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1. ÖSSZESÍTETT ENERGIA FELHASZNÁLÁS

Jelen dokumentum az Robert Bosch Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 104.) számára a 2015. évi LVII.
Törvény, a 122/2015. (V. 26.) Korm. Rendelet és a 2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet által megfogalmazottak
alapján készült.

Az évben eddig felhasznált energia a következőképpen oszlik meg az energiahordozók között:

1. ábra Az évben összesen felhasznált energia energiahordozónkénti megoszlása

Az energia-hordozókhoz köthető szén-dioxid kibocsátás megoszlását a 2. ábrán láthatjuk.

2. ábra A szén-dioxid kibocsátás megoszlása az energihordozók között
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Szemléletformálási tevékenységek

Nr.
Gyakoriság

[év/db]
Elért résztvevők

[fő]

1 2 1500

2 24 466

3 4 1582

1. táblázat Szemléletformálási tevékenységek táblázata

Éves ismétlődő EHS oktatás

Szemléletformáló cikkek belsős kiadványban

Mi abban hiszünk, hogy a környezeti nevelésnek és szemléletformálásnak alapvető szerepe van hazánk és 
az egész világ problémáinak megoldásában. A vállalaton belüli és kívüli hazai lakosság fogyasztói 
szokásának pozitív irányba terelésével őrizhetjük meg és óvhatjuk környezetünk egészségét.

Tevékenység leírása, helyszíne

EHS oktatás újfelvételiseknek

Ennek jegyében szeretnénk közös erővel felhívni az emberek figyelmét, hogy milyen apróságokkal, 
praktikákkal és tudatos vásárlással tudja mindenki hosszabb távon is élhetőbbé a saját és társaink 
környezetét.


