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A honlapon keresztül követhető nyomon a háztartások energiafelhasználása. 

Regisztráció 

1. Menj a www.energiakozossegek.hu honlapra 

2. Kattints a „Csatlakozz” gombra 

 

3. Írd be az adataidat. 

4. A településnél csak egy városnév adható meg (a klíma-koordinátoré), attól 

függetlenül, hány különböző településen élnek az egy közösségbe tartozó háztartások. 

5. Jelöld be a „Szeretnék Klíma-koordinátor vagy Energiavadász lenni” mezőt. 

 

http://www.energiakozossegek.hu/
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6. Mentsd el az adatokat (nyomd meg az „Új fiók létrehozása” gombot)! 

7. A rendszer az email címedre elküldi egy üdvözlő szöveget és a jelszavadat, mely 

egyszeri belépésre jogosít. Az első belépéskor meg kell változtatnod a jelszavadat! 

Így néz ki a kiküldött email: 

 

8. A linkre kattintva léphetsz be új felhasználói fiókodba. 
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Felhasználói fiókunk 

Belépés után a „Felhasználói fiókra” kattintva tudod megváltoztatni jelszavadat a Belépési 

adatoknál. 

 

A jelszó erősségét és egyezését a rendszer felismeri és jelzi az esetleges változtatnivalókat. 
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1. Az „Adataim” menüpontban a saját adataidat találod. 

 

 
 

2. A „Háztartási adatok” menübe tudod beírni: 

a)  a saját háztartásoddal kapcsolatos paramétereket: 

 A lakók száma: Jelöld meg, hányan élnek a versenyben részt vevő ingatlanban 

(házban/lakásban). Számítsd bele a gyerekeket és Önmagadat is. 

 Szigetelés: átlagon felüli / átlagos / átlagon aluli. Ezek kb. megfelelnek a 

lakcímke A+ és C közötti minőségnek (átlagon felüli), a D és F közötti 

kategóriáknak (átlagos), illetve a G-től I-ig kategóriáknak (átlagon aluli). 

A megfelelő kategória kiválasztásához kérjük, nézd meg jelen Útmutató 

Mellékletét! 

b) a ház típusát, területének nagyságát, 

c) milyen energiaforrásokat használsz energiaszükségleted kielégítésére: 
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Fontos tudnivalók:  

1. Minden felsorolt fogyasztási területhez (főzés, fűtés, melegvíz) csak 1 

energiaforrást tudsz jelölni. Tisztában vagyunk vele, hogy ez nem mindig felel 

meg a valóságnak, de a kalkulátor a jelen esetben így működik. Ezért fontos, hogy 

a legjelentősebb energiaforrást válaszd ki! 

Tanácsoljuk, hogy ha például fával és gázzal fűtesz, a gázt válaszd a kalkulátorban 

a „Fűtés” címszónál. 

2. Ha főzés, fűtés és a melegvíz előállítás sem árammal történik, az „Egyéb” 

kategóriában válaszd ki a nappali áramot, mert különben nem tudod az 

áramfogyasztásod nyílván tartani! (Mindenképpen az „Egyéb” kategóriát válaszd 

erre a célra!) 

 

Ha bizonytalan vagy, keress minket nyugodtan: 

info@energiakozossegek.hu vagy 20/515-0644. 

Vagy átmeneti megoldásként töltsd ki a „Háztartási adatlapot”, és küldd el email 

csatolmányaként számunkra, mi bevisszük adataidat! 

  

mailto:info@energiakozossegek.hu
http://www.energiakozossegek.hu/sites/default/files/haztartasi_adatlap_2019-20.pdf
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d) Ha további energiatermelőket is igénybe veszel, bejelölheted azt is. 

 

 
 

3. „Referencia” menüpontban tudod meghatározni és beírni a megtakarítások 

kiszámításához alapul szolgáló referencia időszakot, valamint a referencia időszak 

alatti energiafelhasználást a kezdeti és záró mérőóra állások megadásával, minden 

energiaforrás esetén.  

A referencia adatokra azért van szükség, hogy a megtakarításodat ki tudjuk számolni. Legjobb, 

ha az elmúlt 2 évből (2018. december 1. – 2020. november 30.) vannak az adatok, de min. 9 

korábbi hónapból. Fontos, hogy benne legyen a 2019. december - 2020. április időszak!  

Az adatokat régebbi számlák vagy saját feljegyzések alapján adhatod meg! 

 

Fontos tudnivalók: 

 Abban az esetben, ha valamelyik terülten (fűtés, főzés vagy melegvíz) 

elektromos áram a legjelentősebb energiaforrás, lehetőség van arra, hogy 

több mérőóra adatait is bevidd. 

Ki kell azonban választanod, hogy nappali vagy éjszakai (vezérelt) áramot 

használsz.  

 Egy fogyasztási területhez kapcsolódóan csak akkor tudsz nappali és éjszakai 

áramot is választani, ha az „Egyéb” kategóriát is kiválasztod, és ott jelzed ezt. 

