
CSENDRENDELET 

Seregélyes településen jelenleg nincs, de morális alapon elvárható lenne, hogy a szomszédok 
az egymás pihenéshez fűződő jogait tiszteletben tartsák, indokolatlanul ne háborgassák 
egymást. Ilyen lehet például, hogy hétvégén vagy ünnepnap, legalább déli időszakban állítsuk 
le a fűrészgépet, a flexet, fűnyírót stb… 

A napközben okozott zaj is lehet csendháborítás 

Ez azonban tévedés. Jogilag bármilyen zaj, ami megzavarja a közvetlen környéken élők 
nyugalmát, csendháborításnak minősül akár napközben is. Sokan nem gondolják végig, 
amikor falfúrásba, avagy kalapálásba kezdenek napközben, hogy bizony vannak, akik éjszakai 
műszakban végzett munka vagy más beosztás miatt napközben tudnak csak aludni. 

Tájékoztassuk előre udvarias üzenetben a szomszédokat 

Ha ilyen munkát végeznénk napközben, tegyünk ki egy udvarias cetlit a társasház egy jól 
látható helyén, amelyben tájékoztatjuk a lakókat, hogy „holnap 12.00– 14.00-ig zajjal járó 
munkák lesznek a lakásban”. Ezzel a figyelmes gesztussal tájékoztathatjuk szomszédainkat a 
zajkeltésre, akik felkészülhetnek erre, és ezzel elejét vehetjük a kellemetlen vitáknak is. 

A csendháborítással szemben szabálysértés joga él 

A csendháborítással szemben a szabálysértések joga nyújt védelmet, amely biztosítja 
számunkra a lakásunk, házunk rendeltetésszerű használatát, ami az otthonunk csendes, 
pihenésre alkalmas hangviszonyait is jelenti. 

Ha a zaj miatt nem tudjuk otthonként használni 

Ha tehát a körülöttünk lakók életvitelükkel vagy hobbijukkal olyan zajt csapnak, amely 
akadályoz bennünket a lakás otthonként való használatában, az bizony csendháborítás. Ha a 
csendháborítást többszöri, személyes felszólítással sem sikerült megakadályoznunk, és a zaj 
mértéke akadályoz minket például a pihenésben, az éjszakai alvásban, akkor értesíthetjük a 
rendőrséget. 

Ha szükséges, értesíthetjük a rendőrséget a csendháborításról 

A rendőrséget telefonon tájékoztassuk a konkrét esetről és a csendháborítók címéről. Adjuk 
meg nevünket, a pontos címünket, valamint a zajongók feltételezett helyét. Még ha a kiérkező 
járőr csöndet is tapasztal, megkérhetjük, hogy figyelmeztesse a zajongókat. 

Másodszorra már bírságot szabhat ki a kiérkező rendőr 

Az első alkalommal szóbeli figyelmeztetés történik, viszont ha a rendőr távozásakor újra 
felcsendülnek a házibuli vagy más hangos tevékenység zajai, a másodszorra kiérkező rendőr 
bírságot szabhat ki. De először próbáljuk meg érvekkel vagy akár a zajongó szomszéd 
áthívásával orvosolni a problémát. 

 

 

 

 

 

 

 


