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AZ ARANY- ÉS EZÜSTÉRCEK ADÁSVÉTELÉNEK SZABÁLYOZÁSA 

MAGYARORSZÁGON A XVIII. SZÁZADBAN 
 

GEDEON MAGDOLNA∗ 
 

A magyar bányákból kikerülő nemesfémek évszázadokon át jelentős haszonnal kecsegtettek. Az ural-
kodó a kibányászott kincsek után befizetendő urburával és a nemesfémek kötelező kamarai beváltá-
sával akarta a kincstár bevételeit gyarapítani. A bányászati vállalkozók ezért nem tudtak az arany- és 
ezüstércekkel szabadon kereskedni, hiszen azt kényszerűen, az uralkodó által meghatározott áron a 
kamarákban kellett értékesíteniük. A kényszerbeváltás elkerülésének megakadályozására, valamint a 
beváltási ár meghatározására számos rendelet született, a visszaéléseket büntetőjogi eszközökkel is 
üldözték. Külön szabályok vonatkoztak a különleges ércdarabok, az ún. stufák adásvételére is. 
Kulcsszavak: bányajog, bányaigazgatás, adásvétel, nemesfém-kereskedelem. 
 
Die aus den ungarischen Bergwerken abgebauten Edelerzen verhießen Jahrhunderte lang mit 
bedeutendem Gewinn. Der König wollte mit nach den Schätzen einzahlender Fron und mit der 
Zwangseinlösung der Edelerzen die Einnahmen des Ärars erhöhen. Die Bergwerksunternehmer 
konnten deshalb mit den Gold- und Silbererzen nicht frei handeln, da diese Erze am vom König 
festgelegten Preis in den Kammern veräussert werden sollten. Wegen der Verhinderung der 
Vermeidung der Zwangseinlösung, und für die Festsetzung des Einlösungsgeldes wurden mehere 
Verordnungen erteilt, die Missbräuche wurden auch mit strafrechtlichen Mitteln verfolgt. Besondere 
Regeln bezogen sich auch auf den Kauf der Erzstufen. 
Schlüsselwörter: Bergrecht, Bergverwaltung, Kauf, Edelerezenhandel. 
 
Magyarország területén már a rómaiak korában is bányásztak aranyat és ezüstöt. A magyar 
államalapítás után a föld kincsei a király tulajdonába tartoztak, a nemesfémek bányászatá-
nak magas költségeit azonban az uralkodó nem tudta egyedül fedezni. Mivel a pénzverés-
hez az államnak minden nemesfémre szüksége volt, az uralkodó kénytelen volt az arany és 
ezüst bányászatához külső segítséget igénybe venni. A bányászati vállalkozók nem csak a 
szükséges szakértelemmel és felszereléssel, hanem megfelelő tőkével is rendelkeztek az 
arany és ezüst kitermeléséhez. Ezért az uralkodók főként privilégiumlevelek formájában 
bányászati jogukat vállalkozóknak engedték át, akik a kibányászott nemesfémek egy részé-
nek a kincstár részére történő átengedése után1 a kitermelt ércekkel szabadon kereskedhet-
tek. Így a kincstár a pénzveréshez szükséges nemesfémeket is kénytelen volt a bányászati 
vállalkozóktól megvásárolni. 

A XII. században különösen fellendült az országban az arany- és ezüstkereskedelem. Az 
osztrák pénzverés a magyar ezüstön alapult, de német fémkereskedők is érkezetek Magyar-
országra. II. András egyezményt kötött Velencével, melynek értelmében a magyar arany 
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1 A királynak megfizetendő urbura vagy Fron a kibányászott arany 1/8-a, az ezüst 1/10-e volt. A ma-
gyar bányászat évezredes története (szerk. ZSÁMBOKI László), Budapest, 1997, 100, 136–138. 
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vámmentességet élvezett ebben a városállamban, a velencei kereskedők pedig jelentős ked-
vezményekben részesültek Magyarországon az ezüst vásárlásánál.2 

A kincstár bevételeinek növelése érdekében Károly Róbert 1325-ben bevezette az ércek 
kamaráknál történő kötelező beváltását.3 Ennek következtében a bányászati vállalkozók 
nem kereskedhettek többé szabadon a kibányászott ércek őket megillető részével, hanem 
egy mechanikus előkészítés után az arany- és ezüstérceket a kamaráknak kellett beszolgál-
tatniuk a piaci árnál jóval alacsonyabban meghatározott beváltási áron. A nemesfémek fel-
dolgozását is állami felügyelet alá vonták. A bányavárosokban királyi beváltó és finomító 
műhelyeket állítottak fel, ahová a kibányászott arany- és ezüstérceket be kellett szállítani.4 

