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Nagyméltóságú m. k. Pénzügyministerium! 
 

     A nagyméltóságú m. k. pénzügyministerium f. évi február 7-én kelt 
7/2464/1877. sz. magas intézményeivel az alázattal ide csatolt szerződési 
tervezetet méltóztatott véleményes jelentés tétel végett leadni, és ezen 
jelentésnek felterjesztését mult hó 26-án kelt 17979 számú magas kibo-
csátványával sürgetni.  
     A szerződésnek tárgya a telekesi és rudobányai vasércbányák bérbe 
adása levén, mely bányák főképpen a Diósgyőri vasgyár jövőjének alap-
feltételét, de egyszersmind a rhonicz-tiszolczi kincstári vasgyárnak lé-
nyeges kellékét is képezik. A szerződés a Diósgyőri kir. Vasgyárnak ki-
adatott azon utasítással, miszerint a helyi viszonyoknak a vasgyár és az 
országos vasipar érdekének szem előtt tartása mellett nyilatkozzék, 
mennyiben felelne meg a telekesi és rudobányai vasércbányák bérbeadá-
sa a kincstár érdekeinek, ha az a kérdéses szerződésnek pontjaiban foglalt 
feltételek alatt történnék, illetőleg mily haszon, vagy hátrányok és károk 
háramlanának a szóban levő szerződésnek valósítása esetében a Kincstár-
ra? 
     A Diósgyőri kir. Vasgyári hivatal a kérdéses bányabérbeadására nézve 
véleményét alázattal csatolt jelentésében fejezte ki.  
                                                 
