinek szakszerû és
gyors munkáját, amit az
azonnali kárelhárítás-
ban végeztek. Megíté-
lésem szerint a munka
jó tempóban halad,
azonban azzal is tisz-
tában vagyok, hogy a
helyreállítás sokáig el-
tarthat, hiszen az erdõtele-
pítés, újratelepítés nem rövid
távú projekt. 

– Az Ön kezdeményezésére temati-
kus napon foglalkozott a közmédia a
károk felszámolásával. A mûsorral pár-
huzamosan hozzájárulásokat is gyûj-

töttek a károk helyreállítására. Sikeres-
nek tartja az összefogást, a kezdemé-
nyezést?

– Igen, több szempontból is. Egy-
részt, már az elsõ napon több mint 40
ezren telefonáltak és nemcsak civil em-
berek mozdultak meg az ügyben, na-
gyon sok vállalat is felajánlott kisebb-
nagyobb összeget, hogy segítse az er-
dõgazdaságok munkáját. 

Másrészt, civilek, vállalatok dolgozói
kétkezi munkájukkal is segítettek a
kárenyhítésben. A Mátrában például a
közszolgálati televízió munkatársai, a
Börzsönyben az egyik áruházlánc dol-
gozói vettek részt az erdõ megtisztításá-
ban. És ebben nem csak az a siker,
hogy segítségükkel gyorsabban haladt
a munka. A résztvevõk átérezhették a
veszteséget, amit az erdõ pusztulása je-
lentett, egyúttal megtapasztalhatták az

összefogás, segítségnyújtás, tenni
akarás felemelõ érzését is,

hogy együtt mennyivel
többre vagyunk képe-
sek. És ez az élmény ta-
lán sokakat elindít egy
úton, hogy ne csak
egy-egy alkalomról

szóljon az összefogás.
– Elnök Úr! A jégkár

mellett a médianap fogla-
kozott az erdõk szerepének ál-

talános bemutatásával is. Ön miben
látja az ország termõterületének egyne-
gyedét borító hazai erdõállomány és az
ezt kezelõ erdõgazdálkodók legfonto-
sabb szerepét?

AKTUALITÁSOK

Büszkék lehetünk a magyar erdészekre
Beszélgetés Áder János köztársasági elnökkel

Negyvenezer embert, kis- és nagyvállala-
tok társadalmi felelõsségérzetét mozgósí-
totta a közmédia március elsejei temati-
kus napja, amelyet Áder János köztársa-
sági elnök indítványára a 2014. december
elején jégkárosult magyar erdõk mihama-
rabbi helyreállításának és a hazai erdé-
szeti szakmai munka bemutatásának érde-
kében szervezett — az Országos Erdészeti
Egyesülettel és az érintett állami erõdgaz-
daságokkal együttmûködve — az MTVA. A
tematikus napot is felidézve beszélgettünk
Áder Jánossal a magyar erdõgazdálkodás-
ról és a magyar erdészekrõl.

Zambó Péter, Áder János, Lomniczi Gergely. (Forrás: MTI, KEH)
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– Az erdõk fontos részei az életünk-
nek, klímavédelmünk természetes elsõ
védvonala, földünk tüdeje. Az erdõ kell
ahhoz, hogy éljünk, hiszen a kibocsá-
tott szén-dioxid egy részét a fák kötik
meg és alakítják oxigénné. De tudnunk
kell, hogy ez a szén-dioxid-nyelõ ké-
pesség véges, ezért fontos a kibocsátás
visszaszorítása. Elmondhatjuk, hogy
Magyarország jól teljesít e téren, hiszen
míg gazdaságunk a 90-es évek óta 25-
30%-kal nõtt, addig szén-dioxid-kibo-
csátásunk 37%-kal csökkent. De az er-
dõk nemcsak az éltetõ levegõt biztosít-
ják, fontos szerepük van a természet
vízgazdálkodásában is. Gondoljunk
csak a nagy esõkre, vagy a hóolvadásra!
Milyen károkat, árvizeket, akár földcsu-
szamlásokat okozhatnak ott, ahol lecsu-
paszították a hegyoldalakat! 

