


 

 

Bevezetés 

 

1987-től 2015-ig a miskolci Bányakapitányságon dolgoztam. Itt ismertem meg 

három egykori bányahatósági tisztviselő - dr. Erpf Ede, dr. Osváth Béla és dr. Kiss 

László1 – különös történetét, akik az I. és II. bécsi döntések révén visszakapott 

területeken megszervezett három új bányakapitányság vezetői voltak. Mint 

ismeretes, az I. bécsi döntést követően az 1939. évi 26.910. Ip. M. számú 

rendelet2 egy kassai székhelyű Bányakapitányság felállításáról rendelkezett, a II. 

bécsi döntést követően pedig a 3.154/1941. M.E. sz. rendelet3 nagybányai és 

marosvásárhelyi bányakapitányságok felállítását rendelte el. 

A három új bányakapitányság közül Erpf Ede a kassai, Kiss László a 

marosvásárhelyi, míg Osváth Béla átmeneti jelleggel a nagybányai Bánya-

kapitányság4 vezetője lett. Bár egymástól függetlenül futottak be jelentős 

karriert, de szakmai pályafutásuk több szakasza is összekapcsolódott. A II. 

világháború után kacifántos életpályát bejárva mindhárman a bányahatóság 

miskolci hivatalában kötöttek ki.  

Szakmai pályafutásuk további érdekessége, hogy miskolci együttlétük idején 

1954-ben egyidőben részesültek a „Munka Érdemérem” állami kitüntetésben.5 

Az alábbiakban korabeli bányahatósági dokumentumok és sajtóhírek fel-

használásával igyekszem feleleveníteni hármójuk szakmai életrajzát, amely 

egyben sajátos korrajznak is tekinthető. 

 

 
1 Mindhárman jogi és bányamérnöki diplomával egyaránt rendelkeztek. A két diploma megszerzése alap-

követelmény volt a korabeli bányahatósági szervezetben, ugyanis a köztisztviselők minősitéséről szóló 1883. 
évi I. törvénycikk ezt a kinevezés feltételéül szabta. 
2 Magyarországi Rendeletek Tára 1939. II. k. 1546-1547 p. Hatályba lépett 1939. október 1-jén. 
3 Magyarországi Rendeletek Tára 1941. II. k. 1612-1614 p. Hatályba lépett 1941. április 4-én. 
4 A másik két bányakapitánysággal ellentétben – ahol újonnan kellett megszervezni a hivatalokat – Nagybányán 

a Román Királyság is működtetett bányahatósági szervezetet a korábbi m. kir. nagybányai Bányakapitányság 
jogutódjaként. Itt tehát nem a semmiből kellett a hivatalt megszervezni, mint Marosvásárhelyen. 
5 Magyar Közlöny 1954. szeptember 15. (68.) sz. 505. p. 



dr. Erpf Ede 

 

Ő volt hármójuk közül a legidősebb, mégis túlélte mindkét kollégáját.  

1885-ben született a Gömör vármegyei Hizsnyóvízen (Chisnovoda, ma: Chyžné, 

Szlovákia), egy olyan családban, melyben magyar, német és szlovák származás 

keveredett. Természetes volt, hogy a magyar mellett anyanyelvi szinten beszélt 

németül és szlovákul is. Apja Erpf Thuisko (Thinszko) a Heinzelmann-féle 

hisnyóvízi vasgyár igazgatója, illetve környékbeli vasércbányák bérlője volt.   

 

Elemi iskoláit Alsó-Mecenzéfen, a középiskolát Késmárkon és Rozsnyón végezte. 

1908-ban a Kolozsvári Egyetem Jogi Karán szerzett jogi, majd 1913-ban a 

selmecbányai Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolán bányamérnöki diplomát. 

 

Hír a Bánya c. lap 1913. évi 36. számából 



Végzését követően 1918. június 30-ig bányahatósági ösztöndíjas volt, 

bányaüzemhez beosztott bányahatósági gyakornoki státuszban. Tatabányára 

osztották be, de 1914. júliusában, az I. világháború kitörésekor, mint tartalékos 

tüzérfőhadnagyot tényleges katonai szolgálatra hívták be. 

Még abban az évben megsebesült. 

