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2. sz. melléklet 

a 22/2010. (XII. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

Vízfogyasztásnál figyelembe vehető átalánymennyiségek 

 

I. 

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának 

 figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1.) Beépített ingatlanok (telkek) 

1.1 Udvari csappal:                                                                                  40 liter/fő/nap 

1.2 Épületen belüli, de lakásokon kívüli közös vízcsappal:                    60 liter/fő/nap 

1.3 Mint 1.2, de lakásokon kívüli, közös vízöblítéses WC-vel:              75 liter/fő/nap 

1.4 Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal:                                       65 liter/fő/nap 

1.5 Mint az 1.4, de épületen belüli, lakásokon kívüli 

      közös vízöblítéses WC-vel:                                                               80 liter/fő/nap 

1.6 Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és  

      vízöblítéses WC-vel:                                                                          95 liter/fő/nap 

1.7 Épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal, vízöblítéses WC-vel,  

      hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával:                      120 liter/fő/nap 

1.8 Mint az 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi,  

      éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel:                                           150 liter/fő/nap 

1.9 Mint az 1.8, de központi melegvíz-ellátással illetőleg  

      nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel:                                 180 liter/fő/nap 

 

2.) Házi kertlocsolás                                                                                        1 liter/m2/nap 

      Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb 

      az ingatlan terület 50 százalékának alapulvételével. 

 

3.) Gépkocsimosás (tömlővel):                                                                   400 liter/szgk/hó 

 

4.) Állatállomány itatása számos állatonként:                                           40 liter/darab/nap 

 

5.) Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége  

      150 méteres körzetben lakók száma szerint:                                              30 liter/fő/nap 

 

6.) A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók, üdülők, házikertek                                                 

esetében az I/1-3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen 5 

hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani. 

 

II. 

Közegészségügyi intézmények vízfogyasztásának 

figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1.) Szakorvosi rendelőintézetek orvosi munkahelyenként:                             1750 liter/nap 

2.) Körzeti orvosi rendelők, orvosi munkahelyenként:                                     450 liter/nap 

3.) Gyógyszertárak, munkahelyenként:                                                               80 liter/nap 

4.) Szociális otthonok, férőhelyenként:                                                             210 liter/nap 

5.) Bölcsődék, férőhelyenként:                                                                          135 liter/nap 

6.) Óvodák, férőhelyenként:                                                                                 90 liter/nap 
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III. 

Oktatási intézmények vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1.) Általános és szakközépiskolák, szakmunkásképző 

      intézetek, tantermenként 

1.1 zuhanyzó nélkül:                                                                                    150 liter/nap 

1.2 zuhanyzóval:                                                                                          600 liter/nap 

2.) Napköziotthon, gyermekenként:                                                                    50 liter/nap 

3.) Diákétterem, menza 

3.1 konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként:                                  50 liter/nap 

3.2 konyha étteremmel, adagonként:                                                            120 liter/nap 

4.) Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként:                                               150 liter/nap 

 

 

IV. 

Kulturális intézmények vízfogyasztásának  

figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1.) Filmszínházak, férőhelyenként:                                                                        8 liter/nap 

2.) Színházak, férőhelyenként:                                                                             18 liter/nap 

3.) Kultúrházak 

3.1 állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként:                                              22 liter/nap 

3.2 időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként:                                    15 liter/nap 

4.) Közkönyvtárak, múzeumok és kiállítások látogatók száma szerint:            8 liter/fő/nap 

 

 

V. 

Vendéglátás, üdültetés, elszállásolás vízfogyasztásának  

figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1.) Szállodák, üdülők, ágyanként 

1.1 egycsillagos:                                                                                              60 liter/nap 

1.2 kétcsillagos:                                                                                               90 liter/nap 

1.3 háromcsillagos:                                                                                        210 liter/nap 

1.4 négycsillagos:                                                                                          350 liter/nap 

1.5 ötcsillagos:                                                                                               500 liter/nap 

 

2.) Kempingek, férőhelyenként 

2.1 egycsillagos:                                                                                              50 liter/nap 

2.2 kétcsillagos:                                                                                               70 liter/nap 

2.3 háromcsillagos:                                                                                        100 liter/nap 

2.4 négycsillagos:                                                                                           200 liter/nap 

3.) Motel, férőhelyenként:                                                                                   150 liter/nap 

4.) Éttermek 

4.1 melegkonyha, étkeztetés nélkül:                                                        50 liter/adag/nap 

4.2 hidegkonyha, étkeztetés nélkül:                                                         12 liter/adag/nap 

4.3 étterem, konyha nélkül:                                                                      75 liter/adag/nap 

4.4 étterem, konyhával:                                                                            90 liter/adag/nap 

5.) Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként:                                     4 liter/nap 
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VI. 

Sportpályák vízfogyasztásának  

figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

1.) Sportolók létszáma szerint:                                                                      30 liter/fő/nap 

2.) Locsolás:                                                                                                   3 liter/m2/nap 

3.) Befogadóképesség (közönség) szerint:                                                      3 liter/fő/nap 

 

 

 

VII. 

 

Egyéb vízfogyasztások  

figyelembe vehető átalánymennyiségei 

 

 

1.) Iroda, hivatal:                                                                                           30 liter/m2/nap 

2.) Közterületek tisztán tartása, esetenként 

2.1 burkolt közlekedési felületek locsolása:                                                     3 liter/m2 

2.2 a 2.1 pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása:                       5 liter/m2 

2.3 zöldterületek locsolása:                                                                              3 liter/ m2 

 

Az ivóvíz- és csatornadíjat a nem lakossági vízhasználó tulajdonában (kezelésében) lévő 

üdülők, idényszállók, táborok, stb. vízfogyasztása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára 

kell felszámítani. 

Az I/1. pont alatti vízfogyasztást az állandó bejelentett lakosok, az I/6. pont alattit pedig a 

férőhelyek száma szerint kell megállapítani. 

Az átalánymennyiségek kiszámításához szükséges adatokat az üzemeltető évenként egyszer 

köteles a fogyasztótól bekérni. A csak időszakosan, valamint időszakonként változó 

igénybevétellel használt létesítmények figyelembe vehető átalányfogyasztását a II-III-IV. 

valamint a VI-VII. csoportokban a fogyasztó bevallása alapján számítható éves átlagos 

igénybevétel szerint kell az üzemeltetőnek meghatározni. 

A fel nem sorolt – és nem mért – vízfogyasztások mennyiségét az üzemeltetőnek műszakilag 

megalapozott számítással kell meghatározni. Vita esetén bírósági eljárás kezdeményezhető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