* A dokumentumok különösebb magyarázatot nem igényelnek, ezért jegyzetek 

készítésétől eltekintettünk. 
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     A bányaigazgatóság minden tekintetben osztja a diósgyőri kir. Vas-
gyári hivatalnak nézeteit, mivel általában a szerződés minden pontja csak 
a vállalat érdekeit és hasznát, a kincstári vasércbányáknak azonban sem 
jelenét sem jövőjét nem biztosítja a vállalat haszon lesése ellen, és mivel 
azon esetben, ha a bérbe adás csak ugyan létre jönne, a tervezetben fog-
lalt feltételek alatt a Kincstár által hozandó pénzáldozat jóval felül múlná 
a bányabérből származó bevételt; és mivel végre hasonló bérbeadásnak 
eredményéből merített tapasztalatok útán ítélve attól kell tartani, hogy a 
vállalat csak azt tartván szem előtt, hogy a bányákat a bérlet tartama alatt 
legnagyobb mérvben és legkisebb költséggel kiaknázhassa, a bérlet letel-
tével a bányák elhanyagolt és csak nagy költséggel rendbe hozható álla-
potban fognak a Kincstárra vissza szállani. 
     Hogy nem csak a diósgyőri, hanem a felső magyarországi vasipar fel-
virágzása is nagy lendületet nyerne, ha a telekesi vasércbányáktól a Bán-
réve-Miskolczi vonalhoz csatlakozó ipar vasút építtetnék és hogy ezen 
pálya építése kikerülhetetlen lenne azon esetben, ha a diósgyőri vasgyár 
üzeme annyira kiterjeszkedne, hogy egy második nagyolvasztónak meg-
építése szükségesnek mutatkoznék, az tagadhatatlan; valamint az is re-
mélhető, hogy oly pálya ha észszerűen és takarékosan építtetnék, jöve-
delmező is lenne. 
     Minthogy azonban a vasiparnak és vaskereskedelemnek viszonylag 
felette sanyarúak, és úgy látszik a közel jövőben nem egy hamar fognak 
jobbra fordulni, kilátás sincs, hogy a Diósgyőri vasgyár üzeme terjedni és 
egy második nagyolvasztónak felépítését igényelni fogná előre látható, 
hogy a vasércz szállítás Telekesről sem öltend nagyobb mérveket, és 
hogy úgy a Diósgyőri, mint a Tiszolczi nagyolvasztók számára a Tele-
kes-Rudobányai bányákból tengelyen Sajó Szt. Péter állomásra eddig fu-
varozott vasércz mennyiséget ezentúl is tengelyen lehetend fuvarozni, 
még pedig olcsóbban, mint az a vállalat által építeni tervezett pályán len-
ne eszközölhető, ha tekintetbe vétetik, hogy a szerződés értelmében a 
Kincstár számára pályán szállítandó vasérczei után nem csak a forgalmi 
és szállítási költséget fizetni, hanem a pályaépítési költségekből 10 % 
tőke törlesztést is teljesíteni tartozik. 
     Általában megjegyeztetik végre, hogy a tárgyak bérbeadásának, mely-
nek a bérlet alatt részben végképen elfogyasztatnak, rendkívül óvatosan 
szükséges eljárni, különösen pedig bányaművek bérbeadásánál, melyek-
nél igen könnyen megtröténhetik, hogy a bérlet letelte után oly állapot-
ban kerülnek vissza a birtokoshoz, hogy rájuk többé bérlőt nem találhat, s 
vagy végképen fölhagyni kénytelen azután bányáit, vagy csak nagy költ-
séggel helyezheti ismét mívelhető állapotba. 
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     De eltekintve ettől, minden szerződésnél igen szükséges, hogy minél 
világosabb legyen és egyszerű, könnyen ellenőrizhető feltételeket tartal-
mazzon; az előttünk fekvő tervezet azonban a lehető leghomályosabb, és 
olyan bonyolult viszonyokba helyezné a két szerződő félt, hogy a feltéte-
lek teljesítésének ellenőrzése teljesen lehetetlenné válnék. 
     Átmenve a szerződés egyes pontjainak megvilágításához, következő-
ket bátorkodik a bányaigazgatóság megjegyezni.  
     Ad 2. A szerződésnek ezen pontja szerint köteles lenne a vállalat csak 
a rudobányai vasércz telepekről a Miskolcz-Bánrévi ipar vasút állomásá-
ig két év alatt egy vaspályát kiépíteni. 
     Tekintve, hogy a rudobányai bányáktól jó távol fekvő és egy hegy-
gerincz által elválasztott telekesi bányák képezik tulajdonképpen a vas-
érczekbeni kincset, ennél fogva arra lenne fordítandó a kincstár érdeké-
ben legfőbb gond, hogy a telekesi bányák köttessenek össze a gömöri 
iparvasúttal.  
     Minthogy a tervezett vasút, ha csak a rudobányai bányákon terjedne, 
ezen czélnak éppen nem felelne meg, és így a telekesi bányákban termelt 
érczet szekeren kellene Rudobányáig vinni, ezen vasút majdnem kizáró-
