
Adamkó József: 
A Nyugatbükki Áll. Erdőgazdaság ismertetése 

Ügy gondoljuk, hogy az Országos Erdészeti Egyesület Egerben tartott vándorgyű
lésén szükséges néhány gondolatban tájékoztatni a vándorgyűlés kedves résztvevőit 
gazdaságunk munkájáról, eddigi tevékenységünkről és további terveinkről. 

A Nyugatbúkki Állami Erdőgazdaság területe a bükki, hevesi, borsodi, mátra
bükkaljai tájakon terül el és így érinti Heves- és Borsod megyék területét. A ma
gassági szintkülönbségek a tenger színe felett 88 métertől 959 méterig jelentkeznek. 
Az évi csapadék átlagosan 550 mm. A kevés csapadék a mesterséges erdősítések, va
lamint a csemetenevelés eredményeit igen károsan befolyásolja, különösen június és 
augusztusban, amikor tartós hőség és aszály jelentkezik. 

Gazdaságunkhoz nyolc erdészet, gépállomás és az erdei vasútüzem tartozik 51 km 
pályahosszal. Összes területünk közel 46 000 ha, ebből állami 38 000, közbirtokossági 
8000 ha. 

Erdőállományunkat 37% tölgy, 17% bükk, 23% cser, 11% gyertyán, 12%-ban pedig 
ienyő, a nyár és egyéb lombos fafaj alkotja. Átlag növedék 2,25 m 3, folyó növedék 
pedig 2,54 m : í ha-onként. Gazdaságunk területéből 42,5% érvényes üzemtervvel rendel
kezik, 50,5%-án az üzemterv lejárt, a terület 6%-án pedig üzemtervvel nem rendel
kezünk. Erdőállományunk korosztály szerinti megoszlása jó. 

Termelőtevékenységünket 180 fő műszaki, 65 fő adminisztratív, 65 fő kisegítő és 
844 állandó fizikai munkásgárdával oldjuk meg. Ezenfelül a sürgős erdőművelési és 
csemetekerti munkák idején mintegy 5—600 időszaki munkást — főleg asszonyokat 
és lányokat — foglalkoztatunk. Az állományi létszámon belül 24 fő az erdőmérnök. 
8 fő egyéb főiskolai, egyetemi végzettségű, 31 erdésztechnikus, 103 az erdész képe
sítésű személy. Gazdaságunknál minden műszaki és adminisztratív beosztásban dol
gozó személy rendelkezik az előírt szakmai képesítéssel. 29-en a magasabb szakmai 
képesítés megszerzése érdekében levelező úton tanulnak tovább az erdészeti techni
kumon, 5 fő pedig az erdőmérnöki egyetemre jelentkezett. 

Munkásaink közül a műhelyekben dolgozók rendelkeznek megfelelő szakvizsgá
val. Az erdőgazdasági szakmunkások száma 37 fő, jelenleg tanfolyamot végez 28 fő. 
Itt meg kell említeni, hogy lényegesen több szakmunkásunk volt, akik tanfolyamot 
végeztek, azonban a jobb anyagi lehetőségek és kedvezőbb munkakörülmények miatt 
más népgazdasági ágazatokhoz távoztak el. Ezen erdőgazdasági szakmunkások száma 
eléri az 50—60 főt. 

A Nyugatbükki Állami Erdőgazdaság sem mentes a szakszerűtlen és ésszerűtlen 
kapitalista rablógazdálkodás maradványaitól. A jó minőségű, mageredetű állomány 
területünk 40%-át képezi csupán, további 40% — mintegy 20 100 hektár — a szaksze
rűtlen gazdálkodás miatt keletkezett nem kívánatos sarj erdő. A kimondottan ron
tott erdők közel 6000 ha-t tesznek ki. Az erdőállományon belül nagy területet foglal 
el a káros elgyertyánosodás és cseresedés, amely értékesebb, a tájnak kívánatos fa
fajokat szorít ki a területről. Ennek súlya még inkább ránk nehezedik, ha figyelembe 
vesszük azt, hogy nagyon sok az alacsony termőrétegű, sziklás és kopár terület és 
alacsony az évi csapadékmennyiség is. 

