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3. Hányan utazhatunk, és hányan aludhatunk az 

autóban? 

Hogyan? Ez a két szám nem azonos? Bizony nem mindig. 
Újabban az utazók számát a maximális tömeg is behatárolja, 
ami nem lehet nagyobb 3500 kg-nál. Így aztán előfordulhat, 
hogy ugyan hat fekhely van az autóban, de csak négyen vagy 
öten lehetnek az utazók. Legyen ez felnőtt vagy gyermek, csak 
annyian utazhatnak, ahány fő számára gyárilag beszerelt 
biztonsági öv van a lakóautóban. A 12 év, vagy 150 cm alatti 
gyermekek számára a biztonsági gyerekülés használata 
kötelező!  Bármit mond a bérbeadó, nem érdemes trükközni. 

Kizárólag a forgalmi engedélyben feltüntetett férőhely szám a 
mérvadó, és a rendőr is ezt fogja ellenőrizni.  A felelősség a 
bérlőé, és a büntetés is. 

Az sem mellékes, hogy mit, mennyit és hogyan pakolhatunk 
egy lakóautóba. A 3500 kg-ot nem léphetjük túl, ezért egy 
hosszabb út előtt célszerű megtervezni, hogy mi jön és mi 
marad. A nyugodtan pihenni csak megfelelő méretű és 
kialakítású fekhelyeken lehet. Képzelje el, milyen emlékei 
maradnak annak a nyaralásról, akinek két hétig egy szűk 
priccsen kell tölteni az éjszakákat. 

Ne mulassza el megkérdezni az ágyak méretét, és ha nem kap 
pontos választ, inkább mérje meg Ön! Az ágyak hossza 180 és 
220 cm között változhat, és néhány cm hiánya is elég ahhoz, 
hogy elrontsa a nyaralást. Minden lakóautónak van maximális 
és optimális férőhely száma. Mi a különbség? Optimálisan 
annyian férnek el, ahány fix fekhely van egy autóban. Ez 
általában 2-4 ágyat jelent, amik mindig, a belső berendezés 
átalakítása nélkül is rendelkezésre állnak. Az étkező alakítható 
át úgy, hogy további egy vagy két fekhelyet nyerhetünk, és így 
jön össze a maximális férőhely szám. Ez a megoldás minden 
este pakolással jár, és a darabokból összerakott fekhely sem 

lesz a legkényelmesebb. Ha teheti, válasszon olyan 
berendezésű lakóautót, amelyben mindenkinek külön fekhely 
jut! Ha erre nincs mód, akkor kérje meg a bérbeadót, hogy 
mutassa meg, hogyan kell összerakni a kiegészítő fekhelyet, és 
győződjön meg róla, hogy annak minden alkatrésze benne van-
e az autóban! 


