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AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Kokybės st. 1, Biruliskes, 

Kaunas régió, LT-54469 

Litvánia 

 
Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet 

 
Weboldal link 
www.pienaslt.lt 

Kapcsolat 
Tomas Raudonius,  

az AC Pienas LT igazgatótanácsának elnöke 

Telefon +370 37 210 518 

E-mail: tomas.raudonius@pienaslt.eu 
 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
BaltMilk Lactoprima 

www.youtube.com/watch?v=f6c5yMvEe_8&t=30s 

(angol nyelven) 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
2008 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Az AC Pienas LT tulajdonában van Észak-Európa legfejlettebb tejfeldolgozó üzeme, 

amely 2017 óta gyárt magas hozzáadott értékű tejfehérje-termékeket por alakban 

(micelláris kazein, tejfehérje és tejsavófehérje, valamint folyékony tejszín), a 

legkorszerűbb technológia alkalmazásával. A termelési lánc teljes ellenőrzése a 

tejtermelő gazdaságtól a végtermékig az AC Pienas LT kezében van. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
tejtermelő tagok, vevők, partnerek 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A LACTOPRIMA márkanévvel forgalmazott termékeket a világ 42 országába exportálja 

a szövetkezet. 

 
Bevételek 
2019-ben a balti államok legnagyobb tejipari szövetkezete, a Pienas LT 68,7 millió eurós 

bevételt realizált. A 32 százalékos bevétel-növekedés (2018-ban 52 millió euró) lehetővé 

tette a vállalat számára, hogy 0,818 millió euró többletet (profitot) realizáljon. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
Az AC Pienas LT 185 litvániai tagja tulajdonában van. 

 
Szavazási folyamat 
Az AC Pienas LT alapszabálya értelmében minden tag egy szavazattal rendelkezik a 

szövetkezet tagjainak közgyűlésén. A Közgyűlés hozza meg a legfontosabb döntéseket az 

együttműködési tevékenységek kérdéseiben, felvázolja a hosszú távú stratégiai 

irányokat. A Közgyűlés 5 igazgatósági tagot választ, akik tovább alakítják a Pienas LT 

működési irányelveit, releváns döntéseket hoznak, jóváhagyják a tejvásárlási árakat. 

 
A tagság előnyei 
A szövetkezet tagjai pénzügyi, szellemi, gyakorlati tapasztalati és más erőforrásaikat a 

közös célok érdekében egyesítik. A Pienas LT-t magas színvonalú üzleti kultúra jellemzi, 

ezért a szövetkezeti tagság előnyei nyilvánvalóak. 

Minden tag számára átlátható és egyértelmű árképzést, tisztességes tejárat, a termelési 

költségek csökkentésének lehetőségét és a szövetkezet irányításában való részvétel jogát 

biztosítják. 

A szövetkezet tagja képes kezelni a saját és a közös vállalkozás kockázatait. A 

tejfeldolgozó vállalat gazdasági logikája racionális - minél több tejet termel a tag, annál 

többet kap mind az eladott nyersanyagért, mind a gyár által értékesített termékekért. 

A szövetkezeti tagok nem kaphatnak kevesebbet, mint az átlagos piaci vételár. Az 

egyértelmű és átlátható árképzést maguk a tagok hagyják jóvá a Közgyűlésen. 

http://www.youtube.com/watch?v=f6c5yMvEe_8&t=30s


Ha a tejpiac helyzete megváltozik, a szövetkezeti tagság segít csökkenteni a tejárak 

ingadozásának kockázatát. A szövetkezet kezelni tudja az áresés kockázatát, mivel az 

értéklánc számos területéből profitál: hatékony logisztikai rendszerekből, átlátható 

beszerzési árakból és a tejtermékek értékesítéséből. A termékeket raktárakban tárolják, 

így csak akkor értékesítenek, amennyiben az nyereséggel kecsegtet. 

A tagok olcsóbban kapnak néhány, a tejtermeléshez szükséges inputot és szolgáltatást.  

A tagok számára kedvezményes takarmány-, műtrágya-, üzemanyag-, villamosenergia-

ajánlatok lehetővé teszik a nyerstej elsődleges költségeinek csökkentését. 

A szövetkezeti tagság pénzügyi előnyei több forrásból származnak - 

költségcsökkentésből, tanácsadásból, a részjegyek értékének növeléséből. A kiváló 

minőségű tej beszállítására ösztönzőket biztosít a szövetkezet. 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A Pienas LT érdekeit az igazgatóság tagjai közül megválasztott elnök képviseli.  

A testület döntéseit a Pienas LT üzem vezetése hajtja végre, amelynek élén az ügyvezető 

igazgató áll. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

A tagok regionális üléseit negyedévente egyszer szervezik meg az igazgatóság elnöke és 

az ügyvezető részvételével.  Ezeken az üléseken negyedéves üzleti eredményeket, új 

projekteket vagy a meglévő projektek időközi eredményeit mutatják be. Az ülések során 

megvitatják a litván tejágazat helyzetét, a Pienas LT perspektíváit és lehetőségeit az 

agrárpolitikában való részvételre. 

 

Az Igazgatóság összetétele és működése 

n.a. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

2. ALAPELV. DEMOKRATIKUS 
TAGI ELLENŐRZÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A "Pienas LT" mezőgazdasági szövetkezetet a tagok 

kölcsönös tiszteletének, megértésének, 

átláthatóságának és becsületességének elvei jellemzik.  

Az egyes tagok érettsége és a szövetkezet közös 

munkájában való részvétel képessége fontos az AC 

Pienas LT tevékenységeihez. 

Havonta egyszer kiadják a MILK NEWS hírlevelet a 

szövetkezet egész közössége számára. A tejtermelők, 

mint a szövetkezet tagjai és a munkavállalók 

tájékoztatást kapnak a hónap legfontosabb híreiről, az 

üzleti eredményekről, a következő hónapra vagy a 

következő negyedévre vonatkozó tervekről. Kihirdetik 

a legjobb munkavállaló címeket, valamint a 

szövetkezet tagjainak országos díjait. Vezetők, 

termelők, döntéshozók Pienas LT-vel kapcsolatos 

véleményei is szerepelnek a hírlevélben. 

 

Az AC Pienas LT a balti államok legnagyobb 

tejtermelői közössége, saját tejfeldolgozó vállalattal. A 

tejüzem és a BaltMilk termékcsalád teljes egészében a 

185 tejtermelő tag tulajdonában van. 

A termelési kapacitások átfogják a termelési láncot, 

kezdve a legmagasabb szabványoknak megfelelő, jó 

minőségű, biztonságos és egészséges nyerstej 

kínálatával és annak a litvániai Kaunasban található 

üzemben történő feldolgozásával. 

A tejüzem az észak-európai régió legfejlettebb 

tejfehérje-gyártó vállalata, de világszerte is kevés 

hasonló található. A termelés különböző szakaszaiban 

mind a klasszikus, mind az innovatív, nagy 

koncentrációjú tejfehérje-előállítási módszerek 

megtalálhatóak. Az AC Pienas LT innovatív 

termékeket fejleszt saját forrásból, a rendelkezésre álló 

technológiai és műszaki bázisra alapozva. 

Ma a Pienas LT magas értékű tejtermékeit a globális 

piacon, több mint 40 országban értékesíti.  



A termékeket a nemzetközi minőségi és élelmiszer-

biztonsági szabványoknak, valamint az FSSC 22000, a 

Halal és Kosher tanúsítványainak megfelelően 

gyártják. 2018 óta a Pienas LT üzem biotej 

feldolgozásába és bio tejfehérje-termékek előállítába 

kezdett. 

 