Ezzel a rendelkezésével a király kettős előnyhöz jutott a bányavállalkozókkal szemben: 
egyrészt az arany- és ezüstbányászatból származó nyereség nem gazdagíthatta a vállalko-
zókat az állam tudta nélkül, másrészt a kötelező beváltási árat egyoldalúan magasan tudta 
meghatározni a kincstár a bevételek növelése érdekében.5 

Ha azonban a bányászattal kapcsolatos jogalkotás változásait szemügyre vesszük, ész-
revehetjük, hogy a vállalkozók és az uralkodó között a bányakincsekért, a pénzért egyfajta 
versengés vette kezdetét. A tét nem volt kevés. Néhány fennmaradt királyi oklevél alapján 
ugyanis kiszámítható, hogy a XII. század utolsó évtizedeiben 20 000 kg ezüst és 2000 kg 
arany került kitermelésre az ország bányáiban.6 Ebben a küzdelemben mindkét fél, azaz az 
uralkodó és a gazdag bányavállalkozók is győzni akartak. 

A XVI. században megnövekedtek a bányák terhei. A mélyebben fekvő rétegekből egy-
re költségesebbé vált az ércek kitermelése. A vállalkozók ezért mind nagyobb részét meg 
akarták tartani a kibányászott kincseknek, az udvar pedig ennek elkerülésére mind jobban 
ki akarta terjeszteni felügyeletét a bányászati tevékenység felett. Paulinyi Oszkár kutatásai-
ból tudjuk, hogy ez a harc vezetett egy új bányarendtartás kiadásához, hiszen a bányászati 
vállalkozók a nemesfémeket a kötelező kamarai beváltás elől megpróbálták külföldre 
csempészni.7 Az állami centralizáció kísérlete természetesen a bányavárosok ellenállásába 
ütközött, ezért az ún. Maximilianische Bergordnung kihirdetésére csak 1523. február 16-án 
kerülhetett sor, miután a bányavárosok régi bányajogaiból összeállított ún. „felvilágosító 
szabályokat” a bányarendtartáshoz függelékként csatolták. 

A Maximilianische Bergordnung, amely még a XVIII. században is hatályban volt, és 
az uralkodók többször megerősítették,8 az arany- és ezüstércek adásvételével kapcsolatos 

                                                 
2 ZSÁMBOKI: Bányászat az Árpádok korában, in: Selmeci ezüst, körmöci arany, Rudabánya–Miskolc, 
2005, 76. 
3 Ld. IZSÓ István: Szemelvények a középkori montanisztika magyarországi történetének írott forrásai-
ból (1000–1526), Rudabánya, 2006, 16. Ezt az előírást Zsigmond törvénybe foglaltatta: 1405. évi 
XIII. tc. (III) 5.  
4 IZSÓ István: A montanisztika magyarországi történetének levéltári forrásai II. (A Központi Bányá-
szati Múzeum Közleményei 7.) Sopron, 2009, 17. 
5 Vö. ZSÁMBOKI: A Kárpát-medence bányászatának és kohászatának fénykora, in: Selmeci…, 60. 
6 Vö. ZSÁMBOKI: A Kárpát-medence bányászatának és kohászatának fénykora, in: Selmeci…, 61. 
7 PAULINYI  Oszkár: A bányajoghatóság centralizációjának első kísérlete Magyarországon, in: Száza-
dok 114 (1980/1), 7–17. 
8 Ld. Franz Anton SCHMIDT: Chronologisch Systematische Sammlung der Berggesetze  der Österrei-
chischen Monarchie, Wien, 1832-1839. II. Abteilung: Chronologisch Systematische Sammlung der 
Berggesetze der Königreiche: Ungarn, Kroatien, Dalmatien, Slavonien und des Grossfürstenthums 
Siebenbürgen, 2/224 (az első szám a kötetet, a második az oldalszámot jelöli), kihirdetési pátens, 
1573. február 16. Ezen a helyen a bányarendtartás szövege is olvasható. A bányarendtartás másik, 
ismertebb kiadása a felvilágosító szabáyokkal és Mária Terézia leirataival: Neue Berg-Ordnung des 
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szabályokat is tartalmaz. A bányarendtartás szerint az ércek kamarákon kívüli eladása bűn-
cselekménynek minősült. A bányamestereknek kellet felügyelnie, nehogy valaki titokban 
adja el az érceket. Nem csak az eladót, hanem a vevőt is őrizetbe kellett venni. A tettest 
átadták a városi vagy a megyei bíróságnak, amely főbenjáró ítéletet is kiszabhatott. Ha va-
laki magánál tartotta az ércet, és nem mutatta be a bányamesternek, még ha az egy hivatal-
nok is volt, büntetésben részesült (MBO XXI. 3.).”Leib und Gut“ ítélték azt is, aki az 
aranyfinomító műhelyekből adta el vagy vette meg az aranyat (MBO XXXIX. 2.). A bánya-
rendtartás részletesen szabályozza az arany és az ezüst kamarákba történő beszolgáltatását 
Selmecbányán és Körmöcön. A hivatalnokok felügyeleti tevékenységének erősítése céljá-
ból a bányarendtartás előírja, hogy ha egy hivatalnok egy titkos érceladási ügyletet nem 
tudott leleplezni, a kamara ebből eredő kárát neki kellett megtérítenie (MBO XLI. 4.). 

