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Mozaikok  

a nyugat-mátrai ércbányászat történetéből 
 

DR. KUN BÉLA 
 
 
     Az előttem szólók* Gyöngyösorosziról azt mondták el, amit va-
lahol olvashattak. Én azt fogom előadni, amit láthattam, és  főleg 
amit átéltem. Ezt nehéz 15 percbe összesűríteni, így csak a leg-
fontosabb dolgokról fogok beszélni. 
    A mai Magyarország bányászatának történetében Rudabánya, 
Telkibánya és Nagybörzsöny szerepel, mint régen ismert, neveze-
tes nemesfém-termelő bányahely. A Mátra ércelfordulásai világ-
gazdasági megítéléssel mérve mindig a műrevalóság határán vagy 
az alatt voltak. Járta is olyan mondás, hogy „Viszi a pénzt, de nem 
ád aranyat a Recski Ércbánya”. Ez jellemző volt a Gyöngyösoro-
szi környéki bányászatra is. 
     A sors fintora volt, hogy 1946-ban, amikor Recskre kerültem – 
az ugyancsak állami bányaként ezúttal Recskhez tartozó Gyön-
gyösorosziból minden ott lelhető, bányászatban használható anya-
got, gépet át kellett szállíttassák Recskre. Így szereltettem le a II. 
(Károly) akna egydobos szállítógépét (a Recsk VIII. tömzs aknája 
részére), a korábban kiszerelt vasúti síneket, hevedereket stb. Gya-
korlatilag megszüntettem azt a bányát, ahova 1952-ben, mint a bá-
nya főnöke, a fejlesztés felelőse kerültem. A gazdasági viszonyok 

