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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 (név, email cím), fogadd el a Jogi és adatvédelmi nyilatkozatot, a 

Versenyszabályzatot és jelöld be, hogy Klíma-koordinátornak jelentkezel. 

Majd kattints a „Felhasználói fiók létrehozása” gombra 

 

http://www.energiakozossegek.hu/
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4. Ezután a rendszer az email címedre elküld egy üdvözlő szöveget és két linket. Az első 

link egyszeri belépésre jogosít, erre kattints rá először! (A második link a jelszó 

beállítása után lesz használható.) 

Így néz ki a kiküldött email (piros keretben az első link): 

 

5. Az első linkre kattintva a „Jelszó beállítása oldal” fog bejönni, itt kattints a 

„Bejelentkezés” gombra. 
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6. Ezután találj ki egy jelszót és írd be kétszer a megadott helyekre, majd mentsd el! (A 

név és email cím már ki van töltve automatikusan.) 
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Felhasználói fiókunk / Saját adatok 

A „Saját adatok” fül alatt megtekintheted, hogy mióta vagy tag, illetve szerkesztheted is a személyes 

adataid a „Szerkesztés” fülre kattintva.  

 
A „Szerkesztés” fülnél megváltoztathatod a neved, beírhatod a telefonszámod (de nem 

kötelező), megváltoztathatod a jelszavad és a felhasználói fiókot is megszüntetheted.  
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Háztartás létrehozása 

7. Majd az oldal tetején kattints a Háztartásaim fülre. 

 

Itt pedig a zöld színű „Háztarás létrehozása” gomba kattints.  

 

 

Itt meg kell adni a háztartás nevét, a települést ahol található, az épület típusát, a szigetelés 

mértékét, a területét, a lakók számát, a tulajdonviszonyt és ki kell választani a háztartásban 

használt erőforrásokat. (A nappali áram és víz automatikusan benne vannak a rendszerben.) 

Ezután a „Létrehozás” gomba kattintva létrehozzuk a háztartást. 
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A „Háztartás szerkesztése” gombra kattintva lehet az előbb bevitt adatokat módosítani.  
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8. A Felhasználásom címhez legördülve, a „Mérőórák szerkesztése” gombra kattintva a 

háztartásban használt energiaforrásokat lehet módosítani. 

 

 

9. Ezután kattints az „Erőforrások szerkesztésére” (szintén a Felhasználásom pont alatt). 
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Itt tudod majd megadni, hogy mire használod az előbb beállított erőforrásokat: főzésre mit 

használsz, légkondicionálásra mit, fűtésre mit és melegvízre, vagy egyébre mit használsz. 

Ne felejtsd elmenteni a végén! 

 

 

Ha bizonytalan vagy, keress minket nyugodtan: 

info@energiakozossegek.hu vagy 20/386-0922. 

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

csatolmányaként számunkra, mi bevisszük adataidat! 

 

10. Ezután kattints a „Referencia adatok szerkesztésére” (szintén a Felhasználásom pont 

alatt). 

 

 

mailto:info@energiakozossegek.hu
https://energiakozossegek.hu/sites/default/files/h%C3%A1ztart%C3%A1si_adatlap_2021-22.pdf
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Itt tudod megadni a tavalyi és korábbi számlák vagy éves elszámolás alapján a referencia 

adatokat: 

 Legjobb, ha az elmúlt 2 évről van adat, de min. az elmúlt 9 hónapról. Fontos, hogy 

benne legyen a 2020. december 1. és 2021. április 30. közötti időszak! 

 A kezdő dátum 2018.10.08 utáni legyen a végdátumnak pedig ennél későbbinek kell 

lennie.  

 Ne felejts el menteni a végén! 
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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 ikonok segítségével. 

A mérőóra állások a verseny során lehetőleg kéthetente vagy havonta kerüljenek rögzítésre. 

A pontos dátumot is mindig meg kell adnod. 

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

formátumban. 

 

11. A „Felhasználásom” pont alatt egy kis táblázat fog megjelenni, ahol a jelenlegi 

fogyasztási adataitokat lehet bevinni. Itt fontos, ha nem ma olvastad le az órákat, akkor 

a leolvasás dátumát írjátok be és ne a mai dátumot! (Pl.: ma hétfő van és szombaton - 

2 napja - olvastad le az órákat, akkor a szombati dátumot írd be.) A zöld plusz jellel 

tudjátok elmenteni az adatokat.  

 

Ezután lehetőség van szerkeszteni a számokat, ha elírás történt, a kék ceruza jelre kattintva. 