 

Hír a Bánya c. lap 1914. évi 45. számából 

1918. júniusában szerelt le és július 1-től áthelyezéssel került a miskolci 

Bányabiztosság állományába főbányabiztosként. Itt kezdte meg tényleges 

bányahatósági szolgálatát, majd 1922. szeptemberétől a jogutód miskolci 

Bányakapitányságon dolgozott 1930-ig. Pályafutásának ezt a szakaszát a 

Bányakapitányság személyzeti nyilvántartásából követhetjük nyomon. 

 



 

 

 

1930-ban áthelyezték a budapesti Bányakapitányságra bányahatósági 

tanácsosként, ahol 1935-ig dolgozott.  



1935. augusztus 1-től az újonnan szervezett Iparügyi Minisztérium V. 

Szakosztályára (Bányászati közigazgatás), azaz a főbányahatóság állományába 

került, ahol 1939-ig dolgozott.  

 

Kivonat a Közgazdasági Értesítő 1935. évi 32. számából 

Az I. bécsi döntést követően, 1939-ben kiküldték a szlovák állam területére az 

aranyidai bányajogosítványokra vonatkozó adatok begyűjtésére és a 

birtokviszonyok felderítésére.6 Ezt követően közreműködött a magyar 

bányahatósági szervezet megteremtésében a visszakapott területeken. Az itt 

1920 után is tovább működő rozsnyói Bányabiztosságból, továbbá annak huszti 

kirendeltségéből ő szervezte meg 1939. október 1-től a kassai 

Bányakapitányságot, melynek vezetője lett.  

 

A Magyar Jövő c. lap tudósítása (1939. július 9-i szám) 

 
6 Lásd: Minisztertanácsi jegyzőkönyvek: 1939. június 16. 



Kassán egészen 1944. őszéig szolgált. Ezt követően visszakerült az Iparügyi 

Minisztérium állományába miniszteri tanácsosként. 

Budapest ostroma idején a minisztérium nem működött. Közben Debrecenben 

megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány és az Iparügyi Minisztérium új 

vezetése és állománya csak 1945. április 10-én költözött Debrecenből 

Budapestre, ahol április 13-tól új szervezeti beosztás szerint működött tovább. 

Erpf Ede az I. csoport 4. Bányászati Közigazgatási osztályára (főbányahatóság) 

nyert besorolást, ahol Osváth Béla osztályvezető beosztottja lett. Ez volt kettőjük 

szakmai pályájának első találkozási pontja. 

1946. augusztusától újabb átszervezés történt a Minisztériumban: a főbánya-

hatóság az un. a.) Osztály, felettes szervezeti egysége pedig a III. Bányászati 

Közigazgatási Szakosztály lett. Az a) Osztály vezetőjének dr. Erpf Edét nevezték 

ki, aki ezzel felváltotta dr. Osváth Bélát a főbányahatóság élén. Az Osztály fő 

feladatát a bányászatra vonatkozó törvények és rendelkezések végrehajtása, a 

bányailletékek kivetésének és behajtásának ellenőrzése, a bányamunkásokat 

érintő szociális kérdések mellett a Magyar Állami Szénbányák műszaki ügyeinek 

intézése képezte. Utóbbi folyományaként 1946. december elejétől a Magyar 

Állami Szénbányák igazgatótanácsának is tagja lett. 

 

Híradás a Magyar Nemzet 1946. december 3-i számából 



A Magyar Ipar 1948. január 12-i száma - ahogy az alábbiakban ennek két részletét 

olvashatjuk - új bányatörvény alkotásáról tudósított.  

 

1948. március 22-én újabb átszervezés történt, a Főbányahatósági Osztály a 

Minisztérium IV. Bányászat, Kohászat és Hengerművek Főosztályának 

szervezetébe került, IV/1. sz. Osztályként7. 1948. áprilisában még ő volt a IV./1. 

Főbányahatósági osztály ideiglenes vezetője, júliustól azonban az időközben 

V./2. számozást nyert Főbányahatósági osztály vezetése a Minisztérium 

irányítását ténylegesen ellátó Kelemen Gyula államtitkár közvetlen vezetése alá 

került. Erpf Ede még két évig főbányahatósági állományban maradt, de 1949. 

december 5-től a miskolci Bányakapitányságra rendelték ki. Miskolcon 1950. 

július 15-én véglegesítették. Erről egy 1953-ban kelt igazolás tanúskodik. 

