
 

 

 

Örömmel és büszkeséggel tájékoztatjuk Partnereinket, hogy a Fraisa Hungaria Kft. 
2012-ben elnyerte az Energiatudatos Vállalat címet. A címet a Virtuális Erőmű 
Programmal szorosan együttműködő, a hazai vállalkozások 
energiahatékonyságának előmozdítását célzó Energiahatékonysági Kiválósági 
Pályázat Bíráló Bizottsága ítélte oda társaságunknak – a bizottság tagjai között 
megtalálható az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium és több, nagyhírű műszaki-gazdaságtudományi egyetem 
képviselői.  

A Virtuális Erőmű Program célja, hogy összegyűjtse, rendszerezze, számszerűsítse 
és közzétegye a csatlakozó vállalkozások energiahatékonyság terén elért 
eredményeit. 

A környezetvédelem és a fenntartható fejlődés elkötelezettjeként Társaságunk nagy 
hangsúlyt helyez az energiahatékony működésre. Energiatudatos vállalatként kiemelt 
figyelmet fordítunk a hatékony energiafelhasználásra, amellyel nem csak saját 
költségeinket csökkentjük, de a jövő nemzedékei számára teremtünk élhetőbb 
környezetet. Az Energiatudatos Vállalat cím elnyerésével termékeink 
megvásárlásakor ügyfeleink is biztosak lehetnek abban, hogy azok előállításakor a 
lehető legkevesebb energiát használtuk fel, vagyis nem terheltük a környezetet. 

 

A program keretében az előttünk álló évre az alábbi vállalásokat tettük: 

A vállalat stratégiáját megfogalmazó dokumentumokban az energiahatékonyság 
javítását a versenyképesség és a hatékonyság növelés egyik eszközeként jelenítjük 
meg. Ennek alapján a vállalati kultúránkban, vezetési gyakorlatunkban az 
energiahatékonyság nem egyedi költségcsökkentési akcióként, hanem folyamatos 
fejlődésre vonatkozó elkötelezettségként jelenik meg.  

 



Az elmúlt egy évben vállalatunk részére készült egy egyszerűsített energetikai audit, 
a Get-Energy Magyarország Kft. által, amelyben az energiaszámlákból és 
szerződésekből kimutatott, kisebb beruházásokkal, illetve beruházás nélkül 
végrehajtható energia hatékonyság növelő javaslatok összesítését tartalmazta.  
Készíttetünk továbbá energia audit tanulmányt a szervezet főbb telephelyeiről, 
létesítményeiről, amely ezek műszaki állapotának felmérésére, illetve energia 
hatékonyabb működtetésére tett javaslatok jelentésbe foglalására irányul. 

A Virtuális Erőmű Program segít számszerűsíteni a már elért megtakarításokat, így 
az illetékes állami szervek számára hasznos információforrást jelent a vállalkozások 
energiahatékonyságáról. Társaságunk számára fontos, hogy az Európai Unió 
tagjaként mi is hozzájáruljunk hazánk energiahatékonysági vállalásaihoz, és részt 
vegyünk ebben az előremutató kezdeményezésben.  

A jelenkor egyik legnagyobb gazdasági kihívása az erőforrások hatékony 
felhasználása, a költségek megfelelő szinten tartása. A Virtuális Erőmű Programhoz 
való csatlakozásunk segítségével cégünk megkapta azt a szakmai segítséget, 
mellyel hosszú távon képesek vagyunk az energiaköltségek rendszeres nyomon 
követésére, optimalizálására és tudásunkat, tapasztalatainkat megoszthatjuk a 
programban részt vevő többi hazai vállalattal. 

Cégünk energiagazdálkodási szerződést kötött a Get-Energy Magyarország Kft.-vel, 
egy energetikai tanácsadóval, aki – folyamatosan képzett, jelentős szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakember gárdája erőforrásait felhasználva – a szerződés 
keretén belül vállalja az energiahatékonyságot növelő fentiekben meghatározott 
intézkedések megvalósításában való részvételt. 

Amellett, hogy jól számszerűsíthető költségcsökkenést eredményezett, számunkra a 
Virtuális Erőmű Programhoz való csatlakozás egyik fő mozgatórugója az 
Energiatudatos Vállalat logó és használatának lehetősége volt. A jelen gazdasági 
helyzetben nemcsak a költségek minimalizálása, hanem innovatív értékesítési és 
marketing technikák alkalmazása is segíthet a vállalatoknak a fejlődésben. Bízunk 
benne, hogy az Energiatudatos Vállalat védjegy hamarosan fontossá válik a 
fogyasztók számára, és inkább az ilyen védjeggyel ellátott termékeket keresik.  

Vállalatunk megfelelő erőforrásokat biztosít az energiahatékonysági fejlesztések 
végrehajtásához: forrásokat különít el a projektekhez, és folyamatosan képzi, 
motiválja alkalmazottait az energiahatékonysági célok elérésére. A fejlesztési 
tevékenységben résztvevő alkalmazottakat külön elismerésben részesíti. 
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