lag csak is a rudobányai gróf Andrássy Manó féle társulati bányák érde-
kében építtetnék.  
     Továbbá megjegyeztetik, hogy a vállalat kötelezi magát ugyan a szó-
ban levő pályát két év alatt kiépíteni, de biztosítékot, hogy ebbeli kötele-
zettségének eleget tenni nem nyújt, nem tekintethetvén annak a szerződés 
9ik §-ában felajánlott de még nem létező pálya. 
     Ad 3. A termelési árt illetőleg meg nem határozvák azon tényezők, 
melyekből az állani fogna; valjon csak azon munka bérekből és anyag 
költségekből, melyek a fejtésnél fizettetnének; vagy az összes bányamű-
velési, feltárási, fenntartási és kezelési költségekből? Átaljában bátorko-
dunk megjegyezni, hogy ilyen határozatlan kifejezések csak örökös per-
lekedésekre vezetnek, melyeknél rendesen mindig csak a bérlő igénye 
elégíttetik ki, a kincstár pedig megkárosíttatik. 
     Ezen pontnak azon határozata továbbá, hogy a kincstár csak jelenleg 
fenálló vasgyárai számára veheti igénybe a vállalat által termelt vas-
érczeket, de nem többet mint a termelt egész mennyiségnek Egynegyed 
részét, igen megköti a kincstárnak jogát saját vasérczbányái és vasgyárai 
felett rendelkezni, és azon helyzetbe juttatná, hogy a vállalattól szándé-
kos vagy a körülmények parancsolta fejtési megszorítás mellett, még 
annyi vasérczet sem kaphatna, a mennyi a jelenleg fennálló nagyolvasz-
tói számára szükséges, ezenkívül pedig végképen megköttetnék a bérlet 
ideje alatt a kincstár keze, hogy az esetleg felmerülendő jobb kereske-
delmi viszonyokat a vasgyár nagyobbítására föl ne használhassa. 
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     Ad 4. Ezen feltétel szerint csak a vállalatnak áll jogában 12 évi bértar-
tam letelte után a bérletet 8 évre meghosszabbítani, a kincstárt azonban 
ezen jog nem illeti, a mi alkalmasint akként értelmezendő, hogy a kincs-
tár a meghosszabbítást meg nem tagadhatja;  ezen föltétel a kincstár ér-
deke ellen van, mivel birtoka felőli rendelkezési jogát minden ellenszol-
gálat nélkül a vállalatnak átengedné. 
     Ad 5. A bányabér, mely az első 12 év alatt minden, a vállalat által el-
adandó egymétermázsa vasércz után Négy (4 kr) krajczárral megállapít-
tatik, a Telekes-rudobányai vasércz vastartalmához és minőségéhez 
aránylag oly csekély, hogy a vasércz értékeét távolról sem közelíti meg. 
     Ezen szerződési pontban foglalt azon határozat, hogy a kincstár azon 
esetben, ha a vasércz nagyobb mennyisége a vállalat által gróf Andrássy 
Manó bányáiban termeltetnék, az egész értékesítendő vaskőmennyiség 
után járó bányabérnek csak felére tarthat igényt, azon esetben pedig, ha a 
vasércz Gróf Andrássy Manó bányáiban olcsóbban fejtetnék, mint a 
kincstáriakban, a bányabérnek csak egy harmad részére tarthatna igényt, 
ezen föltétel oly bonyodalmas ellenőrködést kívánna, hogy kénytelen 
lenne a kincstár egy tisztviselőt állandóan a vasérczbányák mellett tarta-
ni, miáltal a bányabérből remélt jövedelem igen jelentékenyen csökken-
ne. 
     A bányabér csekély voltát illetőleg bátorkodik a bányaigazgatóság 
1875. évi november 12-én kelt 7209 sz. alázatos jelentésére hivatkozni, 
melyben a Telekes-rudobányai vasérczbányákban fekvő kincs, ezen bá-
nyáknak a Diósgyőri vasgyár jövője való döntő befolyása, és végre az 
van kitüntetve, hogy egy vám mázsa vasércz után nagyobb termelés mel-
lett 25 kr. tisztajövedelm biztosan várható;  tehát egy métermázsa után 50 
kr., vagyis tizenkét és félszer annyi, mint a mennyit a bérlő ajánl. 
     Ad 6. Ezen határozat által is a kincstár rövidíttetnék meg, a mennyi-
ben a vállalat a bányabért csak minden év végével, a kincstár azonban az 
átvett vasérczek termelési és szállítási költségét havonkint, a számla be-
adása után 14 nap alatt köteleztetnék fizetni. Egyébiránt miután a terme-
lési költségek havonkint többé kevésbé változnak, s már a termelés 
mennyiségének változása miatt sem maradhatnak egyenlők, ezen viszo-
nyok pedig a számlát utalványozó és érvényesítő kincstári tisztviselők 
előtt a számlák benyújtásakor ismeretlenek lennének, nem lehetne találni 
oly kincstári tisztviselőt, ki ezen számlákat érvényesítési záradékkal el-
lássa és utalványozza, mert egyik sem volna képes megitélni, hogy 
valjon helyes-e az elszámolt termelési költség?   