 

 
7 Magyar Ipar 1948. március 25-i sz. 31. p. 



Ettől kezdve 1956-ig, 71 éves korában történt nyugdíjazásáig a miskolci 

Bányakapitányság (1949. végétől Bányarendészeti Kirendeltség, 1951-től 

Bányarendészeti Felügyelőség, 1953. december 10-től Kerületi Bányaműszaki 

Felügyelőség) hivatalvezető helyettese volt. 

Egy 1955-ben keltezett kéziratos feljegyzés életrajzi adatai mellett szakmai 

megítéléséről is tájékoztat: 

 

 

Hosszú szakmai pályafutást és nyugdíjas éveket követően101 éves korában halt 

meg Miskolcon.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dr. Osváth Béla 

 

Osváth Béla 1889. április 11-én Záhonyban született8. Középiskoláit Ungváron és 

Sárospatakon végezte, majd Kolozsvárott szerzett jogi diplomát 1911-ben. Ezt 

követően iratkozott be a selmecbányai Bánya- és Erdőmérnöki Főiskolára, ahol 

1915-ben bányamérnöki diplomát szerzett. A Főiskolán aktívan bekapcsolódott 

a helyi diákmozgalmakba, társai a Szabadgondolkodók Körének titkárává 

választották. 

 

 

 

Részletek a Világ c. lap 1914. június 28-i számának híradásából 

„A szabadgondolkodók különféle irányzatainak közös célja volt, hogy a 

társadalmirendet az ész törvényeinek rendeljék alá, azaz az államot és a 

társadalmat, iskolát és tudományt úgymond „dezinficiálják” az egyháztól és a 

vallástól… Mindebből következett, hogy a szabadgondolkodók legnagyobb 

hévvel a katolikus vallás és egyház ellen fordultak, mert a katolikus egyház 

nemzetközi erejében látták a társadalmi evolúció legnagyobb akadályát.”9 A 

szabadgondolkodás eszméi később is meghatározták világnézetét. 

 
8 Nekrológ írója – Reményi Viktor – szerint régi bányász családból származott (BKL Bányászat, 1970. 6. sz. 415. 

p.). Erre vonatkozóan nem találtam adatokat, az viszont az alább teljes terjedelmében közölt Esti Kurír cikkből 
megállapítható, hogy édesapja (Osváth Lajos) útmester volt Záhonyban. 
9 Részlet Balogh Margit – Fejérdy András: Szabadgondolkodás, ateizmus és szekularizáció a 20. századi Magyar-
országon c. írásából (In: Laborator Assiduus, Budapest, 2019. 69. p.). 



Magának való, agglegény életet élő, szigorúan következetes ember volt, aki 

nehezen oldódott és emiatt képességeit, szakmai felkészültségét csak nehezen 

tudta viszontagságos pályája során érvényesíteni.  

A bányamérnöki diploma megszerzését követően 1915-1917. között 

bányaesküdtként dolgozott a besztercebányai Bányakapitányságon: 

 

Hír a Budapesti Közlöny 1915. augusztus 31-i számából 

Két év elteltével áthelyezték a zalatnai Bányakapitányságra, majd 1918-ban az 

abrudbányai Bányabiztosság vezetőjévé nevezték ki.  

 
Hír a Pénzügyi Közlöny 1917. szeptember 1-i számából 

A román megszállás, majd a trianoni békeszerződés után is állomáshelyén 

maradt és egészen 1924-ig Abrudbányán tartózkodott özvegy édesanyjával. 

Ekkor nem tudni milyen indíttatásból (de feltételezhetően valamilyen sérelem 

vagy konfliktus következtében) hazaköltöztek Magyarországra, a záhonyi szülői 

házba.   

Záhonyban nem tudott elhelyezkedni semmilyen állásban. A helyi adókivetés 

mértékét kritizálók szószólója lett és hamar összeütközésbe került a település és 

a megye vezetőivel, akik nem nézték jó szemmel tevékenységét.  

Az Esti Kurír 1930. november 8-án megjelent cikkében részletesen beszámolt a 

történtekről. 

