ENERGIAPOLITIKA
A FORNETTI Kft. (FORNETTI) fagyasztott pékáru gyártásával és értékesítésével foglalkozik, mely jelentős
energiafogyasztással jár.
A FORNETTI tagjaként fontosnak tartja, hogy a működést az energetikai és környezetvédelmi szempontokat is
figyelembe véve, átláthatóan végezze, optimalizálja az energiaköltségeket és ezáltal csökkentse a környezetre
gyakorolt hatását, illetve ahol az lehetséges, javítsa energiahatékonyságát.
A fentiekkel összhangban energiairányítással kapcsolatos tevékenységünk és energiapolitikánk irányelvei a
következők:

-

Azonosítjuk az energiafogyasztásunkat meghatározó, jelentős energiafelhasználó és a számottevő
energia megtakarítást magukban hordozó területeket, technológiákat, folyamatokat.

-

Az általunk előállított termékek gyártása során, az alkalmazott technológiát az energiahatékonyság
szempontjait is figyelembe véve tervezzük meg, alakítjuk ki és működtetjük. Ugyanezen szemléletet
alkalmazzuk új technológiák bevezetésénél, működtetésük, valamint a beszerzés feltételeinek
kialakítása során is.

-

Energiateljesítmény mutatókat dolgozunk ki, melyeket rendszeresen nyomonkövetünk, illetve
lehetőség szerint javítjuk azokat.

-

Elkötelezzük magunkat az az energiahatékonyságra, az energiahasznosításra és az energiafogyasztásra
vonatkozó jogszabályok és egyéb szabályozások, valamint vállalt követelmények teljesítére.

-

Energiamendzsment Team-et működtetünk, hogy az energiahasznosításban kulcsfontosságú szerepet
játszó területek képviselői részt vegyenek az energiahatékonyság javítására vonatkozó intézkedések
kialakításában és végrehajtásában.

-

Munkatársainkat folyamatosan képezzük, ösztönözzük, támogatjuk, hogy tevékenységüket az
energiapolitikával és a céljainkkal összhangban végezzék, energiatudatosságuk fejlődjön, hogy az
energia hatékonyság javításában tevékenyen részt vegyenek.

-

Előnynek tartjuk, ha a beszállítóink, partnereink is rendelkeznek energiairányítási rendszerrel és/vagy
energiatakarékosságra ösztönző modellekkel, ismerik energiapolitikánkat, ezzel is hozzájárulva az
energiatudatos gondolkodásmód érvényesüléséhez.

-

Olyan célokat és programokat tűzünk ki magunk elé, melyekkel a működés során az elektromos áram
felhasználását és gépjárműparkunk üzemanyag felhasználását, a földgáz felhasználást optimalizáljuk.
Ennek érdekében Az ezek eléréséhez a szükséges erőforrásokat, információt, biztosítjuk.

-

Évről évre felülvizsgáljuk az energiapolitikában megfogalmazott irányelvek teljesülését az alkalmazási
területen belül és az esetleges nem-megfelelőségeket helyesbítő intézkedésekkel küszöböljük ki, ezzel
valósítva meg a folyamatos fejlődést.

-

Az energiapolitikát az érdekelt felek kérésére azok rendelkezésére bocsátjuk.

A fentiek megvalósítása és a jogszabályi követelmények által megfogalmazott energetikai auditálási
kötelezettsége teljesítésének érdekében a FORNETTI Kft. az EN ISO 50001:2018 szabvány követelményeinek
megfelelő energiairányítási rendszert alakított ki, vezetett be, működtet és azt akkreditált harmadik fél által
tanúsíttatja. A rendszer működtetéséhez és folyamatos fejlesztéséhez FORNETTI a vezetősége biztosítja a
megfelelő erőforrásokat.
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