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ОПИСАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА АДВОКАТИ в Унгария
1. Достъп до професията
Необходимо ли е висше
образование/университетс
ко образование?

ДА

Задължително ли е
притежаването на
диплома по право?

ДА

Какви са стъпките за
придобиване на пълна
правоспособност като
адвокат?



Преминаване на въвеждащия стаж,



последвано
от
изпит
(изпит
на
адвокатската колегия, организиран от
държавата).



За приемане в адвокатската колегия е
необходимо лицето да е практикувало
най-малко една година като младши
адвокат, адвокат на трудов договор или
самостоятелно зает адвокат.



Изискването за една година опит като
младши адвокат, адвокат на трудов
договