
 1 

Könnyen érthető  
Általános tájékoztató a támogatott döntéshozatalról 

 
 

A támogatott döntéshozatal  

 

Fontos, hogy minden ember döntsön a saját életéről. 

Néha nagyon nehéz dönteni. 

Néha mindenkinek szüksége van segítségre.  

Vannak, akik támogatnak bennünket a hivatalos eljárásokban, ügyintézésben. 

A jog ezt a segítséget támogatott döntéshozatalnak hívja.  

A támogatott döntéshozatalban a támogató személy segíti a támogatott személyt.  

 

A támogatott személy és a támogató személy közötti megállapodás  

 

A támogató személynek joga van megválasztani a támogatóját. 

Eldöntheti, hogy melyik rokona, barátja, ismerőse legyen a támogatója.  

A támogatót meg kell kérdezni, hogy vállalja-e a feladatot. 

A támogató kirendelését a gyámhivataltól lehet kérni.  

A támogatót a gyámhivatal rendeli ki.   

Előfordulhat,  

hogy a gyámhivatal fogja megkeresni az érintett személyt,  

hogy kér-e támogatót.  

Fontos,  

hogy a támogató kirendelésére ebben az esetben is  

csak akkor kerülhet sor,  

ha a támogatott személy azt akarja. 

Támogató személy lehet hivatásos támogató is.  

Hivatásos támogató kirendelését a gyámhivataltól kell kérni.  

A támogatott személynek mindig joga van megmondania ki legyen a támogatója.  

Lehet kérni,  

hogy a támogató csak egy adott ügyben  

vagy bizonyos ügyekben segítsen (pl. a pénzkezelésben).  

Lehet kérni azt is, hogy minden ügyben segítsen. 

A gyámhivatal meghallgatja a támogatott személyt és a támogatót is,  

ezért legalább egyszer,  

személyesen is meg kell jelenni a gyámhivatalban.  
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A támogató személy 

 

Támogató kirendelését a gyámhatóságtól kell kérni.  

A gyámhatóság a bíróság megkeresése alapján is kirendelhet támogatót.   

A támogató személy feladata a támogatott személy segítése. 

A támogató személynek háttérben kell maradnia. 

A támogató személy soha sem mondja meg a támogatott személynek,  

hogy mit mondjon  

vagy mit tegyen.   

A támogató csak segíti a támogatott személyt a döntései meghozatalában.   

A támogató személynek figyelnie kell arra,  

hogy a támogatott személy minden szükséges információt megkapjon. 

A támogató személynek figyelnie kell arra is,  

hogy a támogatott személy minden információt megértsen. 

A támogató személy segíti a döntés meghozatalát,  

de soha nem dönt a támogatott személy helyett.  

A támogatónak biztatnia kell  

a támogatott személyt, 

hogy beszéljen, 

vállaljon kockázatot és  

bízzon önmagában. 

A támogató személynek 

nem szabad olyan dolgot megtennie,  

amit a támogatott személy is meg tud tenni. 

 

A támogatott személy  

 

A támogatott személy tiszteletben tartja,  

hogy a támogató is tévedhet, hibázhat. 

A támogatott személynek el kell mondania,  

amikor nem érti miről van szó. 

Szólnia kell, amikor túl gyorsan történnek a dolgok. 

A támogatott személynek szólnia kell,  

amikor úgy érzi,  

hogy a támogató személy viselkedése nem helyes. 

A támogatott személy nem gondolhatja azt,  

hogy a támogató személy felelős mindenért.  