                                                           
* A tanulmány az I. Recski Múzeumi Napon, 2004. szeptember 26-án el-

hangzott előadás szerkesztett változata. – A szerző, dr. Kun Béla (1919–
2009) vasokleveles bányamérnök a második világháború utáni magyar 
ércbányászat kiemelkedő személyisége volt. Életéről és munkásságáról 
a Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat 2009. évi 4. számának 
60-61. oldalán megjelent nekrológ ad bővebb tájékoztatást. 
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gyorsan változtak, 1985-86-ban ismét aktív résztvevője lehettem a 
gyöngyösoroszi bányászat tartós szüneteltetésének. A két bezárás 
– szüneteltetés – között nagy reményekkel dolgozgattam nemcsak 
a Nyugati- és a Közép-, hanem az egész Mátra ércesedésének ku-
tatásában, a talált ércelőfordulások gazdasági megítélésében, a nyu-
gat-mátrai részen feltártak hasznosításában, és sajnos valamennyi 
tartós szüneteltetésének előkészítésében. A hajdani kutatásokat ak-
kor is hasznosnak tartom, ha azokat ma gazdaságilag nem lehet 
sokra értékelni. Ugyanis a Mátra ércbányászatának közel három- 
évszázados története során a szüneteket mindig a bányászat újjáé-
ledése követte, nagyrészt az elődök ismereteire, munkájára alapoz-
va. 
     A gyöngyösoroszi ércbányákban a II. világháború előtti idők 
legjelentősebb munkálatait az 1926-31. években az Urikány-Zsil-
völgyi Magyar Kőszénbánya Részvénytársaság végeztette. 1926 
novemberében Érckutatási Kirendeltséget létesített, Gyöngyös 
székhellyel. Ennek vezetésével Glück Zoltánt, a részvénytársaság 
recski kutatásainál szolgálatot teljesítő bányamérnököt bízták 
meg. A területen számtalan kisebb-nagyobb kutatótárót és aknács-
kát találtak. A munkálatokat 1928 januárjáig kézi erővel végezték, 
amikor hat vízöblítéses fúrókalapácsot helyeztek üzembe, melyek-
hez részben elektromos, részben benzinmotoros légsűrítőket alkal-
maztak. Robbantásra paxitot és gyújtózsinórt használtak. A vájár-
létszám 1928-ban 30-35 fő volt. 
     1928-ban Obendorf Károly bányamérnök is csatlakozott a ku-
tató kirendeltséghez, akivel e tanulmány írója Komlón találkozott. 
Sokat mesélt a kutatással járó, főleg a munkásokkal kapcsolatos 
személyi problémákról. (Azokat a gondokat mesélte el, amelyek-
kel 1952-ben mi is szembekerültünk, mert szakképzett vájárokat 
Recskről és Rudabányáról kellett kérni, és az időszakosan áttele-
pülteket vonzotta a gyöngyösoroszi bor is…) 
     A kutatási terület központjában levő Károly-táró újranyitását 
az rt. 1926. december 2-án kezdte meg. Ezt a telért 1928 május vé-
gére már 300 m hosszúságban feltárták, részben a Károly-táróból, 
részben az attól északra kb. 340 m-re telepített I. sz. aknából. A 
Károly-aknát (II. sz. akna) 1928-1929-ben mélyítették előbb 30, 
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majd 35 m csapásvágattal, s miután meggyőződtek a telér jó mi-
nőségéről, 60 m mélységig, az altáró-szintig. 
     Az I. sz. Péter-Pál teléren a Péter-Pál alsó és felső tárókat nyi-
tották részben újra. Az alsó táró újranyitását nehezítette a táró tal-
pa alatt telepített fejtésrendszer. Csapásirányban É-ra kb. 300 m-re 
a Péter-Pál felső tárót mintegy 25 m-rel magasabbra telepítették, 
a táró szájából egy ereszkét alakítottak ki. 1928-30-ban mélyítet-
ték le a Péter-Pál aknát 95 m mélyre és hajtottak ki 180 m csapás-
vágatot, ami – mint később, 1953-ban kiderült – nem a Péter-Pál 
telért, hanem az Aranypéter telért tárta fel. 
     A Hidegkúti-táró újranyitása után a telérnek e szinten való to-
vábbi feltárását nem látták érdemesnek, de egy kismélységű eresz-
kével a telér jobb szakaszát harántolták. A Hidegkúti-táróból indí-
tott kutatóvágattal tervezték feltárni mélyebb szinten a Szákacsur-
gói-táróval szintén régebben ismert telért, de annak ércanyaga sze-
gény volt. 
     A Vereskői-tárót a Károly-telér (!) D-i irányú folytatásának 
felkutatására telepítették. A táró 126 m táján, majd a 130. m-ben 
ismét telért keresztezett, mely mintegy 2 m vastag volt, és annak 
közepén 1-2 cm széles, gyér szfaleritos, ércpettyes rész fordult 
elő. A kibúvások alapján a tárónak mintegy 200. m-ében számítot-
tak egy másik telér megütésére. Ezt a vágathosszúságot azonban 
már nem érték el. 
     A Károly-táró közelében levő bányateleptől É-ra kb. 1200 m-
re telepítette az Urikány-Zsilvölgyi Rt. a pelyhesi kutatótárót. A ki-
búvásokat egy aknával kutatták meg. 
     1931. március 31-én érkezett a budapesti igazgatóság utasítása, 
mely az üzem beszüntetését és az alkalmazottak elbocsátását ren-
delte e1. 
     1945 tavaszán a Magyar Állami Ércbánya és Kohó Művek Bu-
dapesten maradt igazgatósága és az abba tömörült lelkes ércbá-
nyászati és kohászati szakemberek ismét felelevenítették a gyön-
gyösoroszi ércelőfordulás bányászati lehetőségeit. 1949-ben meg-
alakult az Ércbányászati Nemzeti Vállalat, mely a hazai ércbányá-
