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A gyámhatóság 
Mit kell tudnunk a gyámhatóságról? 
A gyám egy független jog szerinti tisztviselő, aki a korlátozott 
cselekvőképességű felnőttek, valamint a gyámság alatt álló gyermekek és 
fiatalok jogainak és érdekeinek védelméért felelős. 
Ebben a dokumentumban feltárjuk a gyám szerepét azon felnőttek 
védelmében, akiknek döntéshozatali képessége meggyengült. 

Mit jelent a döntéshozatali képesség? 
A törvény kimondja, hogy amennyiben valaki a 18. életévét betöltötte vagy 
ennél idősebb, feltételezhető, hogy cselekvőképes, amennyiben: 

 megérti a döntéshozatalhoz szükséges információt, és tisztában van 

azzal, hogy mi történik a döntés meghozatala után 

 szabadon és önként dönt egy üggyel kapcsolatban, 

 a döntéseit valamilyen módon tudatja másokkal. 

Időnként előfordulhat, hogy egy 18. életévét betöltött ember nem képes 
döntést hozni fogyatékosság, agykárosodás vagy egyéb oknál fogva. 

Ezekben az esetekben szükség van arra, hogy helyette valaki más hozza meg 
a döntést. Amennyiben személyes ügyben kell döntést hozni, mint például, 
hogy hol lakjon az egyén, milyen egészségügyi ellátásban részesüljön, vagy 
milyen szolgáltatásokat vegyen igénybe, gyámra lehet szüksége. 

Mi a gyám feladata? 
A gyám lehet egy magánszemély, például egy családtag, vagy barát, akit 
Queensland Polgári és Közigazgatási Bírósága (QCAT) jelöl ki. Ha nincs erre 
alkalmas személy, a QCAT gyámot jelöl ki az egyén részére.  Ha 
pénzügyekben kell dönteni, lehet, hogy egy ügyintéző kijelölésére van 
szükség, és ha nincs senki más, közgyámot lehet kijelölni. 
A gyám az adott személy helyett dönt. Figyelembe veszi az egyén kulturális 
hátterét és vallását, valamint a számára fontos embereket, helyeket és 
dolgokat.   

A vélelmezett bántalmazás, hanyagság és kihasználás 
vizsgálata 
A közgyám segít az olyan problémák megoldásában is, amikor a korlátozott 
cselekvőképességű felnőtt bántalmazásáról, elhanyagolásáról vagy 
kihasználásáról van szó. A közgyám megállapítja a történteket, majd 
segítséget nyújt meggyőződve arról, hogy megfelelő intézkedések 
történnek-e. 

Hogyan lehet a jelenben megtervezni a jövőbeni 
döntéshozatalt? 

Egy döntéshozatalra képes 18. életévét betöltött személy készíthet 
hivatalos dokumentumokat, hogy biztos legyen abban, hogy jó döntés 
születik abban az esetben, ha a jövőben elveszíti döntéshozatali képességét.   
Ezen dokumentumok a tartós ügyvédi meghatalmazás és az előzetes 
egészségi útmutatás. 

 

 

 

 

Ha további tájékoztatásra van szüksége, 

vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Gyámhivatal 

Tel: 3234 0870 

E-mail Adult@publicguardian.qld.gov.au 

Honlap: www.publicguardian.qld.gov.au 

Ha fel szeretné venni velünk a kapcsolatot 
és azt szeretné, hogy az ügy magyarázata 
a saját anyanyelvén álljon rendelkezésére, 
kérjük, forduljon a Fordító és 
Tolmácsszolgálathoz (TIS) a 13 14 50-es 
telefonszámon és kérje meg őket, hogy 
vegyék fel a kapcsolatot a 
gyámhatósággal.  
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