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AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERGAZDASÁG 
 

MEZŐGAZDASÁG VÁCON 
Az 1949-1950-ben megalakult hét mezőgazdasági termelőszövetkezet (mgtsz) 20 éven át 

birtokolta a kb. 2000 hektár kiterjedésű váci külterületi határt. Tulajdonuk Verőcétől Sződig lefedte a 
teljes váci termőföldet. 1960-as évekre a hét szövetkezetet egyesítették Kossuth Mgtsz néven. A 
termelőszövetkezetek jól felszerelve, korszerű technológiával dolgoztak. Fő terményeik a búza, a 
kukorica, a siklókukorica voltak, a Sejce környéki kötött, dombos talajokon pedig a vörös here. 
Hagyományos volt a gyümölcstermesztés, így például őszibarack a Somosi dűlőben. 

A Csatamezőn öntözéses zöldségtermesztést is folytatott a Kossuth Mgtsz Vác ellátására, sőt 
1970-ig baromfineveléssel is foglalkozott. 

1970-es években a váci határ 
Kosddal szomszédos területein 
nagyszabású gyümölcsös telepítés 
indult meg, 200 hektár barack- és 400 
hektár szilvaültetvényt hoztak létre. 
1970-es években „új gazdasági 
mechanizmus” korában alakították ki 
a szövetkezeti ipart és 
szolgáltatásokat. Megindult a 
szövetkezetek egyesítése azzal a 
céllal, hogy a jobban jövedelmező 
területek pótolják a gyengébben 
termelők jövedelemhiányát. 
Székhelye Fót lett, neve Vörösmarty 
Mgtsz. A váci körzetben 5500 hektárt 
birtokoltak, amely többségében 
kertészet és szántó, kisebb 
mértékben gyümölcsös és szőlő volt.  

A Ráddal szomszédos Csekei-
dűlőben egy 100 hektáros gyümölcsös 
alakult meg, ahol szőlő- és gyümölcstermesztést folytatnak gépi munkával és permetezéssel. 1990-
től, immár magántulajdonban, ismét megindult a nagyarányú gyümölcstelepítés, elsősorban 
dombokon, főleg őszibarack, meggy és újdonságként a bodza. A 90-es években folytatódott a 
bogyósgyümölcsök hagyományos termelése, mint a málnáé, a fekete és piros ribizlié. A Vörösmarty 
Szövetkezet kiterjedt kapcsolatokkal rendelkezik, résztulajdonos volt a szobi szörpüzemben, amely 
ma francia érdekeltség.  

A magyar-belga-holland tulajdonban lévő Eurotrust Consult Kft. 1993-ban a szántóföldi 
termelést átállította jobban gépesíthető termékekre, gabona és ipari növények (napraforgó, repce 
stb stb.) termesztésére. Közös művelésben elsősorban őszibarackot és cseresznyét termelnek. 

 
 

 