 Ha nem rendelkezel vízórával, nem baj, nyugodtan lehet így is versenyezni! 
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Ha bevitted referencia adataidat, mentsd el őket a „Beállítások mentése” gombra kattintva – 

mindenképp erre kattints először, ne pedig az „Archiválja a referencia adataimat” parancsra. 

 

4. Régi felhasználóknak lehetőségük van az előző kör adatainak archiválására (lásd 

fent!), attól függően, hogy a két évvel ezelőtti adatokat szeretnék referenciaként 

használni, vagy a tavalyit. Archiválás után viszont fontos, hogy újra meg kell adni az új 

referencia adatokat, különben nem működik a számolás! 
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Felhasználásom 

Ebben a menüpontban tudod követni a saját energiafelhasználásodat és megtakarításaidat. 
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A táblázat segítségével a megadott energiaforrásokhoz tartozó mérőóra állások és az 

esetleges megtakarítások dátum szerint figyelemmel kísérhetők, szükség esetén 

szerkeszthetők vagy törölhetők (kivéve az első adat!) is a jobb oldali oszlop ikonjainak 

segítségével. 

A „Mérőóraállás megadása” ikonra kattintva vihetők be a mérőóra állások a verseny során 

lehetőleg kéthetente vagy havonta. A pontos dátumot is mindig meg kell adnod. 
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A korábbi felhasználóknak lehetőségük van a meglévő adatokat folytatni, de tudnak új 

táblázatot is létrehozni az új fordulóra. 

 

Emellett arra is lehetőség van, hogy bárki exportálja az eddig bevitt adatait Excel vagy PDF 

formátumban (ld. fent a jobb alsó sarokban).  
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Csoportjaim 

Ebben a menüpontban tudod regisztrálni Közössége(i)det a CSOPORT HOZZÁADÁSA gomb 

segítségével. 

 

 

Itt lehet megadni többek közt a koordinátor, a csoport/közösség és a települést nevét is: 
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A Részletek almenüben találod a Közösség alapadatait,  

 

melyek szerkeszthetőek is. 
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A Tagok almenüben tekintheted meg Közössége(i)d aktív tagjait, fogadhatod el a tagsági 

kérelmeket, adhatsz vagy hívhatsz meg a csoportodhoz új résztvevő(ke)t: 

 

A RÉSZTVEVŐK HOZZÁADÁSA fülön a regisztrált háztartások bármelyikét hozzáadhatod 

Közössége(i)dhez.  
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Meg is hívhatod a kiválasztott résztvevőket:  
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Új résztvevő létrehozása 

Az ÚJ RÉSZTVEVŐ LÉTREHOZÁSA gombra kattintva tudsz hozzáadni bárkit Közössége(i)dhez. 

 

 

 

Nem kötelező az email cím megadása, később is lehet pótolni. 
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Az új résztvevő létrehozása után az adatlapra szabadon beírhatók további adatok is, ám az e-

mail cím itt már kelleni fog! 

 

Fontos: Amikor megadod az email címet, akkor a résztvevő is kap egy értesítést, hogy 

bekerült a csapatodba és a belépési információkat is megkapja, amik segítségével már ők 

is kitölthetik a fogyasztási adataikat. 

A regisztrációval egyidejűleg az új tag megjelenik a Közösségben (is). 
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Ezután már – a jobb oldali ikonok segítségével – nyomon tudod követni Közössége(i)d 

tagjainak adatait, grafikonját vagy akár törölheted is őket a tagok közül. 

Ha erre az ikonra kattintasz, a felhasználó adatait tudod megtekinteni és 

szerkeszteni. 

 

Ha erre az ikonra kattintasz, a felhasználó energiafelhasználási adatait tudod 

megtekinteni és szerkeszteni. 

 

Ha erre az ikonra kattintasz, a felhasználót ki tudod tenni a csapatodból. A 

felhasználó adatai nem vesznek el, csak nem tartozik többé a csapatodba. 
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Eredmények 

A klíma-koordinátoroknak lehetőségük van a csapataik eredményét letölteni és átnézni. 

 

Erre a jelre kattintva az eredményeik egy excel fájlban tekinthetőek meg. 

 

A felhasználók (csapat tagjai) adatainak szerkesztése, kezelése: 

 
 

 Ez a jel (lefelé mutató mutatóujj) azt jelenti, hogy ennek a felhasználónak az 

eredménye hibás adatok miatt nem mérhető, azaz valamelyik óraállása vagy a 

profilja rosszul lett kitöltve. Amíg ez a jel ott van, ennek a felhasználónak az eredményei 

nem számítanak bele a csapat eredményeibe, de a javítások után automatikusan része 

lesz a csapat eredményének. 

 Erre a jelre kattintva közvetlenül email-t tudsz küldeni a felhasználónak 

(természetesen, csak ha a fiókhoz adtak meg email címet ).  