Az ércbeváltással kapcsolatban 1700. január 19-én I. Lipót kiadott egy latin nyelvű pá-
tenst.9 Ez a pátens kimerítően részletezi az „Auri et Argenti vivi” 10 kamarákon kívüli eladó-
jának és vevőjének büntetését. A pátens értelmében az arany- és ezüstércek kamarákon kí-
vüli értékesítése „delictum qualificatum”-nak minősült, amelyre „poena arbitraria” 11 volt 
kiszabható. A megtalált ezüstöt elkobozták, és a tetteseken kívül az érc birtokosát is négy-
szeres értékben marasztalták (2). A harmadik pontban egy érdekes tényállást olvashatunk. E 
passzus szerint azok is büntetésben részesültek, akik a zúzművüket12 bérbe adták, az ara-
nyat a bérlőtől visszavásárolták, ezt az aranyat azonban nem szolgáltatták be a kamarákba 
(3). Mivel a kereskedők legtöbbször zsidók vagy görögök voltak, szigorú büntetés mellett 
megtiltották a zsidóknak és görögöknek, hogy olyan települések hétmérföldes körzetében 
tartózkodjanak, ahol bányaművek voltak. Ha a zsidók vagy görögök tiltott ügyletekben vet-
tek részt, halálbüntetéssel sújtották őket (poena in corpore et sanguine) (4).13 Ha valaki az 
aranyat más anyaggal keverte, pénzmellékbüntetést kellett fizetnie (5). Az eladót és vevőt 
enyhébben büntette a fiscus, ha az aranyat vagy ezüstöt magánterületen találták (6). Kisebb 

                                                                                                                            
Königreichs Ungarn, und solcher Cron einverleibten Gold, Silber, Kupfer, und anderer Metall- 
Bergwerken, Sammt denen Erläuterungen zweyer Alten Berg-Ordnungen Der sieben königl. Freyen 
Berg-Städte 1. Chemnitz u. Königsberg 2. Schemnitz, Neusohl, Bugganz, Dülln und Libeten, Wien, 
1805. (A továbbiakban: MBO.) 1755-ben például a bányászati hivatalnokokat a bányarendtartás be-
tartására utasították, ld. SCHMIDT: i. m. 10/272, a Bányászati és Pénzverési Igazgatóság udvari kollé-
giumának dekrétuma, 1755. október 23. 
9 SCHMIDT: i. m. 5/649, királyi pátens, 1700. január 19. 
10 Természetes arany és ezüst, amely még nincs feldolgozva. 
11 A „poena arbitraria”  vagy „poena extraordinaria” egy bizonytalan büntetés volt, melynél a bíró 
mérlegelése rendkívüli jelentőséggel bírt. Vö. M. Fridrich von MAASBURG: Die Galeerenstrafe in den 
deutschen und böhmischen Erbländern Österreichs, Wien, 1885, 4. 
12 A bányából kifejtett ércek még nem alkalmasak közvetlenül kohászati feldolgozásra. Az érceket 
először kézi munkával összetörték és szortírozták, majd ezekből a zúművekben finom, lisztszerű, ún. 
zúzfövenyt (Schlich) készítettek. Ezt a zúzfövenyt lejtős asztalokon vízzel mosták, ahol a víz az oldó-
dó vagy könnyebb kőzetdarabokat elmosta, a nehezebb ércek pedig az asztalok barázdás felületén 
maradtak. Ld. részletesebben KACSKOVICS Lajos: Az alsó-magyarországi ércmívelésről, Rudabánya, 
2005, 123–133; ZSÁMBOKI: Bányászat és kohászat a 14–15. században, in: Selmeci…, 109.  
13 A zsidóknak halálbüntetés terhe mellett már 1693-ban megtiltották, hogy a bányavárosok hétmér-
földes körzetében tartózkodjanak. Ld. SCHMIDT: i. m. 5/423, az Udvari Kamara dekrétuma, 1693. 
január 24. E rendelet ellenére PÉCH Antal beszámol a főkamaragróf Udvari Kamarának tett jelentésé-
ről, amely szerint egy városban, mely a bányavárosoktól hétmérföldes körzeten belül feküdt, megte-
lepedett egy zsidó család. Mivel a településen aranylopások fordultak elő, melyben valószínűleg a 
zsidók is részt vettek, arra kérte a fókamaragróf az Udvari Kamarát, hogy tiltsa ki a zsidókat a város-
ból. PÉCH Antal: Alsómagyarország bányamívelésének története, III/1, Budapest, 1967, 143. 