szatot közös irányítás alatt egyesítette, s 3 éves tervébe beiktatta 
Gyöngyösoroszi megkutatását is. 
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     Megkezdődtek a viták a gyöngyösoroszi ércelőkészítő üzem épí-
tésének lehetőségét és az üzem kapacitását illetően.  
     1950-51-ben a Népgazdasági Tanács a gyöngyösoroszi bányá-
szat fejlesztését mint kiemelt létesítményt kezelteti. 1951-ben 
003/48/1951.OT szám alatt az ércelőkészítő üzem beruházási cél-
ját hagyta jóvá. 1951 októberben a 312/16/1951. sz. NT-határozat 
– ami minden nehéz- és színesfém-érc kutatásával és termelésének 
fejlesztésével foglalkozott – előírta a gyöngyösoroszi bánya napi 
500 tonnás termelőképességre fejlesztését 
     A kutatások kivitelezésére az Ércbányászati Nemzeti Vállalat 
1949-ben Gyöngyösorosziban a kijelölt altáró környezetében kuta-
tóüzemet hozott létre, amit az 1951 januárban alakult Ércbányá-
szati Feltáró Vállalat vett át.  
     A bányászat fejlesztésére 1952. április 1-jén megalakították a 
Gyöngyösi Ércbánya Vállalatot, gyöngyösi székhellyel.  
     A feltárási terv elkészítése után hozzáfogtunk annak megvaló-
sításához. A telérek hegyes vidéken, lakótelepülésektől távol fek-
szenek, a munkát út- és lakáslehetőségek nélkül kellett beindítani. 
Ezt a helyzetet súlyosbította az a körülmény, hogy mindez 1949-
ben történt, amikor a megfelelő munkakörülményeket nem lehetett 
biztosítani, még a legszükségesebb szerszámokat sem. Ezeket a – 
mai szemmel normálisnak nem nevezhető – élet- és munkakörül-
ményeket csak azok vállalták, akiket a szakma iránti szeretet, az 
újat alkotás, a bánya jövőjében való hit és a lelkesedés jellemzett. 
(A vállalat igazgatója Molnár Károly és főmérnöke, Kun Béla az 
irodaként kapott épület emeletén levő szobában lakott, az üzem 
vezetőjével, Miskei Kálmánnal és a munkaügyi osztály vezetőjé-
vel, Érdi Jánossal együtt, két emeletes vaságyon.) 
     Az üzem rendelkezett egy, a második világháborúból visszama-
radt terepjáró Dodge típusú kis teherkocsival. Ez a szállítóeszköz 
az erdei úton – 13-szor keresztezve a hegyi patakot (Toka-patak) – 
végezte a kisebb anyagok, az élelmiszer, a posta, valamint eseten-
ként a személyszállítást, ha az utóbbira véletlenül volt ideje. 
     A megfelelő szálláshely és az út hiánya miatt a környező fal-
vakból csak végszükségben jelentkeztek munkára, emiatt a törzs-
létszám kialakítása 1949-51 között rendkívüli nehézségekbe ütkö-
zött. Szakmunkásokat főleg Recskről és Rudabányáról kellett át-
helyezni, 3-6 hónapos kiküldetéssel. 
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     Nem kis nehézséget okozott az üzemvezetésnek, hogy a kéthe-
tenként visszatérő dolgozók a Gyöngyösorosziban menetrendsze-
rinti pincelátogatás, a „borkóstolás” és a feltankolt bor- és pálin-
kakészletek miatt munkaképességüket csak másnap, a délutános 
műszakra érték el. Mérsékelt italozás a dolgos hétköznapok alatt is 
gondot jelentett az üzemvezetésnek, mert a segédmunkát adó, a 
környező falvakból naponta gyalog, majd később részben a bányát 
megközelítő autóbusszal („fakarusz”) bejáró dolgozók zsebében a 
pálinkásüveg éppen olyan tartozék volt, mint a kezükben hozott 
karbidlámpa és a rajtuk lévő munkaruha. A mátrakeresztesi dolgo-
zók Bagolyirtástól csak gyalog tudták megközelíteni az üzemet. 
     Az altáró 1949-ben Pantó Endre műszaki igazgató rendelkezé-
sére a hasonló rudabányai létesítmény felsővezetékes mozdony-
szállításra alkalmas szelvénye szerint indult, azonban a közvetlen 
műszaki vezetés – a nagyobb folyóméter-előrehaladás reményében 
– a szelvényt 2 fm után 5,5 négyzetméterre szűkítette. 
     A gyöngyösoroszi bányászok tanítómesterei a recski vájárok 
voltak.  
     1949 júliusától rendszeressé vált a 60-80 fm-es havi kihajtás, 
sőt, 1950 március hóban elérték a 100,5 fm-t, de előfordult mind-
össze 47 fm-es kihajtás is. Volt Gyöngyösorosziban gyors-vágat-
hajtási kísérlet is. 1950 őszén a pilisszentiváni bányától 6 vájár 
jött Gyöngyösorosziba, hogy az ottani 130-140 fm/hó kihajtási ta-
pasztalataikat átadják. A keményebb, nehezebben fúrható kőzet-
ben mindössze 50 fm kihajtást tudtak elérni, a gyöngyösoroszi bá-
nyászok 60-80 fm kihajtásával szemben. 
     A bányászati objektumok telepítésénél az volt a legfontosabb, 
hogy a kutatólétesítmény a későbbiekben termelőegységként is fel-
használható legyen. Méteres szintosztás történt.  
     Az ércbányászat viszonylag kis fémtartalmú érc esetében el-
képzelhetetlen ércelőkészítés nélkül. Az ércelőkészítő üzem fej-
lesztését meghatározó programot csak röviden említjük. 
     Az új vállalat megalapításakor és fenntartása alatt, 1985-ig a 
kutatás hatékonyságának és megbízhatóságának növelése érdeké-
ben fontos feladatokat kapott és oldott meg: 
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     1. Mérnökség létrehozása 