     A kérdéses pontban felvett azon határozatok, melyek szerint a kincs-
tárnak jogában áll a netalán magasaknak ösmert ércztermelési árak ellen 
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kifogást tenni, és a vállalatok ezeknek igazolására kötelezni, továbbá, 
hogy a kincstár a saját nagyolvasztói számára a miskolczi vasutállomás-
hoz szállítandó vasérczek után úgy a forgalmi, mint szállítási költséget, 
végre a vasútépítés előre meghatározandó költségeinek 10 (:tíz:) százalé-
kára eső amortizatioját is megfizetni köteles, oly tág értelmű, homályos 
és a kincstár kárára kiaknázható határozatok, hogy a bányaigazgatóság 
ezekhez mind addig hozzá nem szólhat, míg a kincstár jogait teljesen biz-
tosító alakba foglalva nem lesznek; kötelességének tartja azonban megje-
gyezni, hogy ha a kincstár az építési költségek 10 százalékát évenkint 
megfizetni tartoznék, ezen föltétel a vasipar pangása alatt, midőn vasércz 
csak kevés vagy semmi nem használtatik, igen terhes lenne, és 30-40 
ezer forinttal növelné a kincstári vasgyárak veszteségét.  
     Ad 7. ezen pont alatti feltételek szerint a vállalat jogosítva lenne a 
Telekes-rudobányai vasbányáknál a szerződés életbeléptetésekor előtalált 
vasércz készletet szintén átvenni,  még pedig azok értékesítéséről számí-
tandó egy hó alatt métermázsánként fizetendő Négy (4 kr) krajczárért. 
     A vasércz jelenlegi számadás szerinti készlete a bányáknál 200.000 
méter mázsát tesz, mely ércz mennyiségért a fizetendő bánya bért m. má-
zsánként 4 krral számítva a kincstár ezen érczekért csak 8000 ftot kapna, 
holott ha a kincstár ezen ércz készletet saját olvasztóinak a fennálló 20 
krajczár mét. m. átszámítási ár mellett átadja, a készlet 40.000 fttal érté-
kesíttetik, tehát a vállalat által kifizetendő bánybér ellenében 32.000 fttal 
magasabb, mely összeg a vállalatra nézve tiszta nyereség lenne már a 
szerződés életbe lépte napján, és még mielőtt a pályaépítéshez csak hozzá 
is fogott volna.  
     A bányaigazgatóság ezen pontokra nézve még azt is felemlíteni bátor-
kodik, hogy nem lévén meghatározva, valjon azon esetben, ha a kincstár 
azt kívánná, hogy az ércz lészlet egyrésze saját nagyolvasztói vasércz 
szükségleteinek fedezésére fordítassék, mily árban számítaná a vállalat a 
vasérczet? Miután a vállalata készletből a kincstárnak eladott vasérczek 
mibekerülési árát m. mázsánként legalább 4 kron számítaná, ezen esetben 
a kincstár ezen érczekért 4 krt fizetne és ugyanannyi bért kapna, tehát 
ezekből semmi haszna nem lenne; de mégis sokkal jobban járna ezekre 
nézve, mint azon képletbeli érczeket illetőleg, melyek a vállalat által el-
árusíttatnának, és melyeket a kincstár 16-18 kr. költséggel termelt, s a 
vállalkozóknak 4 krért oda ajándékozna. Igen valószínű, hogy a készlet-
ben levő 200.000 mázsa érczet mázsánkint 4 kron ott helyben most is el 
lehetne adni, és pedig azonnali készpénz fizetése mellett.  
     Ad 8. A vasérctelepek mellett található összes épületek szabad hasz-
nálatára bocsáttnának a vállalatnak, de arról említés nem történik, hogy a 
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leltárilag átveendő épületeknek jó karban való fenntartására a vállalat 
lenne köteles.  
     Ad 9. A szerződésnek ezen pontja azt tanúsítja, hogy a vállalat az álta-
la építendő pályát, annak daczára, hogy a kincstár az építési költségeknek 
10 %-át viselni tartoznék legalább a bérlet lejártáig, kizárólagos tulajdo-
nának tekintené. A vállalat a szerződésnek biztosítására a létesítendő pá-
lyát ajánlja biztosítékul. Minthogy a felajánlott biztosíték még nem is lé-
tezik, és így sem létesítésének biztosítására, sem pedig a szerződés egyéb 
feltételeinek megtartására biztosítékul nem szolgálhat. A szerződés bizto-
sítására a vállalat részéről más jelzálog lenne kijelölendő, melyre a szer-
ződés az első helyen betábláztathatnék.  
     Végre a 11-ik pontból, mely szerint a kincstár magát 6 hóig a szerző-
dés elfogadására kötelezi, az látszik következni, hogy a vállalkozó ezen 
idő alatt a szerződéstől vissza léphet.  
     Ilyen feltételt csak az úgynevezett „Gründerek” szoktak előleges szer-
ződéseikben megállapítani a végre, hogy az általuk biztosított előnyök 
