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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ στην Ουγγαρία
1. Πρόσβαση στο επάγγελμα
Τριτοβάθμια/πανεπιστημιακ ΝΑΙ
ή εκπαίδευση
Υποχρεωτικό πτυχίο
νομικής
Στάδια για την απόκτηση της
ιδιότητας του δικηγόρου:

ΝΑΙ



Ολοκλήρωση περιόδου προετοιμασίας για
την είσοδο στο επάγγελμα και στη
συνέχεια



εξετάσεις (εξετάσεις του δικηγορικού
συλλόγου που οργανώνονται από το
κράτος)



Για να εγγραφεί κάποιος στον δικηγορικό
σύλλογο πρέπει να έχει υπηρετήσει
τουλάχιστον 1 έτος ως νεότερος
δικηγόρος,
έμμισθος
δικηγόρος
ή
ελεύθερος επαγγελματίας δικηγόρος.



Η προϋπόθεση της μονοετούς εμπειρίας
ως νεότερος, έμμισθος ή ανεξάρτητος
δικηγόρος ισχύει τόσο για την κανονική
όσο για την εναλλακτική πρόσβαση στο
επάγγελμα.



Οι
έμμισθοι
δικηγόροι
έχουν
περιορισμένη ευθύνη, ενώ οι ελεύθεροι
επαγγελματίες
δικηγόροι
έχουν

1

Χώρα: Ουγγαρία

απεριόριστη
ευθύνη.
Όποιος
έχει
τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία ως νεότερος
δικηγόρος,
έμμισθος
δικηγόρος
ή
(ανεξάρτητος) δικηγόρος μπορεί να
εγγραφεί στο μητρώο των δικηγόρων.


Εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο.



Προϋποθέσεις εγγραφής, όπως ορίζονται
στον νόμο (νόμος XI του 1998 περί
δικηγόρων / 1998. évi XI. törvény az
ügyvédekről), όπως ιθαγένεια ΕΕ/ΕΟΧ,
κατάλληλη έδρα για επαγγελματική
δραστηριότητα (για παράδειγμα γραφείο,
π.χ. αίθουσα 12 τ.μ., χώρος αναμονής για
τους πελάτες, τουαλέτα, πρόσβαση σε
τηλέφωνο και διαδίκτυο κ.λπ.), ασφάλιση,
απουσία λόγων απαραδέκτου.

Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης στο επάγγελμα:
Εναλλακτικές οδοί πρόσβασης από άλλα επαγγέλματα.
•

Ο υποψήφιος πρέπει να έχει υποβληθεί επιτυχώς στις εξετάσεις του

δικηγορικού συλλόγου (ίδιες εθνικές εξετάσεις για όλα τα νομικά επαγγέλματα –
δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι κ.λπ.) και
•

για την εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο: τουλάχιστον 1 έτος πρακτικής

ως νεότερος δικηγόρος, έμμισθος δικηγόρος ή ελεύθερος επαγγελματίας
δικηγόρος
2. Κατάρτιση κατά την περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Προβλέπεται
περίοδος
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα;

ΝΑΙ

Νομική βάση:
Απόφαση του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί
κρατικών εξετάσεων (IM rendelet - a jogi
szakvizsgáról)
Περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα: Νόμος XI του 1998 περί δικηγόρων,
13
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)
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Υποχρεωτικό

ΝΑΙ

Καθορισμένη διάρκεια:
3 έτη

Τύποι αρμόδιων
δομών για την
οργάνωση της
εισαγωγικής
κατάρτισης

Ο Ουγγρικός Δικηγορικός Σύλλογος είναι αρμόδιος για
την οργάνωση της κατάρτισης κατά τη διάρκεια της
περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο στο επάγγελμα
Νομική βάση:
Άρθρο 97 παράγραφος 3 του νόμου XI του 1998 περί
δικηγόρων
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3) d)
Ωστόσο, ο δικηγορικός σύλλογος μπορεί να αναθέσει
την κατάρτιση σε άλλους εξωτερικούς παρόχους
κατάρτισης. Το περιεχόμενο της κατάρτισης ρυθμίζεται
από τους αρμόδιους δικηγορικούς συλλόγους σε
περιφερειακό επίπεδο.