     Elszakadván az Ércfeltáró Vállalattól, önálló felmérő-mérnök-
séget  kellett létesíteni. Csatár Kálmánné, aki 1953-ban vette át a 
mérnökséget, kezdte el az alumíniumlapos alaptérképek készíté-
sét. Az altárószint első térképét Pantó Dénes és csoporttársai ké-
szítették. A két akna függélyezését a Tatabányai Szénbányák bá-
nyamérői végezték 1959-ben, és Németh Kálmán kapcsolta be a 
mélyszinteket az országos rendszerbe. A mátraszentimrei aknát az 
Oroszlányi Szénbányák bányamérői függélyezték 1972-ben, és kap-
csolták be a gyöngyösoroszi rendszerbe. 
     A mátraszentimrei telér helyzete – a község védőpillérében van 
– szükségessé tette a termelés megindítása előtt külszíni alappont-
háló elhelyezését és annak rendszeres megfigyelését. A méréseket 
a termelés befejezése után is végzik, de mozgást – a pulzáláson kí-
vül – nem észlelnek. A bányamérő-csoport folytatta le a hígulási 
mutatóhoz szükséges méréseket. A fejtések havi előrehaladását és 
a fejtménytelér-vastagság változásokat mérte. 
      A Károly-akna átépítése és a +100-as szintre hajtott ereszke 
esetében lézeres irányítást alkalmaztunk. 
     2. Földtani szolgálat létrehozása 
     A földtani jellegű feladatok ellátására, irányítására még 1952-
ben önálló földtani szolgálatot létesítettünk Siklósy Sándor geoló-
gus felvételével, megbízásával. Feladatai a telérbányászat sajátsá-
gaihoz igazodva a szokványos földtani jellegű munkák mellett a 
következőkkel egészültek ki: 
     2.1. Mintavételezés 
     Kísérletet végeztünk a rés méretére és a minta gyakoriságára vo-
natkozóan, megállapítva, hogy a 3 m-ként a főtéből vagy a feltörés 
oldalából vett 6 cm széles és 3 cm mély résminta eléggé megbíz-
ható. Fontos volt, hogy a nehezebben jöveszthető kvarcos mellék-
kőzetből is kivéssék a megfelelő szelvényt, ezért egy idő után a 
mintavételezők ellenőrzését geológus-technikusra kellett bízni. 
Ahol a telér szélesebb volt, mint a vágat (főleg a Károly-telér mé-
lyebb szintjein) a 6 m-ként kihajtott oldalharántok mintái egészí-
tették ki az ismereteket. 
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    2.2 Telérvastagság-mérés 
    A telérvastagság-mérést a mintavételezéssel egyidejűleg végez-
ték, a minta hosszának megadásával. 

