
340 Erdészeti Lapok CXL. évf. 11. szám (2005. november)

Az Erdészeti Lapok 2005. októberi szá-
mában közöltünk két levelet az erdészet
2006. évi költségvetésével kapcsolatban.
Ebben a témában hasonló tartalmú leve-
let küldtünk még Gráf József földmûve-
lésügyi miniszternek, Veres János pénz-
ügyminiszternek, továbbá valamennyi
országgyûlési képviselõnek is. A reagá-
lások szomorú mérlege a következõ:

A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-
tési Minisztérium illetékeseihez írott le-
veleinkre nem kaptunk választ, a 387
országgyûlési képviselõnek küldött le-
vélre 5, azaz öt választ kaptunk, a pénz-
ügyminiszter nem válaszolt, a Minisz-
terelnöki Kabinetiroda arról tájékozta-
tott, hogy levelünket illetékességbõl to-
vábbították a Földmûvelésügyi és Vi-
dékfejlesztési Minisztériumnak. Ez
utóbbira végre választ kaptunk a tárca
közigazgatási államtitkárától, amelyet
szó szerint közlünk:

„Tisztelt Elnök Úr!
Hivatkozva Miniszterelnök úrnak írt

levelére az alábbiakról tájékoztatom.
A Magyar Köztársaság 2006. évi

költségvetésrõl szóló törvényjavaslat 1.
sz. melléklete a XII. Földmûvelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezeté-
ben „Erdészeti feladatok” jogcímen –
az erdõfenntartási járulékból és bírsá-
gokból tervezett központosított bevételek
összegével azonos nagyságrendben –
4,2 MrdFt költségvetési támogatási
elõirányzat került megtervezésre. A tör-
vényjavaslat tárcaszintû egyeztetése le-
zárult, a Kormány törvényjavaslatot az
Országgyûlés részére már benyújtotta.

Egyetértek Önnel, hogy az erdészeti
feladatok támogatására biztosított költ-
ségvetési elõirányzatból – melynek nagy-
ságrendje az erdõgazdálkodók befizetésé-
vel azonos – kell támogatnunk az
erdõfenntartási feladatokon túlmenõen

az erdõk immateriális (közjóléti, szociá-
lis, oktatási, nevelési) szolgáltatásainak
fenntartását és azok társadalmi elvárá-
soknak megfelelõ minõségû színvonal
megõrzését és a magánerdõ-gazdál-
kodást is. Azonban a szûkös költségvetési
források ellenére is úgy érezzük, hogy a
kizárólag magán-erdõgazdálkodók által
jogszerûen igénybe vehetõ támogatások
teljesítése az elmúlt idõszakban nem oko-
zott problémát.

A fenti jogcímen kívül a Nemzeti Vi-
dékfejlesztési Terv alapján az Európai
Unió által társfinanszírozott mezõgaz-
dasági területek erdõsítéséhez nyújtott
támogatást a magán-erdõgazdálkodás
területén veszik és vehetik majd igénybe
a 2006. év folyamán is. 

Ezen túlmenõen a korábbi években
megkezdett erdõtelepítési beruházások
folytatásának finanszírozására – mely-
nek kb. 95%-át évek óta ugyancsak a
magán-erdõgazdálkodók veszik igénybe
– 2005-ben 4 MrdFT van biztosítva, a
2006. évi költségvetési törvényjavaslat-
ban 3,5 MrdFt került tervezésre, amely
igen pozitívan értékelhetõ az ország
erdõsültségének növelése szempontjából.

Jelenleg van elõkészítés folyamatá-
ban a Nemzeti Fejlesztési Terv II.,
amely a vidékfejlesztés keretei között
várhatóan a magán-erdõgazdálkodás
területén további uniós társfinanszíro-
zású támogatási lehetõségeket nyithat
meg.

Természetesen a minisztérium nem
közönyös egy mûködõ természeti erõ-
forrásnak – a csaknem 1,9 millió hek-
tárt kitevõ erdõterületnek – a jövõje
iránt, de az államháztartás jelenlegi
helyzetében a nemzeti támogatásokra
fordítható elõirányzatok növelésére
nem látunk lehetõséget, de a megoldást
a késõbbiek során megvizsgáljuk.

Köszönöm az erdõgazdálkodási
ágazat támogatásával kapcsolatos fel-
vetéseit és kérem válaszom szíves elfo-
gadását.

Budapest, 2005. október 24.
Tisztelettel:
Benedek Fülöp ”
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesz-

tési Érdekegyeztetõ Tanács (FÖVÉT)
október 12-i ülésén Mõcsényi Miklós
felvetése és kérdése alapján megismer-
hették a jelenlévõk Gráf József minisz-
ter úr véleményét az erdészet 2006. évi
költségvetésével kapcsolatban. A mi-
niszteri válaszból az derült ki, hogy mi-
niszter urat az erdészeti költségvetéssel
kapcsolatban rendkívül egyoldalúan,
erdészetellenesen tájékoztatták. Annak
érdekében, hogy az érintett fél
véleményérõl és a tényekrõl tájékoztas-
suk a tárca vezetõjét, a miniszteri titkár-
ságon keresztül kértük egy rövid sze-
mélyes találkozás lehetõségét miniszter
úrtól, amelyre a mai napig sem kaptunk
választ, vagy idõpontot.