Az erdőgazdálkodást illetően a döntő változást hazánk szocialista fejlődése hozta 
meg. Az erdőbirtokok államosításával kezdődött a népgazdaság érdekét szolgáló szak
szerű erdőgazdálkodás. Erdőgazdaságunk dolgozói az erdőbirtok államosítása óta na
gyon sokat fáradoztak azért, hogy mielőbb eltüntessék a régi, helytelen erdőgazdál
kodás károsan ható nyomait. Szorgos munkájuk eredménye, hogy 1949—1964-ig ter
mészetes felújítás útján 1616 ha-t, mesterséges úton 13 880 ha erdőt és 2023 ha-on 
pedig új erdőtelepítést végeztek, 14 év alatt összesen 17 519 ha területen történt 
erdőfelújítás és telepítés. Ez évente 1168 ha-t tesz ki. 

Különösen nagy jelentősége van erdőt nevelő munkánknak az ellenforradalom 
utáni időszakban nemcsak azért, mert az évi átlag az erdőfelújításban és telepítés
ben területileg megnövekedett, hanem elsősorban azért, mert ebben az időben már 
érvényesültek és hatni kezdtek a korszerű erdőművelési eljárások és a táji erdőmű
velési előírások. 

Erdőn kívüli fásításunk tevékenysége is az erdőnevelési munkánk eredményei
hez tartozik. A felszabadulás óta mintegy 1600 ha területen végeztünk erdőn kívüli 
fásításokat. Jelentőségét ennek az mutatja, hogy a fásítások zömmel a fátlan, erdőt
len, rossz, szikes talajú alföldi területeken történtek. Ezenfelül nagy kiterjedésű víz
mosásos és kopár területen végeztünk eróziógátló vízmosás- és kopárkötési munká
latokat. Nem elhanyagolandó jelentőségű az sem, hogy nemcsak áz erdőállomány nö-



Az egri várkapu 

velését, hanem a mezőgazdasági termelést is segítik befejezett fásításaink és kopár
kötési munkálataink. 

A fásítás adta lehetőségeket a jövőben is a VI. és VII. sz. törvények előírásai
nak egybehangolásával ki fogjuk használni éppúgy, mint eddig, s a mezőgazdasági ter
melést is fogjuk segíteni eredményes fásításainkkal. 

A hegyvidéki körülményeket figyelembe véve nagy kiterjedésű erdőtelepítési, 
erdőfelújítási és fásítási tevékenységünkhöz a szükséges anyagot 40 ha-os csemete
kerti területünkön termeljük meg. Évente mintegy 10,4 millió csemetét és 75 000 suhán-
got termelünk, valamint a lehetőségeknek megfelelően mintegy félmillió állomány 
alóli csemete-begyűjtéssel is foglalkozunk. Ezen számadatok mutatják, hogy gazda
ságunk a csemete- és suhángkészletét meg tudja termelni. Bár a magterméstől füg
gően az előfordul, hogy egy-egy fafaj tából csemetehiány van, de ugyanakkor más 
fafajtából többlet keletkezik. Ilyen esetekben a szükségletnek megfelelően ér
tékesítünk, illetve vásárolunk csemetét. Szakszerűen végzett munka eredménye, hogy 
a régi hibák nagy részét kijavítottuk, az elmaradt régi vágásterületek nagy részét 
felújítottuk, illetve újra telepítettük. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy utódainknak a 
táj jellegének, adottságainak megfelelő fatömeget adó, értékes erdőt hagyunk örökül. 

Ma már erdőhasználatunk is a kormányzatunk és főhatóságunk rendelkezéseinek 



megfelelően a jó minőségű erdő kialakításának érdekét szolgálja. Gazdaságunk min
den dolgozója arra törekszik, hogy a népgazdaságnak több, jobb és olcsóbb fát ad
jon. Ezen elv megvalósítását szolgálja az a tény is, hogy az iparifa-kihozatalt 37%-ról 
45—50%-ra növeltük. Fatermelést csak a növedék adta lehetőségek határain belül 
végzünk. Az évi 100 000 m : i fatömeget 400 ha véghasználati, 1800 ha gyérítési és 
1160 ha tisztítási t erületről termeljük ki. El kell mondani azt is, hogy iparifa-kiho-
zatalunkkal nem vagyunk megelégedve, de erdőállományunk még jelenleg több ipari
fa termelését nem teszi lehetővé. 