 
A bánya beruházási programja 

 

     Az altáró és a Károly-akna továbbmélyítése kutatójelleggel tör-
tént, de egyúttal főszállító-főfeltáró létesítményként is felhasznál-
hatók voltak. Az 1949. évben elkezdett kutató-feltáró tevékenység 
pénzügyi forrását az illetékes ipari tárca beruházási keretéből sza-
kították ki. A bánya beruházási célját csak 1954. július 3-án hagy-
ták jóvá. Ez csupán a külszíni létesítményekre irányozott elő hatá-
rozott tervet, az iparág és az üzem vezetésére bízta, hogy a bánya 
kutatására előirányzott keretösszeget konkrét feladatokkal töltsék 
ki. A számításba vehető szállítógépek és a teendők számbavétele 
után még 1952-ben született meg a döntés, hogy a Péter-Pál akna 
szerelvény nélküli kihúzó légakna marad, és hogy a II. (Károly) 
aknát is csak az altáró-szinttől lefelé érdemes szállításra igénybe 
venni. A megrendelt aknatornyot törölni lehetett. 
     A szintosztást 50-ben határozták meg. 
     A generáltervező a Bányászati Tervezőintézet (BÁTI) volt. A 
megfelelő pénzügyi források hiánya miatt a bánya tervfeladatát 
csak 1957 végén hagyták jóvá. Az 1949-1954-ig terjedő időszak a 
feltárás ideje volt. 

 
A Gyöngyösi Fémmű 

 

     A „nagy elképzelések” témakörbe tartozik a hazai színesfém-
kohászat fejlesztése. A bánya és az ércelőkészítő beindulása után 
a Fémipari Kutatóintézetben elkezdődtek a kísérletek a cinkszín-
por feldolgozására. Ezekre alapozva készült el 1961-ben a Gyön-
gyösi Fémmű beruházási programtervezete: 
     – Kénsavgyár évi   23 kt kénsav termelésére, 
     – Ólomkohó évi 3 kt finomított kohóólom termelésére; 
     – Cinkkohó és elektrolízis  7,86 kt elektrolitcink előállítására; 
     – Lithoponüzem 4,5 kt lithopon [fehér festék] termelésére. 



 
 

93 

     Az elképzelés tervszinten maradt. 
 

     Az ércelőkészítő-mű I. része építésének befejezésével 1955. 
szeptember 6-án került sor az ünnepélyes üzembehelyezésére, amin 
Czottner Sándor miniszter is részt vett. 
 

     Az altáró tárta fel a Malombérc-, Kiskút II.- (Beszekunyhó-), 
Pelyhes-teléreket, az altáró 3460 m-ében talált ércesedést, és ha-
rántolta a Bányabérc-telért. Az altáróból több főszállító keresztvá-
gatot és kutató-keresztvágatot indítottak, mint Szákacsurgó-, Pé-
ter-Pál és a Bikkszéli-harántokat. 
 

     A mátraszentimrei főkeresztvágat a mátraszentimrei telér, illet-
ve az arra létesített bánya és a gyöngyösoroszi központi telérek 
összekötésére, a termelvény kiszállítására létesült az 1962-1965 
években. Szákacsurgó II. harántot és vele szemben egy 6. harántot 
reményvágatként telepítettek. A Szákacsurgó II. az új Károly É-i 
ágát harántolta igen rossz kőzetviszonyok között. 
 

     A Károly-akna bővítésére 1953-ban az Aknamélyítő Vállalat 
vonult fel, és 1953-54-ben az aknát 150 m-rel tovább mélyítette, 
nagyrészt felhasználva azokat a berendezéseket, amelyekkel az ak-
nát l951-ben mélyítették. 
 

     A Péter-Pál aknát 1956-57-ben újra kellett biztosítani. 
     A kutatás kb. 1961-1962-ig tekinthető a 75 kt/a termelőképes-
ség megalapozásaként, ezután már nagyobb – 150-180-210 kt/a – 
termelőképességet volt hivatva biztosítani. A mélyszinteken álta-
lában a +300 és a +200 m-es a feltáró-, illetve ércvagyon-biztosító 
szint, a feltárások tehát itt kezdődnek. 
 

     A telérek megismeréséhez tartozik a két szintet összekötő fel-
törések kihajtása is, mely tevékenység végzése mindvégig jelentős 
személyi problémákat okozott (kevés volt az ehhez értő, illetve 
erre vállalkozó bányász). Megfelelő darabbér bevezetése 1959-60-
ban 100 m hosszú feltörés kihajtását is lehetővé tette. Az 1949-55. 
években feltárták az ún. központi telércsoportot az altárószinten. 
Ezzel egyidejűleg a csapásmenti kivastagodás reményében követ-
tek több vékony telérrészt is. Később a kutatást kiterjesztettük a 
mélyebb szintekre is. 
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     A 20 éves feltárás eredménye az érckészlet megsokszorozódása 
volt, de csak 1962-ben haladta meg a műrevaló ércvagyon a 2,0 
Mt értéket, ami a 150 kt/a kapacitású üzem kiépítésének feltételé-
ül volt megszabva. 

