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A honlapon keresztül követhető nyomon a háztartások energiafelhasználása. 

Regisztráció 

1. Menj a www.energiakozossegek.eu honlapra 

2. Kattints a „Csatlakozz” gombra 

3. Válaszd a Résztvevőként és / vagy Klíma-koordinátorként 

 

 

4. Írd be az adataidat. 

5. A nyelv beállításánál automatikusan magyar nyelvet ajánl fel.  

6. A településhez saját lakhelyünket adhatjuk meg.  

 

 

http://www.energiakozossegek.eu/
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user/register/participant


 
 

7. Mentsd el az adatokat (nyomd meg az „Új felhasználó” gombot)! 

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

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



Kedves minta! 

  

Koszonjuk, hogy regisztraltal az EnergiaKozossegek 

honlapon. Most mar be tudsz lepni az 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user oldalra az 

alabbi felhasznalonevet és jelszot hasznalva: 

  

Felhasznalonev: minta 

Jelszo: e2jCmnmneN 

  

Ugy is bejelentkezhetsz, ha az alabbi linkre 

rakattintasz vagy bemasolod a bongeszod cimsoraba: 

  

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user/reset/4977/13

21269297/94fd93a0b7c03a1ce6ed2c8789090c4c 
  

Ez csak egy egyszeri alkalomra szolo belepesi kod! 

  

Belepes utan a http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user/4977/edit 

oldalra kerulsz, ahol megvaltoztathatod a jelszavad. 

  

Az EnergiaKozossegek csapata 

 

 

Így néz ki a kiküldött email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user/reset/4977/1321269297/94fd93a0b7c03a1ce6ed2c8789090c4c
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user/reset/4977/1321269297/94fd93a0b7c03a1ce6ed2c8789090c4c
http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/user/4977/edit


9. A linkre kattintva léphetsz be új felhasználói fiókodba. 

 

 

  



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. 

  



1. Az „Adataim” menüpontban a saját adataidat találod. 

 

 
 

2. A „Beállításaim” menü alatt tudod engedélyezni, hogy adataidat más is láthassa, más 

Közösségek hozzáadhassanak téged csoportjaikhoz vagy meghívhassanak 

Közösségükbe. 

 

 
 

3. A „Háztartási adatok” menübe tudod beírni: 

a)  a saját háztartásoddal kapcsolatos paramétereket: 



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

(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) a vállalt megtakarítási célt,  

d) milyen energiaforrásokat használsz energiaszükségleted kielégítésére: 

 

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 anappali áramot, mert különben nem tudod az 

áramfogyasztásod nyílván tartani! 

 

Ha bizonytalan vagy, keresd meg klíma-koordinátorodat 

(http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kapcsolat), vagy keress minket nyugodtan: 

info@greendependent.org vagy 28/412-855. 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kapcsolat
mailto:info@greendependent.org


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

csatolmányaként számunkra, mi bevisszük adataidat! 

 

e) Ha további energiatermelőket is igénybe veszel, bejelölheted azt is (napkollektor, 

hőszivattyú). 

 

 
 

4. „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 1 évből vannak az adatok, de min. 9 korábbi hónapból. Fontos, hogy benne 

legyen a 2011. december - 2012. 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! 

http://www.energyneighbourhoods.eu/hu/kamp%C3%A1ny-anyagok


Ha bevitted referencia adataidat, mentsd el őket a „Beállítások mentése” gombra kattintva – 

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

 

 

5. 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! 

6. Lehetőség van arra is, hogy valaki a verseny során váltson referencia adatokat, ha 

azok kedvezőbbnek tűnnek számára. 

 



Felhasználásom 

Ebben a menüpontban tudod követni a saját energiafelhasználásodat és megtakarításaidat. 

 

 



A táblázat segítségével a megadott energiaforrásokhoz tartozó mérőóra állások és az 

esetleges megtakarítások dátum szerint figyelemmel kísérhetők, szükség esetén 

szerkeszthetők vagy törölhetők is a jobb oldali oszlop ikonjainak segítségével. 

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

kéthetente. A pontos dátumot is mindig meg kell adnod. 

 

 

 

 

 



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). 

 

  



Csoportjaim 

Ebben a menüpontban tudjuk megnézni, melyik Közösségnek vagyunk tagja. Ha klíma-

koordinátorunk már hozzáadott minket csoportjához, más dolgunk már nincs is, mint 

nyomon követni mérőóráink állását.  

Ha csatlakozni szeretnénk egy közösséghez, a Csoportjaim menüben megjelenő táblázatban 

kell megkeresnünk, hogy melyikhez. A „Tagság kérése” lehetőségre kattintva tudjuk 

kérelmünket elküldeni a csoport koordinátorának, miután a lenti „Csatlakozom” gombra 

kattintottunk. 

 

 



A kérés elfogadása ezután a Közösség klíma-koordinátorán múlik. 

 

Amennyiben a kérés elfogadásra kerül, mi is tagjai leszünk a Közösségnek és a csoport 

nevére kattintva a Közösség alap adatait is láthatjuk: 

 

A „Csapat elhagyása” lehetőségre kattintva törölni tudjuk magunkat Közösségünk tagjai 

közül. 

A Részletek almenüben találod a Közösség alapadatait,  

  



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. 
Online cikk elérhető: 
http://www.greendawn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=57  

 

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:  

  

http://lakcimke.hu/lakcimke.pdf
http://www.greendawn.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=57


 

 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 teljeskörűen 

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 

 

 

II. Bonyolultabb, több információra épülő megoldás: 
 

Az Energiahatékonysági Klaszter által kidolgozott online program segítségével 
(http://www.epuletteszt.hu/kalkulator/), lépésről lépésre haladva meghatározhatjuk 
lakásunk vagy házunk minden főbb energetikai jellemzőjét. Az Energiaklub az épülettesztet 
adaptálta, némiképp egyszerűsítette. A lakcímke kalkulátor elérhető a 
http://www.lakcimke.hu/kalkulator címen.  
 
A két program bármelyikén végighaladva megkapjuk a lakás/épület energiahatékonysági 
osztályát. Ezt megfeleltetjük az EnergiaKözösségek programban használt 3 kategória 
egyikével.  
 

 

http://www.epuletteszt.hu/kalkulator/
http://www.lakcimke.hu/kalkulator