Gedeon Magdolna 

 

 

68 

pénzbüntetést szabtak ki, ha az eladott arany gyengébb minőségű volt (7). Akik korábban 
privilégiumot kaptak a bányászatra, azokra ezek a szabályok nem vonatkoztak (8). E pátens 
szerint tehát a kényszerbeváltás elkerülése súlyos bűncselekménynek minősült, amit szigo-
rúan büntettek. A bíró nagy mérlegelési szabadsága, valamint a be nem váltott ércek minő-
ségének figyelembevétele azonban méltányos, minden körülményre tekintettel lévő bünte-
tés kiszabását tette lehetővé.  

A kötelező beváltásra vonatkozó szabályok többsége a beváltási árat határozta meg. A 
beváltási ár megállapításával az udvar segítséget nyújthatott azoknak a vállalatoknak, me-
lyeknek financiális problémáik voltak. Ezek a vállalatok átmenetileg magasabb összeget 
kaptak a beszolgáltatott nemesfémekért,14 különben nem tudták volna kiadásaikat tovább 
fedezni.15 1739-ben III. Károly elrendelte, hogy 10 éven keresztül a beváltott ezüstért ma-
gasabb árat kell fizetni a bányászati tevékenység fellendítése érdekében. A király cserébe 
azonban elvárta, hogy az uralkodói jogok ne szenvedjenek csorbát.16 Még olyan szabályo-
kat is találhatunk, melyek speciálisan egy vállalat számára határozták meg a beváltási 
árat.17 A király képviselőjének számító főkamaragróf bár maga nem határozhatta meg az 
egyes vállalatok számára a beváltási árat, javaslatot tehetett rá az Udvari Kamara felé.18 

A XVIII. század közepe a magyar bányászat egyik virágkorának tekinthető, ami első 
sorban a selmecbányai ezüstbányáknak köszönhető.19 A fellendülés okaként említhető a 
gazdag ezüstlelőhelyek felfedezése, a nagy beruházások, a bányászatban dolgozó mérnökök 
szakértelme és felfedezései.20 Mária Terézia uralkodása alatt a bányászati tevékenységet is 
fel akarta virágoztatni az országban, ezért nem csak a bányaigazgatást reformálta meg, ha-
nem a vállalkozókat is megpróbálta ezen a területen a minél jobb eredmények elérésre ösz-
tönözni. Ebből az okból a királyné 1747-ben újraszabályozta a beváltási árat, bár leiratában 
többször hangsúlyozta, hogy a III. Károly által 1739-ben megállapított 10 éves időinterval-
lum még nem telt le. A beváltási árat a királynő nem csak az aranyra és ezüstre határozta 
meg, hanem az ólomra is. A leirat azonban kiemeli, hogy a magasabb beváltási ár és az 
urbura elengedése csak azokra a bányaművekre és vállalkozókra vonatkozik, melyek eze-
ket a fémeket nem akarták más bányaműveknek és vállalkozóknak eladni.21 

A bányákban gyakran találtak különleges ércdarabokat, ún. stufákat, melyeket a bányá-
szati vállalkozók a magasabb rangú hivatalnokoknak ajándékoztak, vagy a stufa-

