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A Bodoki utcai súly-, illetve forgalomkorlátozással kapcsolatban az alábbi válasszal 

egészítem ki interpellációs kérdésére adott válaszomat: 

 

„KRESZ IV. RÉSZ - A járműközlekedésre vonatkozó szabályok 

I. fejezet - A járműközlekedés általános szabályai 

39/A. § Közlekedés lakó-pihenő övezetben 

(1) Lakó-pihenő övezetbe - a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet 

vége” jelzőtábláig terjedő területre - csak a következő járművek hajthatnak be: 

a) kerékpár 

b) az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi, a személygépkocsi 

kivételével a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, a 

betegszállító gépjármű, motorkerékpár, a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, 

segédmotoros kerékpár, állati erővel vont jármű és kézikocsi, a kommunális szemét 

szállítására szolgáló jármű, továbbá az oda áruszállítást végző legfeljebb 3500 kg 

megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi,  

c) az ott lakók és oda költözők költöztetését végző tehergépkocsi 

d) az oda látogatókat szállító autóbusz, 

e) az oda építő- és tüzelőanyagot szállító tehergépkocsi és hozzákapcsolt pótkocsi, 

f) az út- és közmű építésére vagy fenntartására, köztisztasági, rendvédelmi, betegszállítási, 

közegészségügyi feladat, illetőleg postai gyűjtő- és kézbesítő szolgálat ellátására szolgáló 

jármű, ha ez feladata ellátása érdekében elkerülhetetlen. 

(2) A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni. 

(3) A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a 

gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ha az úton járda nincs, 

a) a gyalogosok az utat teljes szélességében használhatják, a járművek forgalmát azonban 

szükségtelenül nem akadályozhatják, 

b) járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad.” 

 

Mivel a dánfoki üdülőterület lakó-pihenő övezetté lett minősítve, a KRESZ szerint ez 

súly- és forgalomkorlátozással is jár, így külön azt szabályozni már nem lehet. Az útburkolat 

tönkremenetelét az építkezések okozták, de az ilyen célú közlekedést megtiltani nem lehet. 

 

Kérem válaszom elfogadását! 

 

Békés, 2013. augusztus 29. 

 Izsó Gábor sk. 

 polgármester 