folytán pénzt kereshessenek. 
     A fentebbieket összefoglalva ezen egész ügyben a kincstárnak három 
czélja lehet: 
 1ször a vasércz elárúsítása 
 2szor a vasércz szállításának könnyítése 
 3szor a vasút létrehozatalának könnyítése 
A bemutatott szerződési tervezet ezen czélok egyikének sem felel meg.  
     Az elárúsított vasérczből a kincstár métermázsánkint 50 kr értéket 
termelhet, ha azt saját gyáraiban feldolgoztatja; az ajánlott 4 krnyi ár te-
hát túlságosan csekély. 
     A vasércz szállítási költsége jelenleg mintegy 30 kr. Sajó Szt. Péterig, 
és hogy az építési költségek amortizatioja is a kincstár által viselendő, 
akkor sokkal nagyobb lesz a mostaninál, és a bérlet ideje alatt a kincstári 
vasgyárak ütemét igen terhelni fogja és pedig annál inkább, mert a sze-
kérbérek Telekesről Rudobányáig eső része ezentúl is fennmaradna. 
     A mi pedig a vasút létrehozását illeti, ez a vállalatnak biztosítandó 
előnyök által nem hogy könnyítenék, sőt inkább rendkívül terhessé tétet-
nének. Sokkal jutányosabb lenne, ha a kincstár tenné a vállalkozóknak 
azon ajánlatot, hogy az ő általuk ajánlott feltételek mellett kiépíteni a 
vasutat, és átveszi az Andrássy féle bányák mívelését; mire azonban a 
vállalkozók bizonyára reá nem állanának. 
     Végre ha a vasút 12 év múlva a kincstárnak átadatnék, az minden 
esetre oly állapotban leend, hogy legalább a felépítményt és sineket meg 
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kellene újítani, a nélkül, hogy a vasutat 12 év alatt a kincstár kellőleg 
használhatta vólna, csak a vállalkozók menekülnének meg az újítás költ-
ségeitől.  
     Legelriasztóbb a tervezett szerződés által keletkezendett viszonyok 
bonyolultsága; sokkal czélszerűbb lenne külön szerződést kötni a vas-
ércz eladására a bányák bérbeadása nélkül, és külön szerződést kötni a 
felépítendő vasút szállítási béreire nézve; a vasutat azután építsék fel a 
vállalkozók és legyen az az övék, viseljék terheit is, ha hasznát élvezik.  
     Az előre bocsátottak és a diósgyőri kir. vasgyári hivatal jelentésében 
felhozott indokoknál fogva tehát a bányaigazgatóság a vállalatnak a Te-
lekes-rudobányai bányák bérbevétele végett tett ajánlata a kincstár érde-
keivel ellenkezőnek és el nem fogadhatónak véli. 
     Hogy a telekes-rudobányai bányáknak vasérczekbeni nagy kincse, 
mely 1875év 7209 sz. alázatos jelentésünkben is kimutattatott, nagyobb 
mérvben értékesíttethessék, a bányaigazgatóság akkor fog ajánlatot tenni, 
ha a vas iparnak jelenlegi sanyarú viszonyainak jobbra fordulása lesz ész-
lelhető;  a bányaigazgatóság ezen ajánlatában ki fogja mutatni, hogy a 
kérdéses bányákban rejlő kincsek a kincstár számára nem bérlet, hanem 
saját kezelésébeni fejtés, és az érczeknek eladás útján való értékesítése 
által nagy haszonnal kiaknázhatók; ki fogja mutatni, hogy az elérhető ha-
szon lehetségessé fogja tenni, hogy egészen a telekesi bányatelepig veze-
tő vasút létesüljön, mely czélszerű és takarékos építés mellett jövedelme-
ző is lesz. 
     Miután azonban a most említett ajánlat tételhez olvetlenül tudni szük-
séges a Telekesi bányákhoz építendő pályának irányát és költségeit, a 
bányaigazgatóság azon alázatos kéréssel bátorkodik már most a Nagy-
méltóságú m. k. pénzügyministeriumhoz fordulni, miszerint kegyesen 
megengedni méltóztassék, hogy azon volna tanúlmányozása és felméré-
sével az ide szolgálati tételre beosztott kir. mérnök Ulbricht Jósef meg-
bízassék, mihelyt a rhóniczi vasutak megkezdett tervezését bevégzendi; 
alázattal megjegyezvén, hogy az ebből felmerülő csekély kiadások a vas-
gyáraknak üzleti költségeiben bő fedezetet találandnak.  
     Ha a bányaigazgatóságnak ezen alázatos kérelme teljesítettnék, és az 
által lehetséges leend a szóban levő iránya és építésének költségeire vo-
natkozó biztos adatokat szerezni, a bányaigazgatóság képes leend úgy a 
szóban lévő bányák, valamint a vas iparnak érdekeit szem előtt tartva 
számokban kitüntetni, miszerint a Telekes-rudobányai vasércz kincs ha-
szonnal lesz kiaknázható, ha a bányakincstár ezen bányák mívelését saját 
kezelésében megtartja és ez által biztosítja annak lehetőségét, hogy a 
vasérczek nagy mennyiségben való termelése által nem csak saját nagy-