Fahasználati tervünket kis munkás-létszámmal, jól gépesítve hajtjuk végre. A 
fatermelést 23 db Contra-Stihl motorfűrésszel gyakorlatilag teljesen gépesítettük. 
Kézi termelés csak a nagyon meredek, sziklás területeken történik, ahol a géppel bal
esetmentesen nem lehet dolgozni. A közelítés többségében fogatokkal történik a 
terepviszonyoktól függően, részben ERTI közelítő kerékpárokkal, Unimóggal és kötél
pályával. 

A folyó gazdasági évben fakitermelésünk 30—40%-á£ a korszerű, gazdaságosabb 
komplex termelési módszerekkel végezzük. A gépi technikához igazodó vágástéri fel
tárások bátor alkalmazásával elértük, hogy a fogatos kiszállítások mennyisége állan
dóan csökkent, a szállítások teljesen gépesítettek. 

A tanulmányi kirándulás résztvevőinek eg 

A legtöbb vágásterületünkre gépjárművel be tudunk menni és így fatömegünk jelen
tős része tő mellől, gépkocsival közvetlen a vevő telepére, illetve MÁV-ra kerül. Fel-
táróút-hálózatunk jelenleg 118 km-t tesz ki, amelyből 52 km I. osztályú, 2 km II. o. 
és 64 km III. osztályú feltáróút (földút), a vágástéri feltáróút pedig a folyó gaÉdasági 
év végére eléri a 28 km-t. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos fokig függetlenné tegyük 
magunkat az időjárás szeszélyeitől és így a saját, valamint idegen gépi eszközöket 
maximálisan ki tudjuk használni. Már az elmúlt és folyó gazdasági évben a foglal
koztatott tehergépkocsipark kihasználási foka meghaladta az 53%-ot. 

A fahasználat fejlesztését szolgálja az is, hogy megoldottuk az apró iparifa-vá-
lasztékok (papírfa, bányadorong) faveszteség nélküli gépi kérgezését. Á fahasználat-
nál. alkalmazott műszaki fejlesztés eredménye a fatermelésnél, hogy 1958/1959-től az 
energiaköltség m:!-enként 93,20 Ft-ról 90,— Ft-ra csökkent. 

Jelentős gazdasági tényező a fagyártmánytermelés. Az utóbbi négy év alatt 
66%-os kihozatal mellett évi 14 000 m 3 fát dolgozunk fel kész fagyártmánnyá. Jelen
tősebb fagyártmány-féleségeink a parkettléc, bányabéléspalló, bányadeszka, szőlő
karó, bordafa. Ezenfelül számottevő mennyiséggel szerepel több apróbb választék, 
mint pl. a húsklopfoló és lemezspannoló fakalapács, továbbá textilgyárak részére ké
szített bükkléc. 

A fagyártmánytermelés fejlesztését szolgálta dolgozóink újítása. Az újítás beve
zetése lehetővé tette mintegy évi 1000—1500 m 3 értéktelen tűzifa minőségű ágtuskó fa-
gyártmány-termékké való feldolgozását. Ezzel pedig 1—1,5%-kal nő iparifa-kihoza-
talunk. 

Az erdei melléktermék-termelési ágazatunknál az elmúlt években jelentős ered
ményeket értünk el. A hagyományos erdei melléktermék gyűjtése mellett olyan ter-



mékfck előállításával foglalkoztunk, amelyekkel a mezőgazdaság szocialista szektorá
nak megszilárdítását szolgáltuk. A múlt évig bezárólag évente 3000 t égetett mésszel, 
3000 t építőkővel és mintegy 1500—2000 q lombfölddel támogatják a termelőszövetke
zetek építkezéseit és kertészeteit. 

Segédüzemágaink — mint a gépállomás, vasútüzem és műhelyek — azzal s e g i t i K 
a termelőtevékenységünket, hogy állandóan üzembiztos gépeket és felszereléseket bo
csátanak a munkahelyek rendelkezésére. Elsősorban a munkahelyen gondoskodnak 
a szükséges gépek és szerszámok karbantartásáról úgy, hogy azok a termelésből ne 
essenek ki. Ezen feladat elvégzéséhez a gépállomásnak rendelkezésre áll egy műhely
kocsi is. Gépállomásunknál ma már nagy szükség van a jól szervezett műszaki gár
dára, mert gépparkunk elég nagy. Van 10 db tehergépkocsi, 4 db személygépkocsi, 
3 nagy lánctalpas, 5 db Zetor Super, 23 db. Contra-Stihl motorfűrész, 2 Unimog és 
egész sor más gépi felszerelés. 