Μορφή εισαγωγικής
κατάρτισης

Πρακτική άσκηση σε συνδυασμό με νομική κατάρτιση
που οργανώνεται από τον αρμόδιο δικηγορικό
σύλλογο.
Οι ασκούμενοι δικηγόροι πρέπει να παρακολουθούν
μαθήματα κατάρτισης για συνολικά 42 ημέρες κατά τη
διάρκεια της περιόδου προετοιμασίας για την είσοδο
στο επάγγελμα.

Εισαγωγικές
εξετάσεις / έλεγχος
πριν από την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

 Έλεγχος / Επαλήθευση διπλώματος

Καθορισμένο
πρόγραμμα σπουδών
κατά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Δεν υπάρχει καθορισμένο πρόγραμμα σπουδών
για όλους τους ασκούμενους (νεότερους)
δικηγόρους.
Το
πρόγραμμα
σπουδών
αποφασίζεται από τον αρμόδιο δικηγορικό
σύλλογο.
Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι κοινό για
όλους τους ασκούμενους δικηγόρους, αλλά
καθορίζεται από τον αρμόδιο τοπικό δικηγορικό
σύλλογο (υπάρχουν 20 τοπικοί δικηγορικοί
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σύλλογοι που
επίπεδο).

οργανώνονται

σε

επαρχιακό

Ιδιαίτερες απαιτήσεις
όσον αφορά το δίκαιο
της ΕΕ και τη
γλωσσική κατάρτιση

Καταρχήν δεν υπάρχουν, εξαρτάται όμως από τους
τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους. Για παράδειγμα, το
πρόγραμμα κατάρτισης του δικηγορικού συλλόγου της
Βουδαπέστης περιλαμβάνει διαλέξεις για την εφαρμογή
του δικαίου της ΕΕ σε δικαστικές υποθέσεις.

Υποδιαίρεση της
περιόδου
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα σε
διαφορετικά στάδια

ΟΧΙ

Η περίοδος προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα διαρκεί 3 έτη, αλλά δεν οργανώνεται
ούτε χωρίζεται σε διαφορετικά στάδια.
Αυτό που οργανώνουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
είναι το πρόγραμμα κατάρτισης κατά την
περίοδο προετοιμασίας για την είσοδο στο
επάγγελμα. Το πρόγραμμα σπουδών δεν είναι
ενιαίο και διαφέρει σε κάθε δικηγορικό σύλλογο.
Ορισμένοι δικηγορικοί σύλλογοι, όπως ο
δικηγορικός
σύλλογος
της
Βουδαπέστης,
προσφέρουν πρόγραμμα κατάρτισης 3 σταδίων.
Το πρώτο έτος επικεντρώνεται στους γενικούς
κανόνες που διέπουν την επαγγελματική
δραστηριότητα των δικηγόρων·
το δεύτερο έτος επικεντρώνεται στην πρακτική
εφαρμογή του νόμου σε διάφορους τομείς· και
το τρίτο έτος επικεντρώνεται στην προετοιμασία
για τις κρατικές εξετάσεις.

Αξιολόγηση/εξετάσεις
μετά την περίοδο
προετοιμασίας για
την είσοδο στο
επάγγελμα

ΝΑΙ

Κρατικές εξετάσεις (βλ. ανωτέρω, απόφαση
του Υπουργείου Δικαιοσύνης περί κρατικών
εξετάσεων)

3. Σύστημα συνεχούς κατάρτισης
Διαφοροποίηση μεταξύ
συνεχούς
κατάρτισης/κατάρτισης
εξειδίκευσης

ΟΧΙ
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Υποχρεώσεις όσον
αφορά τη συνεχή
κατάρτιση

ΟΧΙ

Δεν υπάρχει οργανωμένο σύστημα συνεχούς
κατάρτισης στην Ουγγαρία.
Ο δικηγορικός σύλλογος είναι υπεύθυνος για
την οργάνωση της επαγγελματικής κατάρτισης
των δικηγόρων που εγγράφονται στον σύλλογο.
Η κατάρτιση αυτή περιλαμβάνει ειδικά
προγράμματα που είναι προαιρετικά (άρθρο 12
παράγραφος 2 στοιχείο a) του νόμου XI του 1998
περί δικηγόρων)

