
CAVIRO S.C.A. 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Via Convertite 12, 48018 

Faenza (RA) 

OLASZORSZÁG 

 
Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet; 

Második szintű szövetkezet.  
(a tagok mezőgazdasági 

szövetkezetek, melyek tagjai 

gazdálkodók) 

 
Weboldal link 
www.caviro.com 

Kapcsolat 
Telefon: +39 0546.629111 

E-mail: caviro@caviro.it 

 
VIDEO, PPT, egyéb (a szövetkezetet bemutató 
interaktív anyagok) 
Caviro – körkörös gazdasági partnerség 

https://www.youtube.com/watch?v=Flo5q6MQKd0 

(angol nyelven) 

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
1966 

 
Leírás/fő tevékenységek 
A Caviro tagjai borászati szövetkezetek. 

A Caviro csoport közvetlenül érdekelt 5 cég tevékenységében: 4 cég tevékenysége a bor 

ellátási lánchoz kötődik, 1 pedig a szeszfőzdei és környezettel kapcsolatos szolgáltatások 

terén játszik vezető szerepet. 

Fő tevékenységei a következők: 
 asztali bor feldolgozása, palackozása és értékesítése 

 mezőgazdasági termékek lepárlása 

 kalcium-tartarát származékok előállítása 

 megújuló forrásból származó elektromos áram előállítása 

A Cavro integrált termelési lánccal rendelkezik, amely a szőlőtermesztéstől a 

palackozásig terjed, és hála a Tavernello márkának, Olaszország első számú asztali 

bortermelőjének számít (csak Olaszországban több, mint 7 millió család fogyasztja), a 

prémium márkáinak köszönhetően vezető szerepet tölt be a borászati szektorban. 

A Caviro tevékenységei közé sorolható a borkészítés melléktermékeinek felhasználása, a 

hulladékok átalakítása a különböző iparágakban használt erőforrások és termékek 

létrehozása céljából. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 

 Közintézmények (szabályozó testületek, helyi és kormányzati szervek); 

 Területi és közösségi képviselők (állampolgárok, non-profit szervezetek); 

 Személyi állomány (alkalmazottak és közreműködők); 

 Fogyasztók és ügyfelek (szövetségek, helyi vállalkozások); 

 Szociális terület (tagok és egyéb tagok finanszírozása) 

 Beszállítók és partnerek (szolgáltatásokat és alapanyagokat szállítók, ipari 

vállalatok); 

 Pénzügyi intézmények (bankok, biztosító társaságok); 

 Media (véleményformálók, újságírók, online közösség); 

 Tudományos világ (egyetemek, kutatóközpontok). 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
7 olasz régió (Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia és Szicília) 

70 ország 

 
Bevételek 
2018-as adatok 

 Bevételek: 330 millió euro (+4,6% 2017-hez viszonyítva) 

 Bruttó működési nyereség: 21 millió euró 

 Teljes nyereség: 5 millió euró 

https://www.youtube.com/watch?v=Flo5q6MQKd0


SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezetnek 31 tagja van (első szintű mezőgazdasági szövetkezetek): 1 donor tag, 30 

közreműködő tag, ebből 29 borászati szövetkezet, amely 12800 borászt tömörít. 

 
Szavazási folyamat 
Az Alapszabálynak megfelelően a szavazás részlegesen eltér az “egy tag, egy szavazat” 

rendszertől, a szavazatok odaítélése a részjegytőke alapján történik, differenciálva a 

közreműködő és a donor tagok szerint. Ugyanakkor, a legtöbb szavazásnál az “egy tag, 

egy szavazat” általános elvének kell érvényesülnie. 

 
A tagság előnyei 
Azáltal, hogy a szövetkezetet ellátják termékeikkel, a tagok jobb piaci feltételeket 

élveznek, mint általában: 

 garantált a bor és egyéb mellék-termékek átvétele; 

 a kifizetések biztosítottak 

 az alapanyagok megtérítése rendezett. 

IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

Két fő irányító testület működik: a Közgyűlés és az igazgatótanács, kinevezett elnökkel 

és két alelnökkel. 

A Közgyűlés általában évente egyszer tartja rendes ülését. Az alapszabály 

megváltoztatásáról és a szövetkezet feloszlatásáról csak rendkívüli ülés keretében lehet 

dönteni. A szövetkezet által kialakított minden szabály a Közgyűlés elé kerül (így a 

pénzügyi beszámolók elfogadása és a nyereség elosztása, az adminisztratív testület 

kinevezése és visszahívása stb.) 

Az igazgatótanács felügyeleti, ellenőrzési és kapcsolattartási feladatokat lát el a vállalat 

vezetésében. 