Bár vasútüzemünk saját gazdálkodásunk szempontjából csupán Felsőtárkányban 
és Szilvásváradon egy-egy vonalon bír jelentőséggel, de mégis komoly tényező, mert 
évi 1 000 000 Ft-tal járul hozzá gazdasági eredményeinkhez. 

.Fogatgazdaságunk fejlődése is elismerésre méltó. Míg 5—ö évvel ezelőtt fogat
munkáinkat 50—70 saját- és 200—250 idegen fogattal tudtuk csak elvégezni, lénye
gében a maival azonos termelési feladatok mellett, addig ma már idegen fogatot nem 
foglalkoztatunk, termelési tevékenységünket 90 saját fogattal oldjuk meg. 

Korábban 70 fogat esetében egy fogat évi hasznos teljesítménye 2660 fogatóra 
volt. Faanyagmozgatásban évi 1400 m 3 és 1900 m 3/km teljesítményt ért el. Az elmúlt 
évben már 90 fogat esetében egy fogat hasznos teljesítménye elérte a 2632 fogatórát 
és faanyagmozgatásban a 1607 m3-t, 1933 m3/km-rel. A fejlődést mutatja az is, hogy 
5—6 évvel ezelőtt az átlagos mozgatási távolság 2,37 km volt, a múlt évben pedig 
már csak 1,2 km volt. 

Komoly termelési tényezővé vált a pisztrángivadék-tenyésztés és kezd jelentőssé 
válni az étkezési pisztrángnevelés is. 5—6 évvel ezelőtt ezen ágazat csupán reprezen
tálta a p'.sztrángtenyésztést. Az évi hozamunk 100—200 000 ivadék és 2—3 q étkezési 
pisztráng volt. Jelenleg a korábbiakhoz hasonlítva tófelületünk többszörösére növe
kedett. Fejlesztettük keltető kapacitásunkat és tenyészállományunkat. 

Az 1963. év őszén és 1964 tavaszán 1 200 000 ivadékot keltettünk. Ebből 600 000-et 
más erdőgazdaságok pisztrángos vizeihez értékesítettünk, 600 000-et pedig saját vi
zeinkben használtunk fel. Az év végére pedig mintegy 30 q étkezési pisztrángot ér
tékesítünk. Ez és a következő évek folyamán tófelületeinket tovább fejlesztjük. Az 
a célunk, hogy egy ha tófelületen 50—60 q étkezési pisztrángot neveljünk. Tenyész
tési tapasztalataink és módszereink lehetővé teszik, hogy már a közeljövőben évi 
1—2 vagon étkezési pisztrángot tudjunk értékesíteni. A pisztrángtenyésztés gazdasá
gunknál már jövedelmező és a következő években gazdaságossága fokozódni fog. 

Vadgazdálkodásunk és vadászatunk az utóbbi három évben komoly fejlődést mu
tat. Korábban nagyon sok és gyenge minőségű volt a vadállományunk, különösen a 
szarvas. Alig fordult elő, hogy ígéretes bikát, vagy őzbakot láttunk volna, de még 
kevésbé fordult elő, hogy vendégvadászaink komolyabb trófeás vadat ejtettek volna 
el. Ilyen helyzet azért fordult elő, mert felszabadulásunk előtt a jelenlegi üzemi 
vadászterületünk a Pallavicini-birtokhoz tartozott, zárt vadászterületet képezett és 
emiatt a vadgazdálkodásra káros beltenyészet alakult ki. Ezen állapot megszüntetése 
érdekében a vadászattal foglalkozó személyzetet kicseréltük és helyükbe hozzáértő, 
ügyszerető vadászokat állítottunk be. Intézkedésünk eredménye, hogy gazdaságunk 
területén a túlzott vadlétszám megszűnt, a szakszerű selejtezések és rendszeres téli 
takarmányozás következtében jó minőségű vadállomány van kialakulóban. 

Komoly helyet foglal el gazdaságunknál az építési beruházások és felújítások 
ágazata, amely évi 4—5 millió Ft termelési értéket képvisel. Magas- és mélyépítési 
beruházásaink kivitelezését saját brigádokkal oldjuk m e g , idegen kivitelezőkre nem 
szorulunk. Csak í g y tudjuk ezt határidőre, jó minőségben, gazdaságosan megoldani. 