 
Az ércelőkészítő üzem 75 kt/a termelőképességű  

részének építése 
 
     A hegyoldalban épülő létesítmények anyagellátását a viszony-
lag jól járható, és a bányáig már kiépített útról az építmények súly-
vonalán végighaladó kábeldaruval  biztosították.    
     A törőüzem gépeinek felszállítása siklópályán történt. A go-
lyósmalmok behelyezésére az őrlőcsarnokba a flotálómű D-i fala 
mellett egy siklót kellett létesíteni. Az egyenként 6 t súlyú flotáci-
óscella-csoportokat ugyancsak ezen a siklón szállították fel. A 
gyöngyösi hadtestparancsnokság harckocsival segített a nehézgé-
pek vontatásában. 
 

 
 

A gyöngyösoroszi ércelőkészítő üzem távlati képe. 
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     Még 1954-ben kezdte meg a Gyöngyösi Ércbánya a Bánya-
bérc-telér kutatását. 1964-ben kezdte az Ércfeltáró Vállalat a 
+704 m szintről a bányabérci akna mélyítését, amely 1965-re elér-
te a 158,5 m mélységet. Üzemvezetője, Aknai Rajmund régi isme-
rős volt. Csapásmentén folyt a +608., majd a 658. szinti feltárás. 
1969-ben a +420-as (altáró-) szintről indult a +588-as szintre a 
„bányabérci nagy feltörés”, amely 184 m-es hosszúságával a bá-
nya leghosszabb, kézi eszközökkel kihajtott feltörése volt. 
 

     A Katalin-telér kutatásakor a +588-as szinten telepített táró a 
222,0 m-ben ütötte meg a telért. A Kistölgyesbércen a „Felső-Ba-
rit-tárót” 1957. szeptember 24-én kezdték hajtani. 1958. áprilisá-
ban indult a Nagytölgyesbércen a „Tölgyesi lejtakna” mélyítése. 
A nagytölgyesbérci telér a kutatás után az altárószinten a bikkszéli 
harántból három szakaszban kihajtott csapásvágattal összesen 860 
m csapáshosszban volt követhető. Az ún. István-táró egy kvarcit-
törmelék-csapáson települt. A Kistölgyesbércen az Alsó-barit-táró 
a telért a 108. méterben érte el. A Kistölgyesbérci-tárók csak gyen-
gén baritos telért harántoltak, valamirevaló szulfidos érc nélkül. 
 

     A kapacitásbővítés időszakára esik a bányabeli IV. sz. transz-
formátorház 1964. évi szerelése. Ebben az időben került sor a bá-
nya telefonhálózatának kiépítésére. 
 

    Nem ipari szennyvizek tisztítására mind a bányaüzemnél, mind 
az ércelőkészítő-üzemnél megépültek a szennyvízderítő rendsze-
rek. 
 

     A mátraszentimrei aknát az Aknamélyítő Vállalat mélyítette 
1963-1966-ban, amikor befejeződött a szállítógép szerelése is.  A 
mátraszentimrei telérből termelt ércet nem lehetett jól dúsítani, azt 
az ércet is elrontotta, amihez hozzákevertük. Termelését le kellett 
állítani. A tervezett 210 kt évi teljesítményt a bánya sohasem érte 
el. 
 

     A gyöngyösoroszi telérek és mellékkőzeteik minősége rendkí-
vül változatos. Vidacs Aladár szerint a Béla-harántban nyolc hó-
nap időközzel lefolytatott két bányajárás alkalmával folytatólagos, 
jelentékeny elmozdulásokat és a vetősík mentén utólagos kőzet-
morzsolódást és kiomlásokat állapíthattak meg, ami még élő, tek-
tonikus folyamatokra utalt. 
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A gyöngyösoroszi ércbánya feltárási rendszere. 
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A gyöngyösoroszi ércbányászat legfontosabb gazdaságossági mutatói. 
 