Υποχρεώσεις όσον
αφορά την κατάρτιση
εξειδίκευσης

Υπάρχει
η
δυνατότητα
απόκτησης
πτυχίου
εξειδικευμένης κατάρτισης (szakjogászi végzettség). Το
πτυχίο εξειδίκευσης μπορεί να αποκτηθεί κατά τη
διάρκεια
μεταπτυχιακών
σπουδών
σε
έναν
συγκεκριμένο τομέα δικαίου (μπορεί να αποκτηθεί και
από άλλους ασκούντες νομικό επάγγελμα). Η κατάρτιση
εξειδίκευσης οργανώνεται από το πανεπιστήμιο. Η
κατάρτιση εξειδίκευσης είναι ανοικτή σε όλους τους
πτυχιούχους
νομικής,
περιλαμβανομένων
των
εγγεγραμμένων δικηγόρων.
Η απόκτηση του συγκεκριμένου πτυχίου είναι
προαιρετική και όλοι οι δικηγόροι, είτε με ειδίκευση
είτε χωρίς, έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις.
Νομική βάση:


Άρθρο 116 παράγραφος 1 στοιχείο d) του νόμου
XI του 1998 περί δικηγόρων για τους δικηγόρους
που έχουν γίνει δεκτοί και είναι εγγεγραμμένοι
στον δικηγορικό σύλλογο

Απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Εκπαίδευσης
σχετικά με τις γενικές προϋποθέσεις για την οργάνωση
εξειδικευμένης επιμόρφωσης (10/2006. (IX. 25.) OKM
rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeiről), που εκδόθηκε σύμφωνα με τον
νόμο CCIV του 2011 για την εθνική τριτοβάθμια
εκπαίδευση.
Υποχρεώσεις όσον
αφορά την εκμάθηση
ξένων γλωσσών

Καμία υποχρέωση
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Υποχρεώσεις όσον
αφορά περιεχόμενο
σχετικό με το δίκαιο
της ΕΕ σε σχέση με τη
συνεχή
κατάρτιση/κατάρτιση
εξειδίκευσης

ΟΧΙ
Εντούτοις, η γνώση του δικαίου της ΕΕ αξιολογείται
στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου (υποχρεωτική
ενότητα για το δίκαιο της ΕΕ).

4. Συστήματα διαπίστευσης και πάροχοι κατάρτισης
Δυνατότητα διαπίστευσης

Στο ουγγρικό σύστημα δεν προβλέπονται
προϋποθέσεις διαπίστευσης, αλλά
οργανώνονται ειδικά προγράμματα.

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
προσφέρουν
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες συνεχούς
κατάρτισης

Α/Α

Αριθμός παρόχων
κατάρτισης οι οποίοι
οργανώνουν
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Μεταξύ 6 και 10

Τύπος παρόχων κατάρτισης
οι οποίοι αναπτύσσουν
διαπιστευμένες
δραστηριότητες κατάρτισης
προετοιμασίας για την
εξειδίκευση

Διαπιστευμένοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι
κερδοσκοπικοί πάροχοι κατάρτισης

μη

Νομική βάση:
Απόφαση
του
Υπουργείου
Δημόσιας
Εκπαίδευσης
σχετικά
με
τις
γενικές
προϋποθέσεις για την οργάνωση εξειδικευμένης
επιμόρφωσης (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a
szakirányú
továbbképzés
szervezésének
általános feltételeiről)
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Δραστηριότητες και μέθοδοι
Τύπος αποδεκτών
δραστηριοτήτων κατάρτισης
στο πλαίσιο των
υποχρεώσεων συνεχούς
κατάρτισης ή κατάρτισης
εξειδίκευσης

Δεν
προβλέποντ
αι
υποχρεώσεις
συνεχούς
κατάρτισης
ούτε
εξειδίκευσης

Συμμετοχή
σε
δραστηριότητες κατάρτισης
σε άλλο κράτος μέλος:
ΝΑΙ - Οι ούγγροι δικηγόροι
μπορούν να συμμετέχουν κατά
βούληση σε δραστηριότητες
κατάρτισης που λαμβάνουν
χώρα σε άλλο κράτος μέλος

5. Εποπτεία δραστηριοτήτων κατάρτισης
Φορείς εποπτείας των
δραστηριοτήτων συνεχούς
κατάρτισης

Α/A - Δεν υπάρχει σύστημα συνεχούς κατάρτισης
στην Ουγγαρία.

Διαδικασία εποπτείας

Α/Α

Πηγή: Πιλοτικό πρόγραμμα - Ευρωπαϊκή Δικαστική Κατάρτιση: «Παρτίδα 2 – Μελέτη σχετικά
με την παρούσα κατάσταση όσον αφορά την κατάρτιση των δικηγόρων στο δίκαιο της ΕΕ», που
εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CCBE) και
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (EIPA)
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