 99 

olvasztóit elláthassa, de annyit a mennyi kerestetik, magánosoknak is el-
adhasson, mi természetesen csak is a pálya kiépítése által váland lehetsé-
gessé, mely pálya azonban a várható nagy forgalomnál bizonyosan jöve-
delmező is lesz, illetőleg a vasércznek jobb értékesítését fogja közvetíte-
ni.  
     Végre kérni bátorkodunk, miszerint ezen felterjesztésünknek ezen 
végszakaszát mi előbb elintézni kegyeskedjék. 
 
Selmeczen 1878. április hó 9én. 

             Péch s. k. 
 

[A hátlapon:]                               Másolat 
 

A Nagyméltóságú m. k.  
Pénzügyministeriumhoz 

 

Budapesten 
Budavár 

 

V ik  oszt. 
 

A m. k. bányaigazgatóság 
1878. évi Ápril. hó 9 kelt 1756 számú 

 

Jelentése 
 

A telekesi és rudobá- 
nyai vasércz bányák- 
nak szándékolt bérbe  

adása tárgyában.  
 

Hivatalos másolat hiteléül 
Selmeczen 1878. Spept. 27én 

Szappanyos Vilmos 
Kiadó 

 

(Érc- és Ásványbányászati Múzeum Adattára, B–T.68.125.1.) 
 
     A szóban forgó szerződéstervezetet, valamint a róla készült, Péch An-
tal által említett diósgyőr-vasgyári jelentést nem tudtuk közölni, mert 
egyelőre nem állnak rendelkezésünkre. Tartalmukra azonban következ-
tetni lehet a fenti dokumentumból. A bérbeadás 1878-ban – nem utolsó-
sorban az elutasító szakvélemények hatására – még meghiúsult, két évvel 
később viszont már sikerült a gróf Andrásssy Manó nevével fémjelzett 
vállalkozói csoportnak a Borsodi Bányatásulat égisze alatt megszerezni a 
Felsőtelekes és Rudabánya közötti vasérclelőhely kiaknázásának a jogát. 
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(Ez úgy vált lehetővé, hogy a bánya a rhónici kir. vasgyári hivatal keze-
lésébe került, ami által a diósgyőriek érdekeltsége megszűnt, és így elhá-
rultak az akadályok a bérbeadás elől.) A Kincstár számára előnytelennek 
tűnő ügyletet a korabeli szakmai közvélemény értetlenül fogadta. Való-
színűleg a szerződés bírálóinak megnyugtatását szolgálta a Bányászati és 
Kohászati Lapok 1881. évi 8. számának 63. oldalán B. szignóval megje-
lent, itt következő nyilatkozat: 

     „A telekesi és rudobányai kincstári vasérczbányák bérbeadásáról ke-
ringő hireket a bányászati ügyek iránt érdeklődő közönség bizonyos 
megütközéssel fogadta, lehetetlennek tartván azt, hogy a kormány most, 
midőn vasgyáraink adminisztrációja körül korszerű reformok[at] léptetett 
életbe, a felsőmagyarországi kincstári olvasztók érczszükségletének fe-
dezésére kiválóan hivatott érczbányáit kézből adja. 
     Őszintén megvalljuk, hogy azon hir első hallatára mi is az intéző kö-
röket a helyzet föl nem ismerésével vádoltuk; miután azonban alkalmunk 
volt a kérdéses bányák tárgyában kötött egyezményt behatóan áttanulmá-
nyozni, nyíltan kijelenthetjük, hogy ezen egyezmény a legkisebb hát-
ránnyal sincs sem a kincstári vasgyárakra, sem pedig Felső-Magyar-
ország vasiparára nézve. 
     Ezen állításunk indokolt voltáról meg fog győződni minden t. olvasó 
is, ha az egyezmény következő pontozataival megismertetjük. A borsodi 
bányatársulat – melynek tagja a Rothschild-féle wittkowitzi gyár, Gutt-
mann testvérek és gróf Andrássy Manó – engedményt nyer arra nézve, 
hogy a kincstár tulajdonában lévő telekesi és rudobányai vasérczbányák-
ban saját költségén 12 éven át vasérczet termeljen. Köteles ellenben: 
     1. keskeny vágányu, gőzmozdonnyal való szállításra berendezett vas-
uttal saját költségén összekötni a bányákat a m. államvasút vadnai állo-
másával; 
     2. a kincstári vasgyáraknak évenként 35.000 tonna vasérczet 1 frt 30 
krnyi árban tonnakint és a vasúti kocsikba rakva átengedni; 
     3. ezen 35.000 tonna érczet a vadnai állomásra 1 frtnyi ár mellett szál-
lítani és a fővonal waggonjaiba rakni; 
     4. minden tonna saját szükségletére termelt vasércz után 50 krnyit fi-
zetni vételár fejében, mely összeg minimuma évenként 10.000 frttal lett 
megállapitva; 
     5. az ezen érczekből termelt nyersvasat Magyarország területén kívül 
értékesiteni. 
     A röviden vázolt egyezményből eszerint kivehető, hogy 
     a) az országnak eddig parlagon hevert, fel nem tárt és hozzáférhetetlen 
érczkincse értékesitést nyer, s a vasút és egyéb befektetések által a nem-
zet vagyona szaporittatik; 
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     b) a vasérczszállitások által a m. állam- és a kassa-oderbergi vasút te-
temes uj szállitmányt nyer, és 
     c) hogy ezen vasércz Magyarország vasiparában káros versenyt elé-
idézni nem fog.” 
 