Ezek után még néhány gondolatot szeretnék kifejezésre juttatni termelőmunkánk 
gazdálkodás, eredményeiről. Gazdaságunk is a felszabadulás után hosszú ideig ál
lami támogatásra szorult, veszteségesen gazdálkodott. Míg 1958/1959-ben 1,9 millió Ft 
volt még a vállalati veszteség, 1959/1960 gazdasági évtől kezdve a helyzet megvál
tozott, a veszteséget sikerült felszámolni és a továbbiakban nyereségesen gazdál
kodtunk. 

Különösen jelentős az önköltség csökkentése a fahasználati ágazatnál: 1958/1959-
ben 1 m 3 fa teljes önköltsége feladó állomáson 440,— Ft volt, 1962/63. gazdasági év
ben ez az összeg 412,— Ft-ra csökkent. Így a fahasználati ágazat összes termelési 
költsége 2,8 millió Ft-tal volt kevesebb, mint 5—6 évvel ezelőtt. 



A bányahegyi feltáróút 

De nemcsak a fahasználati ágazat termelési költségei, hanem más termelő ágaza
tok költségei is csökkentek. Az önköltség csökkenéséhez, a megtakarításhoz hozzá
járul többek között elsősorban az, hogy az utóbbi években egyre kiterjedtebben al
kalmazzuk az új, korszerű technológiát, illetve termelési eljárásokat. Ilyenek közé 
tartozik a fakitermelés komplex módszere, az ékásós ültetés, a nagyobb mérvű gé
pesítés, a vágástéri, feltárások stb. Ezenfelül gazdálkodásunk termelőtevékenységét 
segíti elő az új szervezési eljárások alkalmazása, amelyek közé tartozik az erdészek 
szakosítása. 

Ezek után néhány gondolatot szeretnék elmondani a jövőbeni feladatainkat 
illetően: 

1. Az erdőtelepítések és az erdőfelújítások esetében arra kell törekednünk, hogy 
a jelenlegi 59—60%-os megmaradást a közeljövőben 65—70%-ra emeljük. Ennek ér
dekében gondoskodnunk kell arról, hogy a táji erdőművelési előírásokat maradékta
lanul végrehajtsuk, azok széles körűen alkalmazást nyerjenek. Ezzel azt a célt kíván
juk elérni, hogy gazdaságunkhoz tartozó erdőterületek jó minőségű és nagy fatömeget 
adó erdőkké váljanak. A jövőben sokkal nagyobb gonddal kell kezelni a természetes 
felújításokat és még nagyobb területen alkalmazni. 



Vízesés a Szalajka völgyben 

2. Fahasználati tevékenységünkben arra kell törekedni, hogy az iparifa-kihoza-
talunkat új termelési és technológiai eljárásokkal tovább növeljük, gazdaságosság 
szempontjából tegyük még olcsóbbá. Ennek érdekében a gépesítés fokát tovább kell 
emelni, elsősorban a közelítés gépesítését, továbbá a komplex fakitermelési eljárá
sokat az összes vágásterületekre a lehetőségek határain belül ki kell terjeszteni, to
vábbá a gépállományt a jövőben olyan mértékben kell növelni — különösen a köze
lítő- és szállítógépeket — hogy azokkal saját szükségletünket fedezni tudjuk. 

3. További lehetőségeink vannak az erdei melléktermék begyűjtésének fokozását 
illetően. Az eddigieknél jobban ki kell használnunk azon lehetőségeket, amelyekkel 
a mezőgazdasági szocialista nagyüzemeket tudjuk segíteni. Ilyenek az építkezésekre 
alkalmas kő termelése és szállítása. A vadrózsatő begyűjtése és értékesítése a ker
tészettel foglalkozó termelőszövetkezetek részére, fagyai és vörösgyűrű seprővessző 
gyűjtése stb. 

Ez a tevékenységünk lehetőséget nyújt több százezer forint nyereség produkálá
sához. Az egyéb mellék- és kiegészítő üzemek közül különösen nagy súlyt kell helyezni 
a pisztrángtenyésztésre. E téren nagyon fontos feladatunk az ivadékkeltetés oly mér
tékben, hogy gazdaságunk az ország pisztrángtenyésztésre alkalmas patakjait és ta-
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vait egészséges ivadékkal el tudja látni. Ezenfelül el kell érni, hogy gazdaságunk 
évente 1—2 vagon étkezési pisztrángot tudjon előállítani. 

