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2009. évi 120-as törvény a Polgári Törvénykönyvről

Támogass, hogy
dönthessek!

Az én életem,
az én választásom!



Könnyen-érthető módszerről

A könnyen-érthető módszerrel készült kiadványok

információhoz segítik a 

megértési és olvasási problémával élő embereket.

A módszer nemzetközi szabályokon alapul.

Speciális szövegszerkesztést és rajzok, fényképek, piktogramok

alkalmazását igényli.

A könnyen érthető módszerrel készült dokumentumokon

ezt a jelzést látja: 

További információ kérhető az ÉFOÉSZ-től:

Telefonszám: 06 1 411 1356

E-mail: efoesz@efoesz.hu

Honlap: www.efoesz.hu
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Az új Polgári Törvénykönyv

Magyarországon megváltozott egy fontos törvény.

Ezt a törvényt Polgári Törvénykönyvnek hívják.

 

A törvény egy része 

a fogyatékos személyekről szól.

Az új törvény jó a fogyatékos embereknek.

Segít nekik abban, hogy 

úgy élhessenek, ahogyan szeretnének.

Segít, hogy döntéseket hozzanak.
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Segít, hogy támogatást kapjanak 

a döntéseik meghozatalához.

Segít abban, hogy ne legyenek kiszolgáltatottak.

Elmondja a bíróságoknak, hogy 

sokat kell gondolkodniuk 

mielőtt egy fogyatékos emberről döntenek és

mindig meg kell hallgatniuk őt is.
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Elmondja a gondnokoknak, hogy 

mindig meg kell tudniuk, hogy 

mit szeretne a fogyatékos személy.

El kell magyarázniuk a helyzeteket,

a döntések következményeit.

Ez a törvény azt mondja az embereknek, hogy 

tisztelniük kell az értelmi fogyatékos emberek döntéseit. 

Elmondja, hogy 

a fogyatékos emberek is éppen olyanok, mint bárki más.

Az ÉFOÉSZ úgy gondolja, hogy 

ez a törvény segít, hogy megváltozzon Magyarország.
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Az előzetes jognyilatkozat

A Polgári Törvénykönyvben van egy olyan rész, ami 

az előzetes jognyilatkozatról szól. 

Az előzetes jognyilatkozat egy írás.

Minden nagykorú és cselekvőképes személy írhat 

előzetes jognyilatkozatot.

Nagykorú az a személy, aki elmúlt 18 éves.

Cselekvőképes az a személy, aki nem áll gondnokság alatt. 

Az előzetes jognyilatkozatban leírhatja, hogy 

mit szeretne a jövőben. 
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Leírhatja például, hogy

hol szeretne élni,

megtilthatja, hogy 

intézménybe vigyék.

Megmondhatja, hogy 

ki legyen a gondnoka vagy a támogatója,

ki kezelje a pénzét. 

Az előzetes jognyilatkozat hasonlít a végrendeletre.

A végrendeletben leírjuk, hogy 

mi történjen a halálunk után.

Például leírhatjuk, hogy kié legyen a házunk. 
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Az életünkben is történhet velünk baj. 

Például balesetet szenvedhetünk és 

emiatt nem tudunk dönteni. 

Ha van előzetes jognyilatkozatunk, akkor azt 

mindenkinek figyelembe kell vennie. 

Nem fognak helyettünk dönteni.

Azt fogják csinálni, amit az előzetes jognyilatkozatban 

leírtunk. 

Gondnokság alá helyezéskor a bíróságnak is

figyelembe kell vennie az előzetes jognyilatkozatot.
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A támogatott döntéshozatal

A Polgári Törvénykönyv ír a támogatott döntéshozatalról.

A támogatott döntéshozatal azt jelenti, hogy

döntéseinkhez segítséget kaphatunk más személytől. 

Ezt a segítséget ezentúl

a jog is elismeri.

Dönteni néha nagyon nehéz. 

Néha mindenkinek szüksége van segítségre.

Ön is kérheti, hogy segítsenek Önnek a döntésekben.
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Azt a személyt, aki segít a döntésekben, 

támogató személynek hívják.

A támogató személyt Ön választja ki.

Válasszon olyan személyt, akit jól ismer és 

akiben megbízik. 

Ez azért fontos, mert 

egy ilyen személy jobban tud Önnek segíteni.

Ismeri az Ön vágyait, képességeit, nehézségeit. 