Számvizsgáló bizottság is működik, amely ellenőrzési és véleményezési feladatokat lát el. 

Az ügyvezető és a menedzsment irányítja a szövetkezet és a teljes csoport működését. 

A Caviro SCA-n belül egy két főből álló ún. tagsági iroda is működik, amely ellenőrzi és 

figyeli a társult borászatokkal való munkakapcsolatot. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

A Caviro igazgatótanácsa jelenleg 13 tagból áll, akiket a közreműködő tagok 

támogatnak, míg az egyedüli donor tag véleményt nyilvánít arról, hogy kit látna szívesen 

a számvizsgáló bizottság egyik tagjaként. Az igazgatótanács tagjait, beleértve az elnököt 

és a két alelnököt úgy jelölik ki, hogy megfelelő képviseletet biztosítsanak a különböző 

transzfer ágazatoknak (bor és melléktermékek), és a szövetkezet működési körébe 

tartozó különböző területeknek. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

 
3. ALAPELV A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 
 
 
 
 
 
7. ALAPELV:  
A KÖZÖSSÉGÉRT VALÓ 
FELELŐSSÉG 

 
A tagok befizetései oly módon történnek, hogy az 

garantálja számukra: 

 a hozzájárulás értéke alapján meghatározott 

előleget; 

 a fix fizetési periódusokat. 

 

A Caviro számos kezdeményezést támogat a térségben 

a fenntarthatóság, a kultúra, a tudás, a társadalmi 

együttélés előmozdítása céljából; a szövetkezet 

különösen elkötelezett olyan kezdeményezések iránt, 

melyek előmozdítják a helyi fejlődést (különösen 

Emilia-Romagna vonatkozásában), az egészséget, a 

jólétet és a sporteseményeket. 

 

A Caviro küldetése a környezet védelme. Az elmúlt 

években a szövetkezet több, mint 100 millió eurót 

fektetett be egy új körkörös gazdasági modell 



kialakításába, ami Európában az egyik legfontosabb 

hasonló kezdeményezés. 

A MODELL: 

A kiindulópont a több mint 36 ezer hektáron elterülő 

szőlőültetvények köre a 7 érintett olasz régióban. 

 

SZŐLŐ 

Az ültetvényeket 12 400 bortermelő gondozza és 

szüreteli, akik szüretkor a termést eljuttatják a kijelölt 

pincészetekbe a kialakított integrált ellátási lánc 

szerint. 

 

BOR 

A bort 29 tag pincészet és több, mint 50 borász készíti, 

akik egész évben együtt dolgoznak, hogy biztosítsák a 

legmagasabb minőségi sztenderdeket, a különböző 

borfajták széles választékát. 

 

ELLÁTÁSI LÁNC SZÁRMAZÉKOK 

A borfeldolgozás révén rengeteg alapanyag keletkezik, 

mint a seprő, a törköly, a szőlőmagok, amelyekből 

magas hozzáadott értéket képviselő hozzávalókat és 

termékeket lehet előállítani. 

 

NEMES TERMÉKEK 

A technológiai és feldolgozási jártasságnak 

köszönhetően alkoholt, mustot, kivonatokat és 

borkősavat lehet kinyerni, amelyek alapanyagul 

szolgálhatnak a világban működő agronómiai, ipari, 

gyógyszerészeti, illetve élelmiszert és italt gyártó cégek 

számára. 

 

HULLADÉK 

Az ipari hulladékot kezelő Herambiente céggel való 

együttműködés lehetővé teszi a növényi és metszési 

maradványok begyűjtését a területen, amelyekkel 

energiát, villamos áramot és hőt lehet termelni, 

megújuló forrásokból biztosítva a csoport önellátását. 

 

BIOENERGIA ÉS KOMPOSZT 

Az anaerob erjedést végző növényeknek köszönhetően, 

amelyek feldolgozzák az olasz agrár-élelmiszer cégek 

által szállított borászati melléktermékeket, biogáz és 

fejlett biometán állítható elő. 

 

TERMÉSZETES TRÁGYÁK 

A bemutatott pozitív körforgásnak utolsó elemét az 

anaerob emésztésből származó iszap és talajjavítók 

képezik, amelyeket természetes trágyaként használnak 

a mezőgazdaságban, és így új szerves anyaggal 

táplálják a szőlőültetvényeket, amelyek a folyamat 

kiindulópontjai. 

A Caviro nap, mint nap azon dolgozik, hogy megőrizze 

a természeti értékeket. A termékek és anyagok 

újrahasznosítása és megújulása lehetővé teszi az 

alapanyagok és energia használatának csökkentését. 
 