 

 



 



 

 

 



 



A vele szemben foganatosított jogtalan intézkedések és politikai nézetei 

egyaránt a Bajcsy-Zsilinszky Endre által 1930-ban alapított Nemzeti Radikális Párt 

kötelékébe sodorták. A párt lapja, az Előőrs c. hetilap 1931. február 1-én közölte 

nyílt levelét: 

 



Levelének meg is volt a hatása. Hamarosan ő lett a párt záhonyi szervezetének 

vezetője. Nem tudom meddig tartott politikai „karrierje”, de a további 

történések arra utalnak, hogy a politikai életben nem futott be fényes pályát. 

Gyaníthatóan Bajcsy-Zsilinszkynek az 1935. évi választások előtt ellenfelével 

szemben tanúsított minősíthetetlen fellépése után lemorzsolódhatott. 

A következő vele kapcsolatos hírt a Közgazdasági Értesítő 1938. szeptember 3-i 

száma közölte: 

 

1938. szeptember 1-től megkezdődött tehát bányahatósági pályafutásának 

második szakasza a miskolci Bányakapitányságon. A Bányakapitányság 

személyzeti nyilvántartásában róla a következő bejegyzések találhatók: 

 

Agglegényi mivolta nem segítette abban, hogy gyökeret verhessen. Könnyen 

mobilizálható volt és felettesei ezt kihasználva mindig ott „vetették be”, ahol 

szükség volt rá. 

Román nyelvtudása révén 1941. januárjától már Nagybányán tartózkodott10, az 

ottani Bányakapitányság újjászervezésével megbízva.  Itt sem töltött azonban 

hosszabb időt. A Keleti Újság 1941. április 22-i száma már Salgótarjánba történt 

áthelyezéséről tudósított. 

 
10 A Budapesti Közlöny 1941. január 29-i száma már nagybányai lakosként említette. 



 

1943-ban ismét visszakerült a miskolci Bányakapitányságra bányahatósági 

főtanácsosként. Az egyes bányakapitányságok személyzete ekkor a következő 

volt11: 

 

Az 1944. december 22-én Debrecenben megalakult Ideiglenes Nemzeti Kormány 

iparügyi minisztere - Takács Ferenc – 1945. január 6-án és 7-én Miskolcra 

látogatott. Ekkor találkozott Osváth Bélával is, akit több más szakemberrel együtt 

minisztériumi munkavégzésre rendelt be. Hamarosan a minisztérium 

állományába került. 

 

Hír a Magyar Közlöny 1945. évi 50. számából 

Rövid időn belül a Minisztérium III. csoportjának vezetője lett, amely alá két 

osztály, a Bányászati Közigazgatási (főbányahatóság), illetőleg a Bányászati és 

Bányászati Kutatási osztályok tartoztak. E minőségében a Minisztérium 

vezetőségével együtt költözött Budapestre 1945. áprilisában. Az 1945. április 13-

 
11 Magyarország Tiszti Cím- és Névtára (Budapest, 1944.) 336. p. 



tól érvényes új szervezeti beosztási rendben a Bányászati Közigazgatási Osztály 

(főbányahatóság) vezetésével bízták meg. A Minisztérium állományában 

azonban csak a következő év júliusáig maradhatott. A történtekről a Világ c. lap 

1946. július 14-i számában számolt be: 

 

A főbányahatóság élén addigi beosztottja, Erpf Ede váltotta. Osváth Béla a 

miskolci Bányakapitányság vezetőjének, Huszthy Gézának a segítsége révén 

1946. novemberében visszakerülhetett a miskolci Bányakapitányságra, majd 



Huszthy Géza nyugdíjazását követően, 1947. március 1-től-től 1949. 

novemberéig a Bányakapitányság vezetője volt.  

A bányakapitányságokat 1949. novemberében12 megszüntették és helyükbe 

jogutódként a Nehézipari Minisztérium bányarendészeti kirendeltségeket hozott 

létre. Az átszervezés után Osváth Béla vezetői megbízatása továbbra is 

megmaradt. 

A Minisztérium 1952. februárjában Ózdon új Bányarendészeti Felügyelőséget 

hozott létre és február 11-től Osváth Bélát Ózdra helyezte át.  

 

A két hivatali szervezetre osztás később feleslegesnek bizonyult és az ózdi 

Felügyelőség 1952. december 31-én megszűnt. Osváth Béla egészen 1956. április 

11-ig - 67. születésnapján - történt nyugdíjazásáig ismét Miskolcon folytatta 

pályafutását, most már beosztott tisztviselőként. 