                                                 
14 Ilyen rendeleteket már 1666-ból is találunk, amikor I. Lipót a veszteséges bányavállalatok számára 
maghatározta a beváltási árat. Ld. SCHMIDT: i. m. 5/208, királyi leirat, 1666.augusztus 18.  
15 Vö. PÉCH Antal: Alsómagyarország bányamívelésének története II/1. kötet, Budapest, 1887, 209. A 
bányavállalatok kiadásainak emelkedésében az élelmiszerárak növekedése is jelentős szerepet ját-
szott. 
16 SCHMIDT: i. m. 6/543, királyi leirat, 1739. június 24. 
17 Pl. 1733-ban a rozsnyói bányák számára határozták meg külön a beváltási árat, 1748-ban pedig 
Felső- Magyarország bányái számára. Ld. SCHMIDT: i. m. 6/456 az Udvari Kamara dekrétuma, 1733. 
szeptember 26.; 7/585 a Bánya és Pénzverési Igazgatóság udvari kollégiumának dekrétuma, 1748. 
szeptember 16. 
18 Pl. az Udvari Kamara 1740-ben a főkamaragróf jelentése után adott ki egy dekrétumot, melyben 
elrendelte, hogy Körmöc vállalatai számára az ezüstért magasabb beváltási árat kell fizetnie a kama-
ráknak. SCHMIDT: i. m. 6/549, az Udvari Kamara dekrétuma, 1740. február 6. A főkamaragróf hivata-
láról ld. GEDEON Magdolna: A főkamaragróf hivatala Mária Terézia korában, in: Publicationes 
Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica 30 (2012), 53–65. 
19 Vö. ZSÁMBOKI: A Kárpát-medence bányászatának és kohászatának fénykora, in: Selmeci… 61. 
20 ZSÁMBOKI: Bányászat és kohászat a felvidéken a magyarok évezrede alatt, in: Selmeci… 53. 
21 SCHMIDT: i. m. 7/434, királyi leirat, 1747, december 9. 
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kereskedőknek adtak el, habár ezeket az érceket is a kamarákba kellett volna beszolgáltat-
niuk.22 Ezért több olyan rendeletet is találunk a forrásokban, melyek megtiltják a stufák 
ajándékozását és eladását.23 A stufák feletti felügyelet erősítése céljából 1767-ben az Udva-
ri Kamara elrendelte, hogy minden beszolgáltatandó stufa mellé a bányákban jelentést kell 
készíteni, melyben a találás helyét és idejét fel kell tüntetni.24  

A különleges érckristályok beszolgáltatását 1780-ban részletesebben szabályozták. Az 
Udvari Kamara ezt a rendeletét a hivatalnokok visszaélései miatt bocsátotta ki. A dekré-
tumból kiderül, hogy a hivatalnokok a stufakereskedők segítségével gyakran elidegenítették 
az érckristályokat az urbura befizetése nélkül. A rendelet ezért megtiltotta, hogy a hivatal-
nokok a felettesük engedélye nélkül igazolást adjanak ki a stufák mellé. A papírok birtoká-
ban ugyanis a kereskedők szabadon forgalmazhatták volna a stufákat. A kereskedőknek 
ezért azt is megtiltották, hogy a hivatalnokok közelében tartózkodjanak. Azok a tisztvise-
lők, akik felettesük tudta nélkül állították ki a papírokat, elveszítették hivatalukat, és való-
színűleg pénzbüntetést kellett fizetniük. 

Ha azonban valaki egy ritka stufát talált, és nem akart azzal kereskedni, annak lepecsé-
telése, és a megfelelő igazolások kiállítása mellett megtarthatta az ércdarabot, ha az urburát 
befizette utána. Mint látni fogjuk, a gyűjtők azonban nem szereztek tulajdont ezeken a kü-
lönleges érceken. A legszebb darabokat be kellett szolgáltatni az udvari természettudomá-
nyi kabinet (Hof-Naturalien-Cabinet)25 számára.  

Ha ezt az ügyletet kötelmi jogi szempontból vizsgáljuk, számos érdekességre bukkanha-
tunk. Ebben a korszakban Magyarországon természetesen nem voltak a római joghoz ha-
sonlatos, részletes szabályok a magánjog területén, ha azonban az adásvételt a bányajog 
területén vizsgáljuk, több szabályt találunk, melyek a ius commune ismeretét bizonyítják a 
bányaigazgatásban. Ez nem meglepő, hiszen az osztrák jogtudósok már a XVI. század óta 
megpróbálták a magánjogi normákat a római joggal összhangba hozni. Ez a törekvés éppen 
Mária Terézia kodifikációs törekvéseinek idején kapott újabb lendületet. 

