
CRAMELE CRIȘANA 
(márkanév: CRAMELE ULM) 

AZONOSÍTÓ 
ADATOK 

Cím/Ország 
Camăr, Sălaj Megye  

ROMÁNIA 

 
Jogi szervezeti forma 
Mezőgazdasági szövetkezet 

 
Weboldal link 
www.crameleulm.ro  

www.fortsilvan.ro 

Kapcsolat 
Telefon: 00 40 740698427  

E-mail: Balázs Attila - balazs.attila.100@gmail.com 

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

ALAP- 
INFORMÁCIÓK 

Alapítás éve 
2019 

 
Leírás/fő tevékenységek 
Bor- és szőlő-értékesítés. 

 
Főbb érdekelt felek (tagok, ügyfelek, termelők) 
A szövetkezetnek 5 szőlőtermelő tagja van, mely gazdaságok eltérő fejlettségi szinten 

állnak. 

Két tag már rendelkezik helyi piaccal és a feldolgozáshoz szükséges logisztikai 

kapacitással. 

Vevőik jelenleg helyben és a térségben találhatók. 

A termelők egymástól és a szövetkezet központjától kevesebb, mint 50 km-re 

helyezkednek el. 

 
Földrajzi lefedettség  
(szolgáltatás/áruk előállítása; 
piacok/fogyasztók/kedvezményezettek) 
A szövetkezet termékeit helyi és regionális piacon értékesítik.  

Az üzleti célkitűzés új piacok kialakítása az egész országban. 

 
Bevételek 
A szövetkezet még az induló szakaszban van. Az értékesítés becsült árbevétele 2019-ben 

és 2020 első félévében 12 ezer euró. 

SZERVEZET/ 
TULAJDONOSI 
SZERKEZET 

Tulajdonosi szerkezet 
A szövetkezet tulajdonosa és ellenőrző szerve az öt bortermelő tagot tömörítő Közgyűlés. 

A végrehajtó testület, az igazgatótanács 3 tagból áll, munkáját az elnök irányítja, aki 

egyben a szövetkezet jogi képviselője. 

A Cramele Crisana Szövetkezet tevékenységét a jelenlegi induló fázisban a Nemzeti 

Vidékfejlesztési Program keretében működő Civitas Alapítvány a Civil Társadalomért 

támogatja, vissza nem térítendő támogatás formájában. 

A szövetkezet értékesítési és operatív vezetőt is alkalmaz. 

 
Szavazási folyamat 
A szavazási folyamat demokratikus, minden tag egy szavazattal rendelkezik, még akkor 

is, ha a szőlőültetvény és a borpincék mérete különbözik. A döntéshozatal nyílt 

szavazással történik, a működést érintő minden fontos kérdésről szavazni szükséges. 

 

A tagság előnyei 
A tagságból eredő fő előnyök: 

 új piacok szerzése nagymennyiségű bor és szőlő árualappal; 

 helyi márka alkalmazása; 

 események szervezése a szövetkezeten keresztül. 



IRÁNYÍTÁS ÉS A 
TAGOK 
RÉSZVÉTELE 

Szervezeti felépítés 

A Közgyűlés a fő döntéshozatali fórum. 

A Közgyűlés általában évente csak kétszer ülésezik, a kezdeti szakaszban azonban 

szorosabb kommunikációra van szükség az új kezdeményezéseket illetően. 

A Közgyűlés négyévente igazgatótanácsot választ. 

 
A Közgyűlésen kívüli fórumok száma, működése 

n.a. 

 
Az Igazgatóság összetétele és működése 

Az igazgatótanácsot a Közgyűlés választja a szövetkezeti tagok közül. Feladata a 

Közgyűlés által hozott döntések gyakorlatba történő átültetése. A tanács gyakorolja a 

munkáltatói jogköröket a szövetkezet dolgozói kapcsán, és végzi a szövetkezet 

ügyvezetését. Az igazgatótanács elnöke egyben a szövetkezet jogi képviselője is. 

Az igazgatótanács háromtagú, az értékesítési vezető tevékenységét koordinálja és 

ellenőrzi. 

AZ 
ALAPELVEKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ 
JÓ 
GYAKORLATOK 

1. ALAPELV. ÖNKÉNTES ÉS 
NYITOTT TAGSÁG 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ALAPELV. DEMOKRATIKUS 
TAGI ELLENŐRZÉS 
 
 
 
 
3. ALAPELV A TAGOK 
GAZDASÁGI RÉSZVÉTELE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ALAPELV. AUTONÓMIA ÉS 
FÜGGETLENSÉG 
 
 
 
 
5. ALAPELV. OKTATÁS, 
KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS 

A szövetkezethez fiatal szőlőültetvények és borpincék 

tartoznak, a szervezet a fő hangsúlyt a reklámozásra és 

az értékesítésre helyezi. Versenyelőnyük, hogy a 

kínálatuk helyben előállított kész vagy félkész 

termékekből áll. A fogyasztók nagyra értékelik ezt, az 

elmúlt 3-5 évben jelentősen nőtt a kereslet a helyi, kis 

szőlőültetvények és borpincék termékei iránt. 

A szövetkezet nyitott egyéb kistermelők előtt is, a tagi 

hozzájárulás kedvező mértékű. 

 
A döntéseket nyíltan hozzák, a tagok online eszközök 

(pl. Whatsapp) segítségével vesznek részt a 

döntéshozatalban és az ellenőrzésben. 

Minden tag részt vesz a döntési folyamatban. Az 

idősebb nemzedék mellett a fiatalabbak is 

bekapcsolódnak ezekbe a tevékenységekbe. 

 
Mivel a szövetkezet még mindig az induló fázisban van, 

tevékenysége csak rövid múltra tekint vissza, a tagok 

jelenleg mind pénzügyileg, mind természetben 

hozzájárulnak a szövetkezet működéséhez.  

A szövetkezet központjának az egyik tag telephelye ad 

otthont, a palackozás és a címkézés logisztikai 

feladatai megoszlanak. 

Működési kapacitásuk gátat szab az értékesítésnek, 

gyakran nincs elegendő termelői bor a vevői igények 

kiszolgálására. A szövetkezeti piaci szegmens 

növekszik, mivel a helyi borok iránt érdeklődő 

fogyasztók a helyi rendezvények (étkezések, 

borkóstolók, helyi turizmus) és a helyi ételek iránt is 

érdeklődést mutatnak. 

 

A szövetkezet független, üzleti tervét és koncepcióját a 

tulajdonosok határozzák meg a Civitas Alapítvány 

által biztosított külső szakértők segítségével. 

A kommunikációs stratégia szövetkezeten belüli 

együttműködésére fókuszál. 

 
A szövetkezet képzéseket szervez a termelők részére a 

bor- és szeszesital-gyártás területén annak érdekében, 

hogy felkészítse őket termékeik bemutatására és 

értékesítésére. 
 


