
MINDENNAPOS TÖRTÉNET
János már nem ura az ügyeinek
János 79 éves és a saját házában lakik. Felesége 

meghalt három évvel ezelőtt. János 10 évvel ezelőtt jogi 

érvényességű okmányban a lányát, Máriát nevezte meg, 

mint egyedüli személyt, aki dönthet János ügyeiben. 

Jánosnak már nehezére esik az egyik-másik ház körüli 

munkát elvégeznie. Azonkívül egy kissé feledékeny is 

lett. János gyakran kölcsönzött pénzt Máriának, akinek 

nehéz volt az élete és időnként segítette Jánost és a 

feleségét a házimunkában. Mária az egyetlen lányuk. 

Mária sohase fizette meg az adósságait. A pénz egy 

részét a két gyerekének adja. Mária kezeli most a János 

bankszámláját és fizeti a számlákat. János állandóan 

veszekszik vele, mert Mária azt akarja, hogy már ne 

vezessen, és idősebbek otthonába vonuljon vissza. János 

aggódik a háza, pénze és Mária miatt. Egyedül érzi magát és 

gondjai vannak, hogyan hagyjon Máriának méltó örökséget.

JÁNOS JOGAI
Jánosnak joga van arra, hogy:

• támogassák abban, hogy az otthonában maradjon 

ameddig csak tud és akar

• vezesse a kocsiját, amennyiben érvényes orvosi 

bizonyítványa van a doktorától (kötelező a 75. életévtől 

kezdve)

• döntsön a pénze, egészsége és olyan életmódja ügyében, 

amihez megvan a képessége

ÖN DÖNTSÖN A SAJÁT ÜGYEIB EN
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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Making your own decisions - Hungarian



HOGYAN LEHET TOVÁBBRA IS URA AZ ÜGYEINEK 
Ön nagykorú, tehát joga van arra, hogy intézkedjen a saját ügyeiben, pl. hogy hol lakik, és hogyan kezeli a pénzét, még akkor is, ha 

fogyatékkal vagy életkorral járó betegséggel él. Választhat számos támogatási és jogi lehetőség között a döntési függetlenségének a 

megőrzésére.

Gyakorlati lépések
Hogyan segíthet a mi ingyenes szociális dolgozónk

Jogi lépések
Hogyan segíthet a mi ingyenes ügyvédünk

Családi pszichológiai tanácsadáshoz folyamodhat és/vagy 

közbenjárást kérhet.

Bizalmasan tárgyalhat egy ügyvéddel a pénzének és 

vagyontárgyainak a kezelésével kapcsolatos jogairól és arról, 

hogyan kaphatja vissza a kölcsönadott összegeket. Bízzon meg 

valakit a döntéshozással akkor, amikor Ön arra nem képes 

(meghatalmazott döntéshozó).

Kérjen orvosától ajánlást olyan specialistához (geriáter), aki 

megállapítja az Ön ítélőképességét.

Készítse el, módosítsa vagy vonja vissza a jogi okmányát (enduring 

power of attorney), hogy teljesen világos legyen, mikor és hogyan 

kell döntést hozni az Ön ügyeiben.

Beszéljen az orvosával (egyedül) vagy olyan családtaggal, 

baráttal vagy közösségi vezetővel, akiben megbízik, hogy érzelmi 

támogatáshoz jusson.

Mondja meg annak, aki dönt az Ön ügyeiben, hogy Önnek 

joga van arra, hogy tájékoztatva legyen és betekintést kapjon 

az okmányaiba, továbbá arra, hogy tekintetbe vegyék az Ön 

kedvezéseit. 

Tartsa meg a kapcsolatot a barátaival, szomszédjaival és 

érdeklődési csoportjaival, hogy ne szigetelődjön el és ne legyen 

unalmas az élete.

Forduljon a Queensland Civil and Administrative Tribunal-hoz 

itélőképességi bizonyítványért (declaration of capacity), ha valaki 

igazságtalanul azt mondja, hogy Önnek nincs kapacitása bizonyos 

döntések hozatalához.

Beszéljen egy szóvivővel a Hasznos kapcsolatok cím alatt említett 

szolgálatok egyikétől, aki tudja Önt támogatni a döntéshozási 

jogának a megvédésében.

Kérjen bizalmas összejövetelt az ügyvédjével, hogy felülvizsgálja a 

végrendeletét.

Folyamodjon a My Aged Care-nél (Öregségi gondozásom) 

kiértékelő ülésért, hogy támogatási szolgáltatásokat kaphasson és/

vagy otthoni átalakítást, mert ezek megerősítik a függetlenségét 

szállítással és házimunkák elvégzésével.

Fontolja meg, hogy meg akarja-e szüntetni a családtagnak vagy 

barátnak adott meghatalmazást, hogy képviseljék a Centrelink-nél 

vagy a bankoknál.

Intézze el, hogy a számláit a bankszámlára irányított direct debittel 

fizesse ki.

Töltse ki az előrehaladott gondozást tervező ívlapokat, mint pl. az 

Advanced Health Directive és/vagy a Statement of Choices. 

• ajánlást kérjen az orvosától olyan specialistához, aki meg tudja 

határozni az ítélőképességét a reá váró döntések ügyében

• támogassák olyan döntésekben, amelyekkel nehézségei 

vannak és hogy tiszteljék a választását

• megváltoztassa a jogi okmányát (power of attorney), 

amennyiben megvan rá a képessége

• ingyen felmérést kapjon a My Aged Care-től olyan 

szolgáltatásokra, amelyek segíthetik abban, hogy otthonában 

maradhasson

• körülhatárolja, hogyan használhatja a pénzét és vagyontárgyait 

a család.
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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

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
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