Nyugdíjazása ellen ugyan fellebbezett, de azt elutasították. Miskolcon élte 

agglegény életét, egészen 1970. február 28-án bekövetkezett haláláig. 

 

 

 

 

 
12 4730/1949. (243) eln. Nip. M. sz. rendelet (Magyar Közlöny, 1949. évi 243. sz.) 



dr. Kiss László 

 

Felsőzsolcai parasztcsaládban született 1902. április 21-én. Szülei jobb sorsot 

szántak neki, ezért gimnáziumba íratták. A felnőtt kor küszöbén élte meg a 

háború elvesztését, a trianoni békediktátum következményeit, illetve Károlyi 

Mihály majd Kun Béla dicstelen országlását. Baloldali nézeteit tanárai előtt sem 

titkolta, ezért a tanácsköztársaság bukását követően kizárták Magyarország 

minden középiskolájából. Kassára költözött, ahol végül le tudott érettségizni. 

Visszatérve Magyarországra, párhuzamosan végzett bányamérnöki tanulmá-

nyokat Sopronban és jogi tanulmányokat Budapesten.13 Ezt követően 

bányahatósági ösztöndíjasként főleg külföldön: Németország, Hollandia, Belgium 

és Anglia bányaüzemeiben több évet töltött el, szakmai gyakorlat szerzése 

céljából. Ennek során kielégítő német, francia és angol nyelvtudásra is szert tett. 

Hazatérését követően, 1932 őszén a budapesti Bányakapitányság állományába 

helyezték, ahol közel nyolc évet töltött el. 

 

Hír a Budapesti Közlöny 1932. szeptember 27-i számából 

 

Az Iparügyi Minisztérium a II. bécsi döntés eredményeképpen Marosvásárhelyen 

Bányakapitányság létrehozásával és vezetésével bízta meg, ezért már 1940-41 

telén oda költözött. Az elvégzett munkáról a Nemzeti Újság számolt be 1941. 

december 4-i számában a következőképpen számolt be (részlet): 

 

 

 
13 Bányamérnöki diplomáját 1925-ben, a jogi diplomát 1927-ben védte meg. 



 

Állomáshelyét 1944. augusztusának végén a román átállás következtében el 

kellett hagynia és Budapestre tért vissza. Itt 1949-ig az Iparügyi Minisztériumban 

dolgozott és huzamosabb időn át a főbányahatóság helyettes vezetője volt, azaz 

mind Erpf Edével, mind pedig Osváth Bélával közvetlen munkakapcsolatba 

került. 

Egy róla szóló másik hír14 szerint 1947. januárjában az iparügyi miniszter az Ipari 

Termelési Tanács kebelében működő szénbányászati termelési bizottság 

 
14 A hírt a Többtermelés c. lap 1947. február 1-i száma közölte. 



elnökévé nevezte ki. A Műszaki Értelmiség c. lap 1947. március 1-i száma erről a 

következőket közölte: 

 

 Az 1949. évi XV. törvény átszervezte a minisztériumokat: az Iparügyi 

Minisztériumot kettéosztva Nehézipari és Könnyűipari Minisztériumot állítottak 

fel. Az átszervezés után Kiss László már nem került a Nehézipari Minisztérium 

állományába, hanem pályafutását előbb a Dorogi Szénbányák pilisi 

körzetfőnökeként, majd Farkaslyukon, az Ózdi Szénbányák bányaüzeménél 

folytatta.  

Közel két év elteltével innen helyezték át a miskolci Bányarendészeti 

Felügyelőséghez, 1951. januárjában. 

 



Kiss László Miskolcra helyezésével jött létre az a sajátos állapot, hogy a volt 

kassai, marosvásárhelyi és nagybányai bányakapitányok egy hivatali szervezetbe 

kerültek. Együttlétük nem korlátozódott pusztán a munkaidő idejére, hiszen 

mindhárman a Felügyelőség hivatali épületében (a megszűnt miskolci 

Bányakapitányság „palotájában”) lévő szolgálati lakásokban laktak. 

