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RTL Services Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) megbízása alapján készült jelentés

Jognyilatkozat:

A jelentés teljes tartalma az AlfaPed kft. és az RTL Services Kft. tulajdonát képezi. A jelentés, vagy annak

bármely részének nyilvánosságra hozatalára, tartalmi elemeinek idézésére, felhasználásra, vagy az jelentésben

feltárt és bemutatott technológia know-how használatára, hasznosítására kizárólag a tulajdonosok

egybehangzó, előzetes írásbeli hozzájárulása alapján kerülhet sor.
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1. ÖSSZESÍTETT ENERGAFELHASZNÁLÁS

Jelen dokumentum az RTL Services Kft. (1222 Budapest, Nagytétényi út 29.) számára a 2015. évi LVII. Törvény, a

2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet és a 10/2017. (VIII. 10.) MEKH rendelet által megfogalmazottak alapján készült.

A 2021-es évben felhasznált energia-hordozónkénti megoszlását a 1. ábra szemlélteti:

1. ábra Az évben felhasznált energia-hordozónkénti megoszlása

2021 évben az RTL a felhasznált villamosenergia mennyiségének több, mint 50%-át zölf forrásból szerezte be. A

szén-dioxid kibocsátást az alkalmazott energiahordozók között a 2. ábra szemlélteti. 

2. ábra A szén-dioxid kibocsátás megoszlása az energiahordozók között
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2. ENERGIAHATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ INTÉZKEDÉSEK

3. SZEMLÉLETFORMÁLÁSI TEVÉKENYSÉGEK

Mi abban hiszünk, hogy a környezeti nevelésnek és szemléletformálásnak kiemelkedő szerepe van a környezeti

problémák megoldásában. A fogyasztók szokásának pozitív irányba terelésével őrizhetjük meg és óvhatjuk

környezetünk egészségét. 

Ennek jegyében szeretnénk közös erővel felhívni az emberek figyelmét, hogy milyen apróságokkal, praktikákkal,

valamint tudatos vásárlással és felhasználással tudja mindenki hosszabb távon is élhetőbbé tenni a saját és

társaink környezetét.

épület

A következő táblázatban az egyes intézkedések hatásait láthatjuk az épületek éves energiafogyasztásaira.

1. táblázat Energiahatékonyságot növelő intézkedések

Srsz. Intézkedés megnevezése

Érintett 

műszaki 

terület

Energiahordozó

Tervezett energia-

megtakarítás 

mértéke

Részterület

1. Folyadékhűtő csere hűtés villamosenergia 0,54%

szállítás

5. Hybrid autók beszerzése

épület

2. Légkezelők tisztítása szellőztetés villamosenergia 2,06% épület

3. Szivattyú üzemidő csökkentés hűtés villamosenergia 4,94%

4. Hybrid autók beszerzése járművek benzin 0,04%

6.
Asztali gépek laptopra 

cserélése

irodai 

eszközök
villamosenergia 23,31%

szállítás

tevékenység

járművek gázolaj 0,30%
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