 

2. A Borsodi Bányatársulat alapító-okirata 
 

     Az előzőekben már említett Borsodi Bányatársulat az addig lényegé-
ben hasznosítatlan rudabányai vasérctelep külszíni nagyüzemi módsze-
rekkel történő kiaknázására jött létre 1880-ban. Eltekintve attól, hogy a 
Kincstárral kötött bérleti szerződés körül milyen heves viták folytak ak-
koriban (talán nem is minden ok nélkül), a vállalkozást utólag, történelmi 
rálátással rendkívül sikeresenek ítélhetjük meg, hiszen több mint 100 esz-
tendeig (pontosan 1985. december 31-ig) fennált és folyamatosan műkö-
dött a vasércbánya. A tulajdonosok időközben változtak: 1928-tól a Ri-
mamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. lett az üzem gazdája,1946 végén pe-
dig államosították. A 40-es és 50-es évek fordulóján intenzív földtani ku-
tatások folytak a térségben. A feltárt pátvasérc-készletek hasznosítására 
1952 és 1962 között ércdúsító művet építettek. A hatalmas létesítményt a 
bányával egyidőben szintén bezárták. 1987 óta az Alsótelekes határában 
folyó gipsztermelés a többezer éves bányászati hagyományok életben tar-
tója Rudabánya környékén. 
     A Borsodi Bányatársulat alapító okiratára, amely eredetileg német 
nyelven keletkezett, sokan hivatkoztak már, azonban sem ezt, sem magyar 
fordítását mindeddig nem közölték teljes egészében. A mulasztást e he-
lyen pótoljuk. 
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a. A Borsodi Bányatársulat eredeti német nyelvű  
alapító-okiratának hasonmása 

 

 
 

1. oldal 
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2. oldal 
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3. oldal 
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4. oldal 
(Országos Levéltár, Z 1003 sz. fond, 1. csomó 1. tétel.) 
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b. A Borsodi Bányatársulat alapító-okiratának magyar fordítása. 
 

Bányatársulat-alapítási okirat 
 

1. cikk 
 

     Alulírottak, nevezetesen Gróf Andrássy Manó úr, földbirtokos Buda-
pesten és a Witkowitzi Bánya és Vaskohászati Társulat, az Általános Bá-
nyatörvény 137. §-a értelmében bányatársulattá egyesülnek, abból a cél-
ból, hogy a gróf Andrássy Manó úr által Borsod megyében megszerzett 
bányaterületeket és bányászati jogosultságokat üzemeltessék és kiak-
názzák. Ezen célra gróf Andrássy Manó úr átadja a következő szakaszban 
felsorolt bányákat, területeket és szabadalmas kutatási jogokat az összes 
hozzávaló tartozékokkal, valamint az ezekkel kapcsolatos minden joggal 
és kötelezettségekkel, de különben tehermentesen, mint nem megosztott 
tulajdont a 3. szakaszban megjelölt név alatt megalapítandó cégnek és 
Witkowitzi Bánya- és Vaskohászati Társulat társaként lép be ezen bánya-
társulási kötelékbe. 
     Ezzel mindkét félnek az a szándéka, hogy a gróf Andrássy Manó urat 
Borsod megyében megillető minden bányajogot kivétel nélkül az új Bá-
nyatársulat birtokolja, különösen vonatkozik ez azokra a jogokra, ame-
lyeket gróf Andrássy Manó úr bányászati jogosultsága alapján, a mai 
naptól kezdve megszerez, ami alatt nevezetesen a bányaművelési helyek-
től a legközelebbi magy. kir. államvasúti állomásig vezető bányavasút 
létesítésére vonatkozó koncesszió értendő úgy, hogy ez a koncesszió, 
mint esetleg más, a Bányatársulat objektumaira vonatkozó jogosultsá-
gok, mint például építési és használati engedélyek, szolgáltatások, telek-
megváltások stb. stb., a megállapodáshoz tartozónak tekintendők még 
abban az esetben is, ha ezek a jogok gróf Andrássy Manó úr nevére en-
gedélyezettek.  
 

