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A részvénytársaság jogelıdje, az elsı termelıszövetkezeti csoport 

1949-ben alakult meg, és Velemi Endre nevét vette fel. A következı években 
a szövetkezeti mozgalom egyre nagyobb teret hódított, azonban az ’50-es 
évek elején a helytelen gazdaságpolitika, az erıltetett iparosítás miatt 
csökkent a szövetkezetek segítése.  

1958-ban kormányhatározat született a mezıgazdaság átszervezésére, 
és az 1959. évre Jászapátin 5, Jásziványon 3 tsz jött létre, amelyek késıbb 
egyesültek, és Jászapátin Alkotmány, illetve Velemi, Jásziványon Szabadság 
néven mőködtek tovább. 1964-tıl komoly fejlıdésen mentek keresztül a 
szövetkezetek, hatalmas perspektíva állt a mezıgazdaság elıtt.  

1975-ben további egyesítésre került sor, és az addigi 3 szövetkezet 
Jászapáti-Jászivány Velemi Endre Mezıgazdasági Tsz néven folytatta 
munkáját. Ettıl az idıtıl kezdve 1989-ig nagyarányú technikai és mőszaki 
fejlesztések jellemezték a mezıgazdaságot, amelynek köszönhetıen nıttek az 
eredmények is.  

Az 1989-es esztendı a politikában is nagy változást hozott, és 
törvény született a tsz-ek átalakításáról is, amely többek között csoportos és 
egyéni kiválásokat eredményezett. A vagyonfelosztások ellenére a 
szövetkezet nem bomlott fel, hanem ettıl az idıponttól új néven, Jászapáti 
Mezıgazdasági Szövetkezetként mőködött tovább. Bár a mezıgazdasági 
ágazatok drasztikusan épültek lefelé, többszörös aszály, magas infláció 
sújtotta a termelıket, mégis a piaci igényekhez igazítva tevékenységüket, 
kihasználva a fejlesztési lehetıségeket, sikerült e válságos idıkben is talpon 
maradni, és látványos fejlıdést elérni. 

A társaság 2000 óta részvénytársasági formában, Jászapáti 2000 
Mezıgazdasági ZRt. néven folytatja tevékenységét.  
 
Tevékenységek, termékek 

 
Fı tevékenységek: a növénytermesztés és az állattenyésztés.  
A gazdálkodás alapját szolgáló földterület 6500 hektár. A 

növénytermesztési ágazat vezér árunövényei: az ıszi búza, az olajos növé-
nyek és a szántóföldi kertészeti növények. Cukorrépát az észak-alföldi térség-
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ben egyedül leányvállalatuk, a Jász-Agro Kft. termel. Termesztésük a mai 
legmodernebbnek számító talajmővelı és betakarító gépekkel történik. 

Az állattenyésztési igazgatóság szarvasmarha, sertés, juh, pulyka 
állományok tartásával foglalkozik. A szarvasmarha állományuk magyar 
Holstein fríz fajta, magas tejhozamú. A laktációs termelésük 2008-ban meg-
haladta a 9500 kg-os szintet, amivel az országos rangsor 68., a megyei rang-
sor 3. helyén végeztek. 300 db húsmarha szarvasmarhát tartanak az extenzív 
gyepterületek hasznosítása céljából. 

 
 

 
 

Irodaház 
 
A sertésállomány Hungahib konstrukció és egészségügyileg négyes-

mentes állomány. Törzstenyészetük van belıle, a hízók mellett tenyészkoca 
süldıket is értékesítenek. 

13400 hektáros üzemi vadászterületükön a vadgazdálkodás egyre na-
gyobb teret hódít. A terület apróvadas jellegő: ız, mezei nyúl és fácán talál-
ható rajta. Vonzáskörzetükben jelentıs, közel 17000 hektár területen 
folytatnak integrációs tevékenységet. Másik leányvállalatuk, a Centrum 
Jászapáti Kft. Agrocentrum Áruháza kínál a partnereink részére vetımagot, 
mőtrágyát, növényvédı szert, gépet, gépalkatrészt stb. Integrátorként korrekt 
együttmőködési feltételeket próbálnak biztosítani partnereiknek, lehetıséget 
adva a termelés és értékesítés kockázatainak csökkentésére és a piaci 
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biztonság növelésére. Itt kell megemlíteni a ZRt. kapcsolt vállalkozását, a 
Jász-Consulting Kft.-t, amely a termelık, vállalkozások teljes körő pénzügyi 
és adótanácsadói feladatainak ellátását vállalja, valamint pályázati és 
közbeszerzési tanácsadást végez. 