Végül, de nem utolsósorban az erdõ
élõhely, amit meg kellene õriznünk a
fenntarthatóság érdekében. És ez az
emberiség élõhelye is, amirõl a civilizált
ember gyakran hajlamos megfeledkez-
ni. Mindenkit biztatnék arra, hogy lega-
lább évente néhányszor menjen ki az
erdõbe családdal, barátokkal és élvezze
a természetet.

– Új szervezeti egységgel, a Környe-
zeti Fenntarthatóság Igazgatóságával
bõvült január 1-jétõl a Köztársasági El-
nöki Hivatal. Az erdészszakma a fenn-
tarthatóság fogalmát 300 évvel ezelõtt
szakmai célként és eszközként fogal-
mazta meg az erdõgazdálkodás terén.
Hogyan látja ma és a jövõben ennek a
célnak az elérésében a magyar erdész
szakemberek szerepét?

– A környezeti fenntarthatóság párto-
kon, ciklusokon átnyúló feladat, amely
mindannyiunkat érint, meghatározza jö-
võnket.  Fontossága megkérdõjelezhe-

tetlen. Amit ma sokan fenntartható fejlõ-
désnek hívnak, mai formájában fenntart-
hatatlan.  Meg kell tanulnunk jobban
odafigyelni a hosszú távú célokra is,
ezért hoztuk létre a Köztársasági Elnöki
Hivatalon belül a Környezeti Fenntartha-

tóság Igazgatóságát. Természetesen tisz-
tában vagyok vele, hogy ezzel a kis lét-
számú intézménnyel nem tudunk csodát
tenni, de nem is ez volt a cél. Inkább az
együttgondolkodás, az együttmûködés
ösztönzése kormányzati szereplõkkel,
civilekkel és szakemberekkel.  

A magyar erdészetnek komoly ha-
gyományai vannak. Büszkék lehetünk
teljesítményükre itthon és külföldön
egyaránt. Amikor két éve hivatalos úton
Vancouverben jártam, felkerestem az
56-os forradalom után Kanadába emig-
rált soproni erdõmérnök-hallgatókat.
Miután ott befejezték tanulmányaikat,
megújították a kanadai erdõgazdálko-
dást. Ennek köszönhetõen – a fenntart-
hatóság jegyében – ott nem folytatódott
a rablógazdálkodás, amiért Kanada
azóta is hálás a magyar erdészeknek.
Ebbõl is láthatjuk, hogy milyen fontos
szerepe van az erdészeti szakemberek-
nek a környezeti fenntarthatóság terén. 

– Hogyan gondolja, össztársadalmi
szinten az átlag magyar állampolgárok
– köztük az erdészek – mivel járulhat-
nak még tevõlegesen hozzá a mindany-
nyiunk számára fontos fenntartható-
ság megvalósulásához?

– Elsõsorban szemléletváltásra van
szükség és környezettudatos magatartás-
ra. Mire is gondolok? Ha kirándulunk az
erdõkben, ha túrázunk a folyókon, tava-
kon, vagy csak az utcán sétálunk, figyel-
jünk a környezetünkre, ne hajítsuk el a
szemetet, a legjobb, ha szelektíven gyûjt-
jük. Vagy az energiafelhasználás terén:
ne pazaroljunk, takarékoskodjunk a víz-
zel, az árammal, a gázzal, akár úgy, hogy
napkollektort szerelünk a házunkra, akár
egyszerûen csak ott égetjük a villanyt,
ahol vagyunk, akkor folyatjuk a vizet,
amikor szükséges.  És nem utolsósorban
csatlakozzanak a www.elobolygonk.hu
honlapon a párizsi klímacsúcson résztve-
võ vezetõknek szánt üzenethez: hala-
déktalan és hathatós cselekvés szükséges
a klímaváltozás megállítása érdekében.

– Elnök Úr! Köszönöm a megtisztelõ
beszélgetést! 

Nagy László

„Elismerés illeti az erdé-
szetek szakembereinek

szakszerû és gyors mun-
káját, amit az azonnali kár-

elhárításban végeztek.”

A köztársasági elnök a jégkárok megtekintése közben. (Fotó: Nagy László)

Interjú az MTVA tematikus napján. (Forrás: MTI, KEH)