Az ércek adásvételével kapcsolatosan több kérdés vetődik fel. Az ércek eredeti tulajdo-
nosa ugyanis a király volt, aki az urbura megfizetéséért átengedte tulajdonát a bányászati 
vállalkozóknak. Az ún. Waldbürger tehát munkájuk fejében megszerezték a kibányászott 
ércek 80–90 százalékát. Az uralkodó és a vállalkozók között lényegében egy vállalkozási 
szerződés jött létre, ahol a vállalkozási díj a kitermelt bányakincsek egy meghatározott ré-
sze volt. A bányaszabadság értelmében,26 aki a bányanyitáshoz szükséges engedélyeket 
beszerezte, tulajdont szerzett a kitermelt érceken.27 A bányaművelők hiába voltak azonban 

                                                 
22 Izsó: A montanisztika…, 28. 
23 Pl. 1543-ban és 1625-ben. Ld. SCHMIDT: i. m. 1/149, pátens, 1543. március 1., 4/442, az Udvari 
Kamara dekrétuma  1625. július 24.   
24 SCHMIDT: i. m. 12/487, az Udvari Kamara dekrétuma, 1767. május 4. 
25 SCHMIDT: i. m. 15/4, az Udvari Kamara dekrétuma, 1780. augusztus 11. 
26 1523. évi XXXIX. törvénycikk (Mindenkinek szabad bányákat mivelni, és arany s ezüstérczeket 
ásni): „Hogy arany és ezüst bőven legyen: engedje meg a királyi felség, hogy az arany- és ezüst-, va-
lamint a réz és más érczbányákat mindenki szabadon mivelje. 1. § És azok mivelésére idegen orszá-
gokból is hivasson be munkásokat és bányászokat és ezt nyilvános rendeletben tétesse közhirré. 2. § 
És aztán méltóztassék úgy azokat, mint a mostaniakat az ő régi szabadságaikban megtartani és min-
den megtámadó ellenében megvédeni.” 
A Maximilianische Bergordnung értelmében is a megfelelő engedélyek beszerzése után szabadon 
lehetett bányákat nyitni (MBO I.1). 
27 A bányanyitás szabályairól részletesebben ld. GEDEON Magdolna: A bányanyitás szabályai Mária 
Terézia korában, in: Collegium Doctorum Konferencia, Miskolc, 2012. április 19. 
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tulajdonosai a kitermelt bányakincseknek, azokat nem tarthatták meg, és nem is keresked-
hettek velük szabadon. A királynak ugyanis az arany- és ezüstérceken kereskedelmi mono-
póliuma volt még külföldön is.28 A külföldi illegális érckereskedelem megakadályozása 
miatt többször megtiltották az ércek külföldre való kivitelét.29  

A nemesfémeken történő tulajdonszerzést az Udvari Kamara egyik 1738-ban kiadott 
dekrétuma is bizonyítja.30 A rendelet arra a kérdésre ad választ, mi legyen a sorsa azoknak a 
kamarákban lévő „verschwärzten“ arany- és ezüstérceknek, melyeknek eredete bizonytalan, 
melyeket tulajdonosától elidegenítettek, vagy melyeket valahol találtak. A dekrétum kü-
lönbséget tesz elidegenített (entfremdete) és talált (gefundene) ércek, valamint a mindenna-
pi élet számára alkalmas és nem alkalmas, tehát a már feldolgozott és a még nem feldolgo-
zott arany és ezüst között. Az előbbieket ugyanis nem kellett kötelezően beszolgáltatni.31 
Az elidegenített arany és ezüst értékét a tulajdonosnak kellett kifizetni, ha az ismeretlen 
volt, elkobozták az érceket. A talált arany és ezüst értéke a találót illette, kivéve, ha a tulaj-
donos ismert volt. A feldolgozott nemesfémeket a tulajdonosnak vagy a találónak kellett 
visszaadni. A tulajdonos és a találó jogi helyzete közti különbségtétel a római jog szabálya-
inak felel meg. 

Ebben a rendeletben arról is olvashatunk, hogy a büntetéspénzek kétharmada a kamará-
kat, egyharmada a bányabíróságokat illette. A bíróságok ezt a pénzt az ülnökök között osz-
tották szét. 