A dolgok jelenleg itt állnak. A költ-
ségvetésrõl és a Mezõgazdasági Bizott-
ság Erdészeti Albizottságának módosító
javaslatáról rövidesen dönteni fognak.
Akkor derül majd ki, hogy a különbözõ
szakmai és érdekképviseleti szövetsé-
gek erõfeszítéseinek lesz-e eredménye,
megmarad-e a magánerdõ támogatása
és a magánerdõk zömét mûködtetõ in-
tegrátori rendszer, amely egyben az
erdõtelepítések hajtómotorja, vagy vé-
gig kell  majd járni az érdekérvényesítés
további lépcsõfokait is. 

* * *
Megalakultak a FÕVÉT ágazati

tanácsai
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Érdekegyeztetõ Tanács október 12-én
aláírt megállapodása értelmében
megalakultak az ágazati tanácsok,
amelyek közül a MEGOSZ az Erdésze-
ti és Faiparin kívül a Halászati és Va-
dászati, valamint a Mezõgazdasági
Ágazati Tanácsban jelezte részvételi
szándékát. A harmadik, számunkra
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legfontosabb Erdészeti és Faipari Ága-
zati Tanács október 27-én tartotta
meg alakuló ülését, ahol elfogadták a
mûködési szabályzatot és egyéves
idõtartamra elnöknek Dombóvári Dé-
nest, a MEGOSZ alelnökét, míg alel-
nöknek Mõcsényi Miklóst, a FAGOSZ

fõtitkárát választották meg. A tanács
az Erdészeti Albizottság felkérésére
azonnali tárgyalásra elfogadta a 2006.
évi támogatásokra készült erdészeti
javaslatot és egyetértett az abban fog-
laltakkal. Határoztak arról is, hogy a
javaslatot, mint saját hatáskörben nem

megoldható ügyet a FÖVÉT követke-
zõ ülése elé terjesztik. 

Az Erdészeti és Faipari Ágazati Ta-
nács következõ ülésén az FVM Erdésze-
ti Fõosztályának elõterjesztése alapján a
2007-tõl várható erdészeti támogatások
koncepcióját vitatják meg. 

„Az erdõk élõvilága leg-
nagyobb kincsünk. Meg-
ismerése, mozgatórugói-
nak feltárása és megvé-
dése nemcsak munkám,
hanem egy életen át tar-
tó szenvedélyem is.”

Fenti hitvallás „jogos
tulajdonosa”, Szontagh
Pál, a magyarországi
erdõvédelmi kutatások
utóbbi évtizedeinek meghatározó szemé-
lyisége 1925. június 20-án, Nyírbaktán
született. Habár már gyermekkorában el-
került a Nyírségbõl, a mai napig erõs szá-
lak kötik szûkebb pátriájához. Nyugdíjas-
ként, még napjainkban is rendszeresen
ad szaktanácsokat a kelet-magyarországi
erdõk erdõvédelmi problémáival kapcso-
latosan.

Édesapja erdõmérnök volt, így már a
szülõi házban „ráragadt” az erdõ, az er-
dészet iránti érdeklõdés. Házuk kertjé-
ben már kisgyermekként gyûjtötte és
tenyésztette a rovarokat. Késõbb az Eg-
ri Cisztercita Gimnáziumban tovább
erõsödött a rovarok iránti érdeklõdése
is. 1943-ban iratkozott be a József Ná-
dor Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Erdõmérnöki Karára, ahol
1948-ban jeles minõsítésû erdõmérnöki
diplomát kapott. Egyetemi tanulmányai
alatt igen nagy hatással volt rá Gyõrfi
János (1905-1966), az erdõvédelem hí-
resen nagy tudású és hírhedten szigorú
professzora, akivel késõbb az Erdészeti
Tudományos Intézet falain belül egy
ideig munkatársak is voltak.

A diploma megszerzése után az Ózdi
Erdõgondnokságnál, majd pedig az Egri
Erdõrendezõségnél vállalt munkát. Az
erdõrendezõi munkakör gyakori terepi
munkákat is jelentett, ez kiváló lehetõ-
séget nyújtott rovargyûjteményének fej-
lesztésére is. 1956 júniusában kinevezik
az akkor létesített Egri Erdõvédelmi Állo-
más vezetõjévé. Így tehát az erdõvéde-
lemhez fûzõdõ  „intézményesített” viszo-
nya is fél évszázados. 1960-ban az, Erdé-
szeti Tudományos Intézetben megalakuló
Erdõvédelmi Osztályra, ezen belül a

Mátrafüredi Állomásra
kerül, ahol egészen
nyugdíjazásáig tevékeny-
kedik. A mátrafüredi nyu-
godt környezet, az erdõ
közelsége ideális volt az
elmélyült szakmai-tudo-
mányos munkára, mely-
nek eredményei sem ma-
radtak el.