 

A Nehézipari Minisztérium az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőséggel 

(főbányahatóság) együttműködve 1957-ben egy új bányatörvény kidolgozását 

kezdte meg. A törvényelőkészítési munkába az Országos Bányaműszaki 

Főfelügyelőség Kiss Lászlót is delegálta. A kodifikáció előrehaladtával 1959-től 

állandó jelleggel Budapestre rendelték és ő lett a szerkesztőbizottság titkára. A 

bányászatról szóló 1960. évi III. törvényt az országgyűlés 1960. decemberében 

fogadta el. A törvény szakmai körökben nagy sikert aratott idehaza és külföldön 

egyaránt. 

Kis Lászlót ezt követően már nem helyezték vissza Miskolcra, 1961. május 1-től 

1967. végén történt nyugállományba helyezéséig az Országos Bányaműszaki 

Főfelügyelőség állományába került. Hivatali munkája mellett aktívan 

közreműködött az egyetemi és technikumi bányajogi oktatásban. A miskolci 

Nehézipari Műszaki Egyetemen meghívott előadóként bányajogot oktatott. 

1961-ben jelent meg „Bányajog” c. jegyzete, melyet azután több kiadás is 

követett. Ezt a munkát 1970-ben a Tárkány Szűcs Ernővel és Radnay Józseffel 



együtt szerzőtársként kiadott nagy sikerű „Magyar Bányajog” c. kötet követte. A 

könyv megjelenéséről a Magyar Hírlap 1970. szeptember 16-i száma a következő 

tudósítást közölte: 

 

Ezt követően is számos publikációja jelent meg különböző szaklapokban. 1980-

ban hunyt el, Miskolcon helyezték örök nyugalomra. 

 



Publikációs jegyzék: 

 

Legjobb tudomásom szerint Osváth Béla egyetlen publikációt sem közölt a 

szaklapokban vagy az írott sajtóban. Az egyetlen általam fellelt írás az a levél, 

melyet fentebb közöltem az Előőrs c. hetilap 1931. február 1-i számából. 

 

Erpf Ede általam ismert publikációi: 

Külföldi eredetű tüzelőanyag használatának szabályozása Ausztriában. In: 

Bányászati és Kohászati Lapok, 1936. 24. sz. 513-514. p. 

Bővítik és korszerűsítik a bányászképzést. Magyar Ipar 1948. december 1-i sz. 

 

Kiss László általam ismert publikációi: 

Érdekes angol szivattyú. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1930. 6. sz. 123. p. 

Széntermelésünk minőségi fejlesztése. In: Többtermelés 1947. 12. 01-i sz. 231. p. 

és Magyar Ipar 1947. 12. 10-i sz. 10. p. 

Szénbányászatunk 1947. évi termelési mérlege. In: Magyar Ipar 1948. március 

25-i sz. 

Szénbányászatunk a több, jobb és olcsóbb szén útján. In: Magyar Ipar 1948. 

augusztus 1-i sz. 17-18. p.  

A bányák biztonságának emelése: a termelés fokozásának alapfeltétele. In: 

Magyar Ipar 1948. szeptember 1-i sz. 12-13. p. 

Az új bányabiztonsági szabályzat, mint a bányászati termelés és a bányák 

biztonságának alapfeltétele. In: Magyar Ipar 1948. október 1-i sz. 13. p. 

A bányatörvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat. In: 

Bányászati és Kohászati Lapok, 1948. 11. sz. 294-295. p. 

A bányaüzemi balesetek okai. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1948. 12. sz. 

321-322. p. 

Bányajogi kompendium (Miskolc, 1959.) 



Az új magyar bányatörvény tervezet. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1960. 9. 

sz. 630-634. p. 

Das neue ungarische Berggesetz. In: Freiberger Forschungshefte 1961. 

La nouvelle loi hongroise sur l'industrie miniere. In: Revue de Droit Hongrois 

1961. 2. sz. 

The New Hungarian Mining Act. In: Hungarian Law Review 1961. 2. sz. 

Biztonságos termelés a szénbányászatban. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 

1961. 1. sz. 28-32. p. 

Az első magyar bányatörvény országgyűlési tárgyalása. In: Bányászati és 

Kohászati Lapok, 1961. 2. sz. 138-139. p. 

Bányajog - jegyzet (Budapest, 1961., 1964., 1965. és 1966.) 

Megjegyzések a Nehézipari Műszaki Egyetem bányász szakjainak reform-

tantervéhez. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1963. 5. sz. 349. p. 