A ius commune ismeretét tükrözi egy 1789-ben kiadott főkamaragrófi rendelet is, amely 
különbséget tesz birtokos és tulajdonos között.32 Ez a rendelet részletesen előírja, hogyan 
kell a magángyűjteményekben fellelhető különleges érckristályokat értékesíteni. A fent 
említett 1780-ban kiadott rendelet szerint a stufák csak az urbura megfizetése után marad-
hattak a magángyűjteményekben. Az 1789-es főkamaragrófi rendelet szerint azonban ezek-
nek az ércdaraboknak a tulajdonosa a király volt, akik pedig ezeket a gyűjteményükben 
tartották, csak birtokosnak voltak tekinthetők.33 

A rendelet szerint a különleges ércdarabokat egy lezárt rekeszben ki kellett állítani. Ha 
valamelyik eladásra került, a hivatalnokoknak részletesen kellett dokumentálnia a stufa tu-
lajdonságait és árát, valamint a vevő adatait. Az ércdarabot átadták a vevőnek, az addigi 

                                                 
28 A XIV. század elején a keresztény kereskedőknek megtiltották, hogy a muzulmánokkal kereskedje-
nek. A kereskedelem így a Földközi-tengeren megakadt, az afrikai arany sem érte el Európa partjait. 
Az aranykrízis akkor ért véget Európában, amikor I. Lajos az évtizedek alatt felhalmozott aranykész-
letét piacra dobta. Ld. A magyar bányászat évezredes története, 77. 
29 Pl. a következő években: 1563, 1565, 1569, 1577, 1680. Ld. SCHMIDT: i. m. 1/386, királyi dekrétum 
1563; 2/141, királyi pátens, 1565. december 30.; 2/161, királyi mandátum, 1569. január 13; 2/464, 
királyi dekrétum 1577; 5/418, királyi pátens, 1680. február 12. A felsorolásból kitűnik, hogy az ügy 
fontossága miatt, maga a király tiltotta meg az ércek kivitelét. 
30 SCHMIDT: i. m. 6/537, az Udvari Kamara dekrétuma, 1738. október 31. 
31 A zsidóknak azonban nem csak az arany- és ezüstércek felvásárlását (coemptio) tiltották meg, ha-
nem ha valaki a törtezüstjét akarta értékesíteni, azt csak Pozsonyban, a tricesimatornak (a piaci vám, 
az áruk harmincadrészét beszedő hivatalnok) adhatta el. E rendelet szükségességét azzal indokolta az 
uralkodó, hogy a zsidók az aranyat és ezüstöt a tilalmak ellenére általában Lengyelországba és Cseh-
országba csempészték. SCHMIDT: i. m. 5/418, királyi leirat 1691. augusztus 4. 
32 Ld. SCHMIDT: i. m. 18/261, főkamaragrófi hivatali rendelet, 1789. október 14. 
33 „…die Eigentümer oder vielmehr Besitzer derselben, da es um eine in das Bergwerks Regale 
einschlagende und einen besonderen Consens voraussetzende Sache zu thuen ist…” (…ezeknek a 
tulajdonosa vagy sokkal inkább birtokosa, mivel egy bányaregálé alá eső és különleges megegyezést 
előfeltételező dologról van szó…) Ld. a rendelet bevezetőjében. 
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birtokos pedig megkapta az általa korábban kifizetett urbura összegét. A rendelet nem jelöli 
meg, milyen lesz a vevő dologi jogi helyzete, mivel azonban ő kifizette a stufa árát, való-
színűleg tulajdont szerzett rajta. 

A stufa találójának birtokosi helyzetét támasztja alá egy 1742-ben történt eset leírása is, 
amikor egy munkás egy 28 kg súlyú ezüstdarabot talált. A munkás leadta a stufát a kamará-
ban, amiért 700 frt jutalmat kapott. (Ebben az időben 700 frt egy magasabb rangú hivatal-
nok éves fizetése volt a selmecbányai kamarában).34 A munkás tehát nem az érctömb árát 
kapta meg mint tulajdonos, hanem egy jutalmat, amiért a királynő stufáját megtalálta. 

A források a kamarák ércbeváltási jogát, mint elővásárlási jogot is említik (reservierte 
preemption).35 Ha azonban az elővásárlási jog szabályait vesszük alapul, az uralkodónak 
nem egy általa meghatározott árat, hanem a nemesfémek piaci árát kellett volna megfizet-
nie. Egy magánjogi elővételi jog esetén, ha a dolgot a jogosult nem akarja megvásárolni, az 
eladó másnak adhatja el. A nemesfémek esetében azonban, ha az eladó nem az elővásárlás-
ra jogosultnak akarta eladni az érceket, súlyos büntetéssel fenyegették. Természetesen nem 
ismerünk olyan esetet, amikor a király ne akarta volna megvenni az arany- és ezüstérceket. 
Ellenkezőleg, az egész bányászatot szilárdan a saját kezében akarta tartani. 

