
GYAKORI ESETEK
amikor rossz célra használják fel az 
idősebbek pénzét, értékeit
Mindennap számos idősebb ausztráliai jut olyan 

elhatározásra, amivel kockára teszik pénzüket, értékeiket. 

Sajnos sokszor a családtagok késztetik az idősebbeket 

ilyenfajta elhatározásra. Gyakori helyzetek, amelyekben 

a pénzét kockára teheti:

• kölcsönt ad családtagoknak vagy barátoknak 

• olyan banki iratokat ír alá, amelyek Önt teszik felelőssé 

a mások által felvett kölcsönért (pl. jótállást vállal vagy 

jelzáloghitelt (mortgage) irat a házára

• hitelt kér a banktól más számára, amikor Önnek 

abból semmi anyagi haszna se származik

• kölcsönt ad családtagja vagy barátja üzletének

• pénzt ad anélkül, hogy tisztában lenne a 

következményekkel az öregségi nyugdíja számára 

vagy hogyan érinti az öregségi gondozását

• pénzt tesz közös bankszámlára anélkül, hogy 

meghatározná, hogyan lehet a számláról visszavonni

• felhatalmazást ad, hogy más kezelje a bankszámláját 

vagy a Centrelink nyugdíját

• eladja az otthonát és fizet „nagyi lakásért” (granny flat) 

vagy megosztott szállásért (shared accommodation), 

különösen, ha a család fizikai gondozást ígért öreg 

napjaira

• aláír a pénzügyeiről szóló Állandó képviseleti 

meghatalmazást (enduring power of attorney), anélkül, 

hogy jogi tanácsot kért volna

• beleegyezik abba, hogy valakit a Centrelink fizessen az 

Ön gondozásáért, pedig Ön nem részesül megfelelő 

gondozásban

• áldozatul esik internet, telefon vagy ajtóról-ajtóra ajánlott 

szélhámosságnak.

PÉNZ ÉS ÉRTÉKEK BIZTONSÁGBAN TARTÁSA
Ennek a tájékoztatónak a forrása a Seniors Legal and Support Service (Idősebbek jogi és támogató szolgálata) a Caxton  

Legal Centre (Caxton jogi központ) keretében.  A szolgálatot a szövetségi állam finanszírozza. Ingyenes, bizalmas jogi és  

szociális támogatást nyújt az idősebbeknek, amikor rossz bánásmódban van részük olyan családtagok vagy barátok  

részéről, akik visszaélnek a bizalmukkal vagy magukra hagyják őket. 

HOGYAN LEHET INGYENES SEGÍTSÉGET KAPNI – LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

A rossz bánásmód lehet anyagi, szóbeli, érzelmi, fizikai vagy ezeknek a kombinációja. Gyakran 
nehéz ezekről a problémákról beszélni, sőt az ilyen események még szégyenérzetet is kiválthatnak. 
Ha Ön gondok között vagy félelemben él, hívhatja állam-szerte a segítővonalat: 1300 651 192, hogy 
segítséget kérjen. 
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Keeping money and assets safe - Hungarian



MIÉRT KERÜL SOR ILYEN  
ESETEKRE
Az idősebbeknek joguk van arra, hogy érdekeiknek megfelelően 

döntsenek anyagi helyzetükről, beleértve azt, hogy mi történjék 

a pénzükkel és értékeikkel, és hogyan kezeljék a család előnyére, 

amennyiben úgy akarják. Azonban problémák keletkezhetnek, 

amennyiben:

• az Ön önvédelmi képessége csökken törékeny volta, romló 

egészségi állapota, gondozásra szorulása, magányossága, 

elszigeteltsége, a pénzügyekben való jártasságának hiánya, 

növekvő összezavarodás, vagy élettársa elvesztése miatt

• egy családtag bajba kerül, pl. mentális egészségi problémák, 

párkapcsolat felbomlása, munkanélküliség vagy függőség 

miatt

• az a családi szabály, hogy az Ön pénzét és értékeit úgy tekintik, 

hogy azok minden családtagé

• alapvető pénzügyi döntéseket hoz anélkül, hogy jogi vagy 

pénzügyi tanácsot kért volna

• nincsen írott, aláírott szerződés, csak szóbeli ígéret

• nem érzi magát elég erősnek vagy elég biztonságosnak, hogy 

nemet mondjon, ha erősködnek

• a hagyományos családi és közösségi dinamika megakadályozza, 

hogy nyíltan beszéljen az aggodalmairól

• a család egyes tagjai már várakoznak az örökségükre vagy 

kapzsiak

• nincsen senki, aki észrevenné az Ön problémáit és képes lenne 

hozzászólni

• az a személy, akit megbízott a pénzügyei kezelésével, nem 

vonja be Önt a döntéseibe vagy nem mutatja meg az iratokat 

• a bankok nem védelmezik az Ön érdekeit

• nem használnak tolmácsot, aki átsegíthetné Önt a nyelvi 

akadályokon

• az állandó képviseleti meghatalmazás (enduring power of 

attorney) nincs úgy megfogalmazva, hogy megakadályozná, 

hogy a meghatalmazott visszaélhessen vele.