4. Tovább kell haladnunk a vadgazdálkodás és vadászati ágazatunknál néhány 
évvel ezelőtt megkezdett helyes úton. Kötelességünk, hogy a nagy nehezen kialakított 
helyes ivararányt megtartsuk, a szakszerű vadtenyésztés módszereivel, különösen a 
szarvasállománynál nagyobb vérfelfrissítéssel elérjük, hogy az agancssúly 5—6 kg-ról 
6,7—7,5 kg-ra növekedjék. Célunk, hogy néhány éven belül a vadgazdálkodási ága
zatunk veszteségét megszüntessük, hogy az is a többi jövedelmező termelési ágaza
tokkal együtt nyereségessé váljon. 

5. Gazdaságunk eredményeit mindenkor gazdaságunk kádereinek, összes dolgo
zóinak aktív közreműködésével tudtuk csak elérni. Minden gazdálkodási eredmény 
attól függ, hogy gazdaságunk dolgozói milyen mértékben vannak a szakmai és poli
tikai műveltség birtokában. 

Eredményesen a jövőben is csak akkor tudunk dolgozni, ha szakmailag és poli
tikailag is művelt, fegyelmezett dolgozókkal fogunk gazdálkodni. Ezért az elkövet
kezendő időben nagy gondot kell fordítani arra, hogy állandóan magas műveltségű 
kádertartalék álljon rendelkezésünkre. 

Ennek érdekében továbbra is élni kell a társadalmi ösztöndíj adta lehetőségek
kel. El kell érni, hogy a jelenlegi 24 fős erdőmérnöki kollektívánk 30 főre emelked
jék. Továbbá segítséget kell nyújtanunk ahhoz, hogy a fiatalabb korosztályhoz tar
tozó erdészképesítésű kerületvezetők elvégezzék levelező úton az erdészeti techni
kumot. 

Az új beállításoknál pedig arra kell törekedni, hogy a munkába állítandó sze
mély rendelkezzen a beosztásához előírt szakmai műveltséggel. 

Ha a jövőben is gazdasági tevékenységünkben támaszkodunk gazdaságunk dol
gozó kollektívájára, és törekszünk az új technika és technológia egyre szélesebb körű 
alkalmazására, eredményeink még inkább növekedni fognak, gazdálkodási tevékeny
ségünk jobb lesz. 

Kovács Jenő : 
Erdészek szakosítása a műszaki fejlesztés 

szolgálatában 

A műszaki fejlesztés lényegében a termelési eszközök és módszerek tudatos 
tökéletesítése a tudomány eredményeinek a felhasználásával. A vállalati műszaki 
fejlesztési terv feladata tehát meghatározni a megvalósítandó műszaki fejlődést, az 
elérendő műszaki színvonalat és azokat az intézkedéseket, amelyekkel a kitűzött fel
adatok teljesíthetők. Így erdőgazdasági szinten a műszaki fejlesztési terv tartalma 
két fő probléma köré csoportosítható: 

1. fagyártmányok — termékek korszerűsítése, illetve újak létrehozása, 
2. a termelési folyamat műszaki színvonalának és szervezettségének fokozása. 
Lényegében tehát ebbe a második csoportba sorolható be mai témánk, az erdé

szek szakosítása. 
A szakosítás alatt mi azt értjük, hogy a kerületvezető erdész az eddigi sokirá

nyú munkája helyett a tevékenységét egy munkaterületen fejtse ki úgy, hogy azoii 
a helyen, a rendelkezésére bocsátott, korszerű termelési eszközökkel, a legkisebb rá
fordítás mellett a legnagyobb termelékenységet biztosítsa. Így lényegében azt a mű
vezetői irányítást érnénk el, amit ma az ipar is produkál. A szakosítás tehát nem 
véletlen, hanem törvényszerűen jelentkezik, mert ezt maga az élet — a műszaki fej
lesztési irányelvekből már realizálódott műszaki haladás hozta magával. De bizo
nyítja ezt a törvényszerűséget magának a műszaki haladásnak a fogalma is; — a 
műszaki haladás lényegében olyan hasznos változás, mely csökkenti a termékek elő
állításához szükséges társadalmi munka mennyiségét, vagy javítja a munka technikai 
feltételeit. 

A műszaki haladás legszembetűnőbb példáját az erdőgazdasági munkákban <r 
fakitermelés gépesítése adja. öt év távlatában ez a következőképpen alakult erdő
gazdaságunkban : 