 

 
 

Géppark 
 
Szabad gépi kapacitásuk terhére az üzemeltetési ágazat mezı-

gazdasági szolgáltatást végez (talajmunkák, vetés, betakarítás, szállítás, rako-
dás, stb.), valamint a terménygazdálkodási ágazat terményátvétellel, feldol-
gozással (tisztítás, szárítás), raktározással kapcsolatos munkákat 
bérmunkában is szolgáltat. 

Takarmánykeverı üzemük tápok gyártását végzi, amely elsısorban a 
saját állatállomány takarmányozását szolgálja. Az idei évben az üzem meg-
szerezte a szükséges szakhatósági engedélyt a takarmányok gyógyszerrel ke-
vert elıállításához.   

Saját eszközállományuk fenntartása mellett mőszaki szolgáltatás 
keretében gépjármővek környezetvédelmi vizsgálatát és klímajavítását, 
mőszaki vizsgára való felkészítést, javítást, karbantartást végeznek a mőszaki 
igazgatóság dolgozói. Az igazgatóság szolgáltatási tevékenységi körébe 
tartozik az üzemanyag forgalmazás is.  
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Húshasznú növendékmarha tenyésztés 
 

 

Terménygazdálkodás 
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A gazdálkodás mellett a ZRt. nagy hangsúlyt fektet a szociális és 
kulturális tevékenységre. A szociálisan rászoruló dolgozók és nyugdíjasok 
részére különbözı segélyezési és támogatási formában nyújt segítséget, 
valamint 9 öntevékeny csoportot (nyugdíjas klubok, honismereti, kézimunka 
szakkör, népdalkör, nagycsaládosok klubja, labdarúgó, erıemelı csapat, vö-
röskeresztes szervezet) finanszíroz. Kulturális tevékenységek közül kieme-
lendı a Gazdanap és az Arató-nap, amelyre a város lakosságán túl a környezı 
települések lakói is elláto-gatnak. 

 

Újdonságok, kiemelkedı események az elmúlt két évben 
 
A részvénytársaság az elmúlt két évben EMVA, AVOP és MVH 

támogatással 1.047 M Ft nettó összegő építészeti, technológiai fejlesztést 
hajtott végre annak érdekében, hogy az ágazatok versenyképességüket 
megırizzék. A jövı év egyik kiemelt beruházása lesz a biogáz üzem építése, 
1 milliárd Ft-os bekerülési értéken. 

2009 szeptemberében a Centrum Kft. befejezte a Lakó- és üzletház 
építését a város központjában. Az új üzletház közel 600 m2-en biztosítja a 
lakosság színvonalas élelmiszer ellátását.   

A részvénytársaság 2008. évben többségi tulajdont szerzett az Air 
Patrol Repülıgépes Kft.-ben. A társaság repülıgépes és földi gépes 
növényvédelmi szolgáltatásokat, mőtrágyaszórást végez a környezı 
mezıgazdasági vállalkozások területein. 

2009. évben a ZRt. tagja lett a fıként zöldség és gyümölcs 
nagykereskedelemmel foglalkozó, Nagyrédén hőtıházzal, Jászapátin pedig 
zöldség-gyümölcs feldolgozó üzemmel rendelkezı Jász-Tész Kft.-nek. A kft. 
tagjaként lehetıség nyílik a zöldségek, gyümölcsök nagyobb volumenő 
termesztésére, értékesítésére.  

A társaság 2009. év augusztusában ünnepelte megalakulásának 60 
éves évfordulóját. A jó hangulatú jubileumi rendezvényen több mint 1200 fı 
alkalmazott, részvényes, nyugdíjas és azok családtagja vett részt. 
 
Névjegy: 
 
Jászapáti 2000 Mezıgazdasági Zártkörő Részvénytársaság  
5130 Jászapáti, Velemi E. út 4-6. 
T.: +36-57/440-516, 30/250-2822 
Fax: +36-57/540-620 
E-mail: info@jaszapatimgzrt.hu 
www.jaszapatimgzrt.hu 
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