A szocialista bányajog. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1963. 8. sz. 555-559. p. 

Néhány fejezet a magyar bányajogból. Az új bányatörvény az üzemi 

gyakorlatban, figyelemmel a magyar bányajog és a szocialista bányászat 

fejlődésére I - III. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1964. 5. – 7. sz. 337-341, 411-

418, 489-495. p. 

Szenek (kőszenek)? Hozzászólás Péczely Antal a „széntől" a „barnakőszénig" c. 

bányászati nyelvművelő javaslatához. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1964. 

10. sz. 719-720. p. 

Kiértékelés, kivizsgálás? Hozzászólás Péczely Antal a „kiértékelésről" szóló 

bányászati nyelvművelő javaslatához. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1964. 

11. sz. 789-790. p. 

Hozzászólás „A Bányatörvényből eredő igazgatási feladatok jellegéről” című 

cikkhez. In: Magyar Jog 1964. 11. sz. 515-518. p. 

Állj jelzőműszer? Hozzászólás Péczely Antal "Furcsaságok" c. bányászati nyelv-

művelő tanulmányához. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1965. 1. sz. 68-69. p. 

Néhány bányászati szakmai kifejezés tisztázása. Hozzászólás Péczely Antal 

„Tisztázzunk néhány idegen bányászati szakmai kifejezést" c. nyelvművelő 

tanulmányához. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1965. 11. sz. 790. p. 



A biztonsági követelmények érvényesítése a bányák műszaki üzemi tervében. In: 

Bányászati és Kohászati Lapok, 1966. 1. sz. 26-30. p. 

Külfejtés vagy „külszíni művelés"? Hozzászólás Péczely Antal: „A szénfejtés teljes 

vezérlése . . ." c. cikkéhez. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1966. 4. sz. 283. p. 

Hozzászólás Bendefy László dr. „Bányabeli kőzetomlások és földrengések 

kapcsolata" című cikkéhez. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1969. 2. sz. 111-

112. p. 

A magyar bányahatóság száz éves fejlődése. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 

1969. 11. 777-782. p. 

Magyar Bányajog (Budapest, 1970. – társszerzőként) 

A bányatörvény az új gazdaságirányítási rend szolgálatában. In: Bányászati és 

Kohászati Lapok, 1970. 3. sz. 199-203. p. 

Hányóterületek újrahasznosítása. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1970. 8. sz. 

566-572. p. 

A Gázenergia Törvény és végrehajtási jogszabályainak jelentősége és főbb 

rendelkezései. In: BKL. Kőolaj és Földgáz 1971. 5. sz. 249. p. 

Bányabiztonság és felelősség. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1971. 8. sz. 558-

560. p. 

Bányászati nyelvművelés: Kőolaj - ásványolaj - olaj – nyersolaj. In: Bányászati és 

Kohászati Lapok, 1972. 3. sz. 213. p. 

A Német Demokratikus Köztársaság első bányatörvénye. In: Bányászati és 

Kohászati Lapok, 1972. 6. sz. 425-427. p. 

A Csehszlovák bányajog fejlődése. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1972. 11. 

sz. 775-777. p. 

A szénhidrogén-bányászat sajátos bányakárproblémái a bírósági gyakorlat és a 

szakhatósági határozatok tükrében. In: BKL. Kőolaj és Földgáz 1973. 3. sz. 177. p. 

Bányakárok megtérítése és megelőzése, figyelemmel a szocialista és tőkés 

bányajogi rendelkezésekre. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1973. 8. sz. 546-

551. p. 

Elvi jelentőségű bányakártalanítási bírósági határozatok. In: Bányászati és 

Kohászati Lapok, 1973. 12. sz. 862-864. p. és 1974. 1. sz. 62-63. p. 



Az ásványvagyon-védelem jogi kérdései a szénhidrogén-bányászatban. In: BKL. 

Kőolaj és Földgáz 1974. 3. sz. 152. p. 

A bányakárok mai problémái. In: Magyar Jog 1975. 2. sz. 115-120. p. 

A bányaigazgatás fejlődése a felszabadulástól az első magyar, szocialista 

bányatörvény megalkotásáig. In: A bányatörvény 15 éve (Budapest, 1976.) 