�

Kérdezze meg, hogy 

az Ön által kiválasztott személy vállalja-e, hogy 

az Ön támogató személye lesz.

Ön és a támogató személy megállapodást köt.

Ezt a megállapodást mindketten aláírják.

Ebben a megállapodásban leírják, hogy 

miben segít Önnek a támogató személy. 

Például:

Van, aki tud dolgozni.

Ezen a területen nincs szüksége támogatásra.

De a pénzét csak segítséggel tudja beosztani.
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Ilyenkor bele kell írni a megállapodásba, hogy 

a pénzügyekben a támogató személy segíti.

 

Ezt a megállapodást a bíróságra kell bevinni. 

A bíróság jóváhagyja. 

A támogató személy feladata hogy 

segítsen Önnek. 

A támogató személy elmehet Önnel 

például az orvoshoz, 

a hivatalba. 

Végig ott lehet Önnel és segíthet.

Tanácsokat adhat. 

Elmagyarázhatja, hogy egy dolog miért jó vagy 

miért rossz Önnek.

Megbeszélhetik, hogy Ön mit szeretne és 

mi lenne Önnek a legjobb.



��

Fontos tudnia, hogy 

a támogató személy nem dönthet Ön helyett.

A végső döntést mindig Ön hozza meg. 

A hivatalos iratokat is Ön írja alá.

A támogatott döntéshozatal jobb, mint 

a gondnokság, 

mert Ön dönthet mindenben.

Vannak hivatásos támogatók is. 

Amikor nincs olyan személy, 

akit meg tudna kérni, hogy segítsen,

kérheti hivatásos támogató segítségét is.
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A gondnokság alá helyezés 

A Polgári Törvénykönyv előírja a 

gondnokság alá helyezésszabályait is.

Akit gondnokság alá helyeznek, annak a 

cselekvőképessége korlátozott. 

Akinek a cselekvőképessége korlátozott, 

az nem minden ügyben dönthet önállóan. 

Ezekben az ügyekben a gondnokával közösen döntenek. 
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Gondnokság alá a bíróság helyezi a személyt.

A bíróság szakemberek segítségével dönt az ügyekről, 

amelyekben 

a személynek és a gondnokainak közösen kell döntenie. 

A bíróság ezeket az ügyeket leírja a döntésében.

A többi ügyben a személy önállóan dönthet.

A bíróság dönt arról, hogy ki legyen a gondnok.

Mondja el a bíróságnak, hogy Ön kit szeretne 

gondnokának. 

A gondnoknak mindig figyelnie kell arra, hogy 

mit szeretne a gondnokság alatt álló személy. 
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A gondnoknak mindig meg kell kérdeznie a személy 

véleményét. 

Meg kell beszélniük, hogy 

mi a legjobb a személynek. 

Csak kivételes esetben helyezhet a bíróság egy személyt 

gondnokság alá. 

Azt a személyt helyezheti gondokság alá a bíróság, akinek 

más segítség nem jó. 
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Előbb meg kell vizsgálni, hogy 

van-e a személynek előzetes jognyilatkozata.

Azt is meg kell vizsgálnia, hogy 

a támogatott döntéshozatal jó-e a személynek. 

Csak ezután helyezhető egy személyt gondnokság alá.

Kérdése van?
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Keresse az ÉFOÉSZ-t.

Mi várjuk Önt.

Jöjjön el az irodánkba: 1085 Budapest, Üllői út 14.

Írjon levelet 1365 Pf. 705

Telefonáljon vagy faxoljon a 06 – 1- 411 – 13 56 

telefonszámon.

Küldjön e-mailt az efoesz@efoesz.hu címre.



Mi az az ÉFOÉSZ?

 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségét,

röviden az ÉFOÉSZ-t

1981-ben alapították.

Az alapítók azt akarták, hogy

figyeljenek oda az értelmi fogyatékos emberekre.

Több segítséget és megértést szerettek volna kapni.

Nagyon hosszú idő telt el az alapítás óta.

Az ÉFOÉSZ nagy, országos szervezet lett.

Minden megyében van ÉFOÉSZ iroda.

Minden megyében van segítség, amit 

az ÉFOÉSZ szervez.

 

Az ÉFOÉSZ azt akarja, hogy az

értelmi fogyatékos emberek ugyanúgy 

tanulhassanak

dolgozhassanak

lakhassanak

házasodhassanak

szavazhassanak

élhessenek mint 

bárki más.
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