Energiaközösségek honlap használati útmutató  GreenDependent Intézet 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

21 
 

 Ez a jel azt mutatja, hogy ennek a felhasználónak az eredményei nem 

számítanak bele a csapat eredményeibe.  

 

 
 

Több oka is lehet, hogy egyes tagok eredményeit nem akarjuk a csapatéba beleszámolni: 

költözés, megváltozott feltételek (többen/kevesebben lettek, szigeteltek) és ezáltal 

megnőtt/csökkent a fogyasztásuk). A felhasználó továbbra is felviheti a fogyasztási 

adatait a rendszerbe, de nem fog beleszámítani a csapat eredményébe! 

Ezt itt állíthatja be a felhasználó vagy a klíma-koordinátor: 
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Hírek létrehozása 

A klíma-koordinátorok tudnak közvetlen fontos híreket/üzeneteket/emlékeztetőket küldeni 

a csapataik számára a rendszeren keresztül:  
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Melléklet: Szigetelési kategóriák – segítség a választáshoz 

Energia-
hatékonysági 

osztály 

 

Az Energia-
közösségek 
versenyben 

használt 
megjelölés 

Minőségi megnevezés Az épület 
energiafogyasztása 
követelményérték

hez viszonyítva 

Jellemző 
fogyasztás 

(kWh/m2/év-
ben)* 

A+ Átlagon felüli Fokozottan energiatakarékos <55% Passzív ház 

A Energiatakarékos 56-75% 15 kWh/m2/év 

B Követelményeknél jobb 76-95% 30 kWh/ m2/év 

C Követelménynek megfelelő 96-100% 60 kWh/ m2/év 

D Átlagos Követelményt megközelítő 101-120% 80 kWh/ m2/év 

E Átlagosnál jobb 121-150% 100 kWh/ 
m2/év 

F Átlagos 151-190% 200 kWh/ 
m2/év 

G Átlagon aluli Átlagost megközelítő 191-250% 300 kWh/ 
m2/év 

H Gyenge 251-340% 400 kWh/ 
m2/év 

I Rossz 341% 500 kWh/ 
m2/év 

* A jellemző fogyasztás csak egy körülbelüli határ. Az értékek erősen függenek az épület 
geometriájától, az alapterület és a határoló felületek (falak, tetők, pince) arányától. Így egyes 
épületek már B kategóriába esnek 200 kWh/m2/év fogyasztással, míg másoknál ehhez 120 
kWh/m2/évet kell elérni. Tartozhat egy ház A osztályba már 150 kWh/m2/évvel és 70-nel is. 

Források:  

Energia Klub 2010: Lakcímke, avagy hogyan nyerhet otthonunk az energiatanúsítvánnyal. Harmadik, 
átdolgozott kiadás. Online elérhető: http://lakcimke.hu/lakcimke.pdf; és  

Greendawn: Érdemes lesz az energia felhasználás csökkentése! - Lakcímke - Ingatlan zöldkártya. 
Részletek: http://www.greendawn.eu/  

 

  

http://lakcimke.hu/lakcimke.pdf
http://www.greendawn.eu/
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Lakásunk/házunk besorolását kétféleképpen tehetjük meg: 
 

I. Egyszerűbb módszer: 

Ismerve az épület típusát, építésének időszakát, a legutóbbi felújítás idejét és természetét, az alábbi 

táblázat segíthet a besorolásban:  

 

 átlagon felüli átlagos átlagon aluli 

Lakás és 
házjellemzők 

 jó szigetelésű falak (10-12 
cm), jó szigetelésű tető (kb. 
25 cm),  

 modern nyílászárók (2-3 
kamrás és gáztöltésű,  

 redőnyök és egyéb passzív 
árnyékolás,  

 megújulók használata 

 nincs vagy kicsi (4-5 cm) 
szigetelés (az un. „szigetelő 
vakolat” nem számít 
szigetelésnek),  

 de nyílászárói elfogadhatóak 
(termo, kétrétegű),  

 fűtése központi kazán/cirkó 

 kis tégla falak, nincs 
szigetelés sem a falakon, 
sem a tetőn.  

 a nyílászárók egyrétegűek, 
kétszárnyú egyrétegűek, 
ill. csavarral összefogott 
egy-egy rétegű üvegűek. 

 helyi fűtés (pl. konvektor) 

Példák  2007 után épített és 
szigetelt családi vagy 
társasház 

 felújított panel 
 2007 után teljes körűen 

felújított családi ház 
(szigetelés, fűtés, nyílászáró, 
esetleg megújulók) 

 nem felújított panelépület 
 régi társasház, ha nyílászárói, 

fűtése megfelelő 
 családi ház, ami 1993-2007 

között épült vagy akkor lett 
felújítva 

 1993 előtt épült családi 
ház 

 vályogház 
 társasházak, panelépület, 

melyekben a nyílászárók 
egyrétegűek, kétszárnyú 
egyrétegűek, ill. csavarral 
összefogott egy-egy 
rétegű üvegűek 

 

 

 