HOGYAN KERÜLHETJÜK EL A 
PÉNZZEL ÉS AZ ÉRTÉKEKKEL VALÓ 
VISSZAÉLÉST
A legjobb mód arra, hogy a pénzét és tulajdonát biztonságban 

tartsa:

• lássa tisztábban az anyagi helyzetét: tárgyalja meg megbízható 

barátokkal, családjával, pénzügyi szakértőkkel, idősebbek 

összejövetelein, telefonos pénzügyi tanácsadókkal

• beszéljen szociális pénzügyi tanácsadóval (hogy jobban 

megértse, hogyan kezelje a pénzét) vagy hivatásos pénzügyi 

tanácsadóval (adóssági problémákról) 

• kérjen jogi és pénzügyi tanácsot mielőtt valamibe beleegyezik 

(ne menjen ugyanahhoz a tanácsadóhoz, mint a családtagja 

vagy a barátja)

• gondoskodjon arról, hogy az állandó képviseleti 

meghatalmazása úgy legyen megfogalmazva, hogy Ön száz 

százalékig védve legye.  A közgyám (Public Trustee) vagy privát 

ügyvéd megvizsgálhatja az Ön dokumentumát

• ragaszkodjon tolmácshoz, nagy betűkkel írt szöveghez vagy 

mindahhoz, amire szüksége van arra, hogy jól megértsen 

minden megegyezést és okmányt, amit alá kell írnia

• beszéljen a Centrelinkkel (a pénzügyi tanácsadóval), hogy 

megértse, érintve lesz-e a nyugdíja vagy az öregségi gondozása

• tegye írásba a családi megegyezéseket és írassa alá mindenkivel

• menjen el a bankba és beszélje meg, hogyan tarthatja a 

pénzét biztonságban, különös tekintettel a számlakezelésre 

az interneten, a PIN számmal kapcsolatban, közös számlák és 

képviseleti meghatalmazások esetében.

Ha anyagi gondok vagy családi nyomás miatt nem tud éjjel jól 

aludni, beszéljen erről az orvosával és kérjen ajánlást tanácsadóhoz 

– a stressz káros az egészségre.

Talán pénzügyi veszteséget szenvedett, mert valaki visszaélt a 

bizalmával. A Hasznos kapcsolatok (Useful Contacts) cím alatt 

található szolgálatok segíthetik abban, hogy megvédje vagy 

visszaszerezze a pénzét.
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IDŐSEBBEK JOGI ÉS TÁMOGATÓ SZOLGÁLATAI (SENIORS 
LEGAL AND SUPPORT SERVICE)

A Caxton Legal Centrenél: jogi tanácsadás, szociális támogatás 
és képviselet
Tel: (07) 3214 6333

RÉSZLEG AZ IDŐSEBBEK BÁNTÁSÁNAK MEGELŐZÉSÉRE

Tel: 1300 651 192

ADA AUSTRALIA 

segít, hogy meghallgassák Önt a döntési jogának védelmében, 
vagy hogy hangot adhasson az öregségi gondozással 
kapcsolatos kételyeinek
Tel: 1800 818 338 vagy 3637 6000

DIVERSICARE

segít minőségi gondozással a kultúrájukban és nyelvükben 
különböző emberek otthonában
Tel: 1300 348 377

PÉNZÜGYI TANÁCSADÓK

segítenek adóssági problémák megoldásában
Tel: 1800 007 007 

RENDŐRSÉG (POLICE LINK)

Tel: 13 14 44 vagy 000 sürgősség esetére

QUEENSLANDI KÖZGYÁM (PUBLIC TRUSTEE OF QUEENSLAND)

ingyenesen megfogalmazza a végrendeletét és díj ellenében 
az állandó képviseleti meghatalmazást
Tel: 1300 360 044 

TELEFON TOLMÁCSSZOLGÁLAT

Tel: 13 14 50

KÖZGYÁM (OFFICE OF THE PUBLIC GUARDIAN)

vádemelés: visszaélés olyan felnőttel szemben, akinek  
csökkentett az ítélőképessége
Tel: 1300 653 187

QUEENSLANDI SZÓVITEL, BEJEGYZETT CÉG (QUEENSLAND 
ADVOCACY INCORPORATED)

jogi képviselő, szóvivő fogyatékossággal élők számára
Tel: 1300 130 582 

QUEENSLANDI JOGÁSZ SZÖVETSÉG (QUEENSLAND LAW  
SOCIETY)

privát ügyvédek elérhetőségei
Tel: 1300 367 757

IDŐSEBBEK ÉRDEKLŐDÉSI FORRÓVONALA (SENIORS  
ENQUIRY LINE)

amikor nem biztos benne, hogy kihez forduljon kérdésével 
vagy problémájával
Tel: 1300 135 500

Caxton Legal Centre Inc.
© Copyright Caxton Legal Centre Inc.
1 Manning Street
South Brisbane Qld 4101

Telefon: (07) 3214 6333
Fax:  (07) 3846 7483
Internet: www.caxton.org.au

Utolsó felújítás 2019. február.

Nyilatkozat
Ez a tájékoztató csupán általános tanácsot kíván nyújtani és nem helyettesíti a jogi tanácsot. Noha minden erőfeszítést megtettünk annak érdekében, 
hogy az írás időpontjában a pontosságot biztosítsuk, a törvény összetett és folyamatosan változik.
Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy sérülésért, amelyet pénzügyi vagy egyéb módon szenvedett el a jelen kiadványban 
szereplő vagy kihagyott információ alapján cselekvő vagy arra támaszkodó személy.

HOL KAPHAT INGYENES SEGÍTSÉGET