2. cikk 
 

     A bánya-objektumok és a jogosultságok, amelyek az előbbiek szerint 
a Bányatársulatba bevitetnek és amelyek, amennyiben bányaterület, a 
Rimaszombati Királyi Bányabíróság bányakönyvében, és amennyiben 
csak szabad kutatási jog, a Budai Királyi Bányakapitányság könyveiben 
szerepelnek, a következők:  
 

A. Bányaterület 
 

1. Buda, Rudabányai község I. sz. Bányakönyv 125. old. átadva stb. stb., 
1874. december 31. 1202 sz.  
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B. Szabad bányaművelés 
 

1. 718 sz. alatt 1871, Alsó Telekes községben. 
 

C. Kutatási engedély 
 

716. sz. 1871. október 2-án, meghosszabbítva 1880. október 2-ig. 
Amennyiben gróf Andrássy Manó úrnak Borsod megyében lévő valami-
lyen bányászati jogosultsága az alábbi felsorolásban nem szerepelne, az 
mégis a Bányatársulat vagyonába bevontnak tekintendő és ezen okirat 
alapján utólag ruházható át a Bányatársulatra.  
 

3. cikk 
 

     A Bányatársulat cég-neve: 
 

BORSODI BÁNYATÁRSULAT 
 

és ezt a Rimaszombati Királyi Megyei Bíróságnál és – szükség szerint 
esetleg – más Bíróságnál be kell jegyeztetni és a Bányahatóságnál be 
kell vezettetni.  
 

4. cikk 
 

     Mindkét fél megegyezett abban, hogy a Bányatársulat vagyona ki-
lencven bányarész-jegyre oszlik, amelyből harminc darab gróf Andrássy 
Manó tulajdona, hatvan darab a Witkowitzi Bánya- és Vaskohászati Tár-
sulat tulajdona, és ezeket az Budai Királyi Bányakapitányság ennek 
megfelelően állítsa ki és mindkét részjegy-tulajdonosnak adja át.  
 

5. cikk 
 

     A Bányatársulat igazgatójának alapszabályszerű és a bányatörvény 
szerinti megválasztásáig a Bányatársulatot minden Bíróság és állami Ha-
tóság, valamint a felek előtt gróf Andrássy Manó úr, földbirtokos, lakik 
Pesten, képviseli, aki felhatalmazást kapott, hogy ezt az okiratot az ille-
tékes Bányahatóságnál jóváhagyás végett benyújtsa és az erre vonatkozó 
végzéseket átvegye.  
 

6. cikk 
 

     Gróf Andrássy Manó úr ezennel kifejezett hozzájárulását adja, a 2. 
cikkben felsorolt összes bányászati jogosultságok átírásához és pedig 
mind a Rimaszombati Királyi Bíróság bányakönyvében, mind a Budai 
Királyi Bányakapitányságnál a Borsodi Bányatársulat nevére, illetve a 
tulajdon 2. szakaszban felsorolt hét bányaterületre vonatkozik, valamint a 
bányarészvény-tulajdonosoknak a Bányahatóságnál való bejegyzéséhez 
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és a bányarészjegyek kiszolgáltatásához ugyanezen hatóság által a 4. 
cikknek megfelelően. 
 

8. szakasz 
 

     A Borsodi Bányatársulat első rendes társulati ülését még ebben az 
évben meg kell tartani. Eddig az időpontig az első Társulati Tanács ösz-
szetétele legyen: gróf Andrássy Manó úr két szavazattal, báró Rotschild 
Albert úr, Gutmann Testvérek cég; Dub Móric úr és Kupelwieser Paul úr 
egy-egy szavazattal.  
 

     Ennek hiteléül mindkét fél által hitelesen cégszerűen aláírva. 
 
     Wien, 1880. febr. 4.  
 

                                                  Gr. Andrássy Manó 
 

                                                      Witkowitzi Bánya- és Vaskohászati 
                                                Vállalat 

 

                                                   báró Rotschild Albert 
 

 

 
 

A  rudabányai vasércbánya javítóműhelyének dolgozói 
 az 1900-as évek elején.  

(Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum fotótárából.) 