     Eredménnyel volt alkalmazható a kőzethorgonyzás dróthálóval, 
a torkrétezés, a vasbeton ácsolat, a KPV feltöréshajtó pad, fúrás-
nál a monobloc fúrószár. 
     A termelés feltételeinek biztosítása mind körülményesebbé 
vált. A megfelelő munkaerőt már induláskor nehéz volt biztosíta-
ni, mert a környéken egyidejűleg több üzem is létesült és fejlődött. 
Az általában alkalmazott munkaerő-toborzás eredményeként több 
jó vájárt lehetett kiképezni, de gyorsan szaporodott a termelő-lét-
számot terhelő – de egészségi problémáik miatt csak mozdonyve-
zetői vagy szivattyúkezelői munkára alkalmazható – rokkant vájá-
rok száma. A dolgozók egy ideig gyalog jártak be, fokozatosan le-
hetett munkásszállító autóbuszokhoz jutni, kezdetben fabódéshoz 
(fakarusz), később jobb minőségűekhez. A munkásszállítás – dol-
gozónként átlag 30 km-es távolságon – jelentős költségtényező 
volt. A bányász családiház-építési kormányprogram Gyöngyösoro-
szi esetében kevésbé volt hatékony. A Károly-tárónál, az altáró-
nál, Mátraszentimrén, az ércelőkészítő üzemnél és Gyöngyösön 
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108, Gyöngyösorosziban 20 bányászlakás épült, továbbá Gyön-
gyösön mintegy 30 bérlő-kijelölésre kapott jogot a vállalat (üzem). 
A Károly-tárónál 1951-ben 50 fős legényszállót is építeni és fenn-
tartani kellett  
     A bányában fakadó víz fokozatosan savanyodott.  
     A bánya fő baleseti forrásai a robbantás, kőzethullás, fejtési 
készletmozgás és a szállítási műveletek voltak. A nedves bánya 
sok ízületi bántalmat okozott. A szilikózist pár év alatt sikerült 
megfékezni. 
     A PüM az 1981-85. évekre csak azzal a feltétellel engedélye-
zett állami támogatást (ami mellett még veszteséges volt az üzem), 
hogy 1985 végén a vállalat a bányát bezárja, ami 1986. március 
13-án meg is történt. A vágatokat víz alá engedték, a felszínre nyí-
ló aknákat betömedékelték. Az 1980 óta rendszeresen semlegesí-
tett elsavasodott bányavizet azóta is semlegesíteni kell. Az 550 m 
mély aknát is kiszolgáló szállítógépre senki em tartott igényt, így 
azt ócskavasként eladták. 

 
Érckutatás a Középső-Mátrában 

 
     A gyöngyösoroszi bányához kapcsolható, s annak közvetlen 
környezetében folyó színesfémérc-kutatásokat az 1960-as években 
kiterjesztették a Gyöngyössolymos – Parádsasvár közötti területre 
is. A földtani szelvényezés alapján kutatások folytak a Névtelen-
bérc – Nagylápafő – Nagy-Lipót – Kis-Lipót – Nyírjes térségben, 
és végül a Parádsasvár területéről indított Béke-táró és a felsőbb 
szinteken indított tíz egyéb kutatólétesítmény biztosította az itt 
található ércesedés megismerését. A feltárt érckészlet önálló bá-
nya létesítését nem tette lehetővé, a recski ércbánya érckészleté-
nek kimerülése esetében a Mátraszentimrei-telér ércvagyonával 
együtt azonban el tudta volna látni érccel a recski ércelőkészítő 
üzemet. A nagymélységű recski ércelőfordulás művelésbe voná-
sának lehetősége ezt a változatot háttérbe szorította, így a kutatá-
sok alapján termelőüzemmé fejlesztési elképzelés nem születhe-
tett. Az itteni telérek mellékkőzete főleg kalcit, ezért a Béke-tárón 
kifolyó víz jelenleg nem savanyodik. 
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     A Mátrában 1980-1984-ben is végeztek sekély mélységű mély-
fúrásos kutatást; vékony teléreket mindenütt találtak, de műrevaló 
ércesedést nem. 
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