A Maximilianische Bergordnung nem jelöli meg, milyen bűncselekménynek minősíti, 
ha valaki az érceket nem a kamaráknak akarta eladni. Az 1700-ban kiadott királyi leirat 3. 
pontjában, amikor a zúzmű bérbeadója a bérlőtől visszavásárolta az aranyat, és azt nem 
szolgáltatta be, a „furtive redimunt” kifejezést találjuk, tehát a leirat ezt a cselekményt lo-
pásnak minősítette. Mivel a bányászatban részt vevő vállalkozók az előbbiek szerint a kibá-
nyászott ércek tulajdonosainak tekinthetők, ők tulajdonképpen a királyt megillető részeket, 
azaz az urburát és a kényszerbeváltásból származó nyereséget lopják el. A források leg-
többször „Verschwärzung des Goldes und Silbers” kifejezést tartalmazzák, amely minden, 
az arany- és ezüstércekkel kapcsolatos visszaélést magában foglal. 

A Maximilianische Bergordnung az uralkodó felségjogait akarta megszilárdítani a bá-
nyászat területén.36 Az ércek adásvételét ezért csak közjogi szempontból lehet vizsgálni, az 

                                                 
34 ZSÁMBOKI: Bányászat a szatmári béke és a kiegyezés között 1711–1867, in: Selmeci…, 129. 
35 Ld. pl. királyi leirat, 1747. december 9. (21. lj.). 
36 A rendtartásban a következőket olvashatjuk:: „minden bányamű és felnyitandó kutatójárat az azok 
eredményes műveléséhez szükséges erdőkkel és vizekkel a királyi kamarát illetik, ezért régi oklevelek 
előírásai szerint minden egyházi vagy világi főúrnak és nemesnek, városnak és községnek megtiltjuk, 
hogy bányaművelést kezdjen, s ne merjenek különös királyi engedély nélkül sem bányát felkeresni, 
sem művelni, s a kincstári bányászoktól vagy bányahivatalnokoktól bányavámot vagy bányabért köve-
telni.” (MBO I. 1.). Ezzel a szabállyal a bányarendtartás azt az idegen elvet vezette be az országba, 
mely szerint a bányászat a királynak eleve fenntartott felségjog volt. Egyes szerzők szerint azonban 
Magyarországon nem voltak a király számára eleve fenntartott, korlátlan főkegyúri jogok, felfogásuk 
szerint ennek az elvnek a bevezetése az 1523-as törvénycikk megsértését jelentette. MIHALOVITS sze-
rint: „A külföldi bányajogoknak visszhangja, melyek a bányaúrjogot patrimoniális alapon a fejedelem 
»fenntartott« jogának nyilvánították; – a magyar alkotmányjog azonban »fenntartott« felségjogokat 
sohasem ismert és a királynak a bányászatra vonatkozó felségjoga is csak a magyar törvények keretei 
között, a törvényes szervek útján és az országgyűlés ellenőrzése mellett gyakorolható.” Ld. Christoph 
Traugott  DELIUS: Értekezés a bányászati kamarális tudomány alapelveiről (ford.: MIHALOVITS János), 
in: Bevezetés a bányatan elméletébe és gyakorlásába, valamint a bányakincstári tudományok alapté-
teleinek ismertetésébe (ford.: BÓDAI Gábor), Budapest, 1972, függelék, 129. lj. Ld. még SÍPOS Árpád: 
Magyar bányajog, tekintettel a franczia, szász, porosz bányajogokra, a magyar bányatörvény-
javaslatra és az újabb igazságügyi reformtervekre, Nagyvárad, 1872, 99. 
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ezzel kapcsolatos bűntettek pedig a felségjogokat sértő cselekményekként értékelendők, 
habár egyes rendeletek magánjogi elemeket is tartalmaznak.  

Az államháztartás bevételeinek 40 százaléka a bánya- és kohóiparból származott, amit 
az uralkodók büntetőjogi eszközökkel is biztosítani igyekeztek. A magyar bányakincsek 
azonban kizárólag a Habsburg-ház érdekeit szolgálták: „…a megtermelt hatalmas mennyi-
ségű nemesfém és réz a menetrend szerinti ezüst-fuvarokkal – vértes lovaskatonák kíséreté-
ben – Bécsbe vándorolt, hogy a Habsburg-ház háborúiban a magyarságtól idegen érdeke-
kért szétszóródjon.”37 

                                                 
37 ZSÁMBOKI: A Kárpát-medence bányászatának és kohászatának fénykora, in: Selmeci…, 60. 