(A dátumot azonban már nem módosíthatod.) Sőt az egész sor adatot is lehet törölni a piros 

x jellel, ha valami miatt nem tudod módosítani az adatokat.  
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Szerkesztés után a kék pipára kattintva tudod elmenteni a módosításokat, vagy a szürke x-

el kilépni a szerkesztésből módosítás nélkül.  

 

A táblázat alatt egy diagram fog megjelenni a Referencia, a Tényleges jelenlegi, és a Várható 

fogyasztással, illetve a 9%-os megtakarítási célsávval. 

 

Lehetőség van arra is, hogy elmentsd a felhasználást és újat kezdj egy évad lezártát 

követően (fenti narancssárga gombra kattintva).  
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Csoportjaim 

12. Koordinátorként a „Csoportjaim” fül alatt (az oldal tetején) ebben a menüpontban 

tudod regisztrálni Közössége(i)det a CSOPORT LÉTREHOZÁSA gomb segítségével. 

 

 

Itt lehet megadni a csoport/közösség és a település vagy települések nevét is (ahonnan a 

háztartások vannak). Végül kattints a „Létrehozás” gombra.  

 

13. A következő oldalon láthatod a csoport adatait, amit módosíthatsz a „Szerkesztés” 

gombbal. Továbbá itt tudod hozzáadni a háztartásokat is a csoporthoz a „Háztartások 

hozzáadása” gombra kattintva.  
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14. Itt legfölül kereshettek rá konkrét háztartásra név szerint, vagy alább a felsorolt 

háztartások közül választhatjátok ki a hozzátok tartozókat a „Más háztartásának 

hozzáadása csoporthoz” pont alatt. A „Meghívás” gombra kattintva egy meghívást 

fognak kapni email-ben a kiválasztott háztartások és azt elfogadva részei lesznek a 

csoportnak.  

Továbbá, a saját háztartásod is meg kell hívd, ezt a „Saját háztartásom hozzáadása 

csoporthoz” pont alatt teheted meg a „Hozzáadás” gombra kattintva. 

 

Mind a háztartás meghívása, mind a saját háztartás hozzáadása gombra kattintva egy 

megerősítést kérő kérdés fog megjelenni: „Biztos, hogy meg szeretnéd hívni/hozzá szeretnéd 

adni ezt a háztartást?”Az „Igen” gombra kattintva megerősítheted, a „Mégse” gombbal pedig 

visszaléphetsz.  
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Ezután a meghívott háztartás(ok) neve mellett meg fog jelenni, hogy mikor küldted el a 

meghívót, illetve vissza is lehet vonni a meghívást a piros Mégsem gombra kattintva.  

(A háztartások maguk is jelentkezhetnek csoportokba egyébként, rákeresve a koordinátor 

nevére.) 

 

15. Ezután a „Csoportjaim” menüre kattintva fölül, megjelenik az információ a csoportról: 

a települése(ek), a koordinátor(ok), és a háztartások neveivel. 
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A csoportra kattintva (Itt „Teszt Energiá”-ra) lehetőség van a csoport szerkesztésére a 

„Szerkesztés” gombra kattintva.  

 

Itt megváltoztathatod a csoport nevét és további településeket adhatsz hozzá a csoporthoz:  
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Eredmények 

16. Visszatérvén a csoport oldalára, lejjebb egy táblázatot látsz az EREDMÉNYEKkel. Itt 

tudod nyomon követni háztartásaid fogyasztását is százalékban, illetve az ehhez 

kapcsolódó CO₂ kibocsátást. Az eredményeket exportálni is lehet Excel táblázatba az 

ikonra kattintva.  

 

A HÁZTARTÁSOK fülre kattintva (az EREDMÉNYEKtől jobbra), a háztartásokat láthatod listázva, 

illetve a településeket, ahol vannak:  

 

Itt rákattintva egy-egy háztartásra, szintén lehetőséged van szerkeszteni azt, például a 

háztartás fogyasztási adatait is be tudod itt vinni a „Felhasználásom” pont alatt. Még lejjebb a 

diagram jelenik meg a Referencia, a Tényleges jelenlegi, és a Várható fogyasztással, illetve a 

9%-os megtakarítási célsávval.  
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Legalul tudod bejelölni, hogy beletartozik-e az adott háztartás eredménye vagy sem: 

) 

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! 

(Azt hogy a háztartás eredménye nem számít bele az eredménybe a fentebb már bemutatott 

eredményeknél ezt egy sárga felkiáltójeles háromszög jelzi a háztartások nevei után: 
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17. Végül a csoportod oldalán további háztartásokat is tudsz hozzáadni közösségedhez, 

valamint el is tudsz távolítani háztartást. 
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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 

 

 

 


