
MILCHERZEUGERVEREINIGUNG SCHWARZWALDMILCH PL 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Haslacher Straße 12, 79115 

Freiburg im Breisgau - 

NÉMETORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Szövetkezet 
Az operatív üzletágat a 

Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg és 

a Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg 

üzemelteti, amelyben a szövetkezet a 

részvények 100%-át birtokolja. 

 
Weboldal link 
https://www.schwarzwaldmilch.de/ 

Kapcsolat 
https://www.schwarzwaldmilch.de/service/kontakt/ 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
- 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1930 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Az SWM az egyik fő tejfeldolgozó Németország-szerte. Freiburgi telephelyén a 

szövetkezet számos ínyenc Fekete-erdei tejterméket állít elő, amelyek nagyon 

népszerűek Baden-Württemberg tartomány határain túl is. Offenburgban kiváló 

minőségű alapanyagokat állít elő ipari partnerei számára. 

 

A helyi tejtermelők által regionális szövetkezetként alapított SWM célja, hogy abszolút 

versenyképes felvásárlási árat biztosítson a regionális tejtermelők számára. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
A tejtermelők a tagok és a tulajdonosok. 

 

Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A tulajdonos-termelők a délnyugat-németországi Fekete-erdő régióban működnek; 

A piacok Németországban és más európai országokban vannak. 

 
Bevételek 
2018-as adatok: 

> Forgalom: 195,4 millió euró 

> Éves nyereség: 2,7 millió euró 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezet teljes mértékben a tejtermelők tulajdonában van. 

Mintegy 1300 tulajdonosa van, és 400 alkalmazottja. 

 
Szavazási folyamat 
n.a. 

 
A tagság előnyei 
n.a. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A szövetkezet az igazgatósággal és a felügyelőbizottsággal tulajdonosa a 

Schwarzwaldmilch GmbH Freiburg és Schwarzwaldmilch GmbH Offenburg üzemeltető 

vállalatoknak. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

Műhelynapok 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

n.a. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
3. ALAPELV. A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
7. ALAPELV.  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 

 
A német tejipari vállalatok közül a Schwarzwaldmilch 

az elmúlt években viszonylag magas tejárat tudott 

kínálni termelőinek. Ugyanakkor forgalma és 

eredményessége is növekedett. 

 

A Schwarzwaldmilch tejtermékeket és tejport, 

valamint összetevőket állít elő; különösen a vállalat 

prémium tejtermékekkel kapcsolatos márkái fejlődnek, 

lehetővé téve, hogy a szövetkezet viszonylag magas 

tejárakat fizessen. 

 

A szövetkezetnek erőteljes társadalmi 

felelősségvállalási politikája van, és különös 

érzékenységgel tekint a vidékre, illetve termelési 

módjainak a környezetre gyakorolt hatására. 

Az SWM két székhelyének energetikai fejlesztésébe 

fektetett be, melynek révén évente több mint 3000 

tonna széndioxid-kibocsátást takaríthat meg.  

A szövetkezet 2017 óta 100%-ban zöld villamos 

energiát használ. 

A Fekete-erdő tejtermelői oly módon gazdálkodnak, 

hogy a táj természetes szépsége megmaradjon. 

Az állatok jóléte és tisztelete nagyon fontos a 

szövetkezet számára. 

A vállalat termékeinek nagy százaléka üvegbe 

csomagolt, ami viszonylag magas árakat tesz lehetővé, 

és egyben a műanyag-megtakarítás trendjét is 

szolgálja. Ezen túlmenően a legelőkre és a fehérjetápra 

speciális követelmények vonatkoznak, mely szerint 

azoknak ökológiailag fenntartható forrásból kell 

származniuk. 
 