1961-ben „summa
cum laude” minõsítéssel teszi le doktori
szigorlatát és védi meg egyetemi doktori
disszertációját, mely a gyûrûslepke
(Malacosoma neustria) életmódjával,
kártételével, és az ellene való védekezés-
sel foglalkozott. „Nyár-anyatelepeink ro-
varkárosítói és az ellenük való védekezé-
si módok” címû kandidátusi értekezését
1965-ben védte meg. 1981-ben, „Nö-
vényvédelmi technológiák fitofág rova-
rok leküzdésére nyárasokban és füze-
sekben” értekezésével megszerzi a
mezõgazdasági tudományok (erdészet)
doktora címet.

A tragikusan fiatalon elhunyt Tallós
Pállal együtt meghatározó szerepet ját-
szott az Erdészeti Fénycsapda Hálózat és
az Erdõvédelmi Prognózis Rendszer létre-
hozásában, illetve mûködtetésében. Az
évente megjelenõ „prognózis könyveket”
két évtizeden keresztül Szontagh Pál írta. 

Fél évszázados kutatói pályafutása
alatt több mint 150 publikációja jelent
meg. Cikkei és könyvei is a magyar er-
dészszakma egyöntetû elismerését vál-
tották ki, de nemzetközi szinten is érdek-
lõdést keltettek. Írásai nemcsak az erdé-
szeti szaklapokban, hanem biológiai, zoo-
lógiai folyóiratokban is megjelentek.
Tagja az Országos Erdészeti Egyesület-
nek, az MTA Erdészeti Bizottságának, a
Magyar Biológiai Társaságnak, a Magyar
Rovartani Társaságnak. Az utóbbinak vá-
lasztmányi tagja és alelnöke is volt.
Kiemelkedõ munkásságát számos szak-
mai kitüntetéssel ismerték el.

Hosszú pályafutása során több, nagy-
jelentõségû erdõvédelmi témakört mû-
velt, ezeket a teljesség igényével nehéz
volna felsorolni. A korábban már említet-

teken kívül foglalkozott a tölgylombfo-
gyasztó lepkék populációdinamikájával,
a tölgyeken élõ sodrómolyokkal, a tölgy-
pusztulás rovartani vonatkozásaival, vala-
mint a bükkösök egészségi állapotával, il-
letve annak rovartani összefüggéseivel.
Pályafutása során mindig csak szakmai
munkájára koncentrált, tudatosan távol
tartotta magát a „tülekedéstõl”.

Szontagh Pál több évtizeden keresztül
aktív szerepet játszott a hazai szakirányú
felsõoktatásban és tudományos minõ-
sítésben is. A jelenleg rovartani, növény-
védelmi, erdõvédelmi témakörökben
dolgozó hazai kutatók jelentõs része a
szigorlati vizsgabizottságban, az érteke-
zés opponenseként, vagy akár a nyilvá-
nos vita levezetõ elnökeként is találkoz-
hatott vele. Bírálatai alaposak, kritikusak,
de mindenkor jószándékúak. 

Két legjelentõsebb hobbija a bélyeg-
gyûjtés és a fotózás. Mindkettõt ötvözte az
erdõvédelmi kutatómunkával is. Rovarta-
ni, erdészeti tárgyú bélyeggyûjteménye
egyedülálló és szemet gyönyörködtetõ.
Kiállításaival több díjat nyert. Több évtize-
de elnöke az Egri Bélyeggyûjtõ Körnek. A
tízezres számot is meghaladó rovarfotói
pedig számos könyv és elõadás illusztráci-
óiként hasznosultak.

Jelen sorok írója 1983-ban, 3. éves
egyetemi hallgatóként találkozott elõször
személyesen Szontagh Pállal, aki
vendégelõadóként a „Rovartan” címû tan-
tárgy keretében tartott elõadást. A nyilván-
való tárgyi tudás, a kiválóan illusztrált, a
hallgatók figyelmét végig lekötõ elõadás,
és a szavakon átsütõ szakmaszeretet még
a témakör iránt kevésbé érdeklõdõ hallga-
tókra is nagy hatást gyakorolt. Egy, a ro-
vartan és az erdõvédelem iránt eleve
érdeklõdõ hallgatóban pedig tovább
erõsítette a már korábban is érlelõdõ gon-
dolatot, hogy ilyesmi dolgokkal, ilyen
hozzáállással akár egy életen át is érde-
mes foglalkozni…Még akkor is, ha a mér-
cét eléggé magasra rakták!

Feleségével Egerben él, 3 gyerme-
kük és 6 unokájuk van. A szakmai di-
nasztia fonalát Sopronban élõ Rita lá-
nya viszi tovább. 

Isten éltessen Pali bácsi egészség-
ben, boldogságban!!!

Csóka György

Szontagh Pál 80 éves