A bányaigazgatás főbb problémái: a bányatörvény 15 éves jubileuma. In: Magyar 

Jog 1976. 3. sz. 265-267. p. 

A bányavíz néhány mai problémája. In: Magyar Jog 1976. 9. sz. 790-794. p. 

Bányász, kohász és erdész diákhagyományok. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 

1976. 3. sz. 205-216. p. 

Munkavédelmi, balesetelhárítási feladataink a bányászatban. In: Bányászati és 

Kohászati Lapok, 1977. 11. sz. 759-762. p. 

A bányahatóságnak a bányatörvényből fakadó néhány időszerű feladata. In: 

Magyar Jog 1978. 1. sz. 88-91. p. 

Bányamérői feladatok a külfejtésekben, figyelemmel a bányatörvény rendel-

kezéseire. In: Bányászati és Kohászati Lapok, 1979. 9. sz. 631-635. p. 

Bányászati balesetelhárításunk időszerű feladatai. In: Bányászati és Kohászati 

Lapok, 1980. 7. sz. 472-473. p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Felhasznált források és szakirodalom: 

 

A közölt bányahatósági dokumentumok mindegyike a volt miskolci Bánya-

kapitányság irattárában található. A hivatkozott sajtótudósításokon túlmenően 

az alábbi forrásokat használtam fel: 

Magyarország Tiszti Cím- és Névtára 1913-1944. évi kötetei 

Nagy Magyar Compass 1936-1944. évi kötetei 

Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz 1935-1948. évi kötetei 

Gyászjelentés: Erpf Thinszkó. In: Bányászati és Kohászati Lapok 1906. I. k. 8. sz. 

526. p. 

Köszöntjük Dr. Erpf Ede tagtársunkat. In: BKL. Bányászat 1970. 2. sz. 130. p. 

Gyászjelentés: Dr. Osváth Béla (1889-1970). In: BKL. Bányászat 1970. 6. sz. 415. 

p. 

Köszöntjük Dr. Kiss László tagtársunkat. In: BKL. Bányászat 1972. 4. sz. 286. p. 

Köszöntjük Dr. Erpf Ede tagtársunkat. In: BKL. Bányászat 1975. 1-2. sz. 130. p. 

Dr. Kiss László kitüntetése. In: BKL. Bányászat 1977. 1. sz. 66. p. 

Köszöntjük Dr. Kiss László tagtársunkat. In: BKL. Bányászat 1977. 4. sz. 281. p. 

Köszöntjük Dr. Erpf Ede tagtársunkat. In: BKL. Bányászat 1980. 2. sz. 138. p. 

Gyászjelentés: Dr. Kiss László (1902-1980). In: BKL. Bányászat 1980. 9. sz. 645. p. 

Köszöntjük dr. Erpf Ede vasokleveles bányamérnököt. In: BKL. Bányászat 1984. 7. 

sz. 433. p. 

Köszöntjük Dr. Erpf Ede tagtársunkat. In: BKL. Bányászat 1985. 1. sz. 73. p. 

Dr. Erpf Ede kitüntetése. In: BKL. Bányászat 1985. 8. sz. 560. p. 

Gyászjelentés: Dr. Erpf Ede (1885-1985). In: BKL. Bányászat 1986. 2. sz. 129. p. 

A bányatörvény 15 éve (Budapest, 1976.) 

http://mek.oszk.hu/07300/07364/index.phtml 



dr. Izsó István: A 90 éves Miskolci Bányakapitányság a bányászati szakigazgatás 

évezredes története tükrében (Miskolc, 1991.) 

https://mek.oszk.hu/01100/01193/ 

dr. Izsó István: A Bányászati és Kohászati Lapok, illetve a BKL. Bányászat 

bibliográfiája: 1868-2007. (2008.) - https://mek.oszk.hu/06300/06376/ 

dr. Izsó István: A magyar bányajog fejlődésének átmeneti korszaka, 1945-1958: 

Okmánytári kiegészítéssel (2010.) - https://mek.oszk.hu/09000/09009/# 

dr. Izsó István: A bányahatóság története Magyarországon (Budapest, 2019.) 

https://mek.oszk.hu/19700/19786/# 

dr. Izsó István: A Bányakapitányság palotája Miskolcon (2020.) 

https://mek.oszk.hu/20700/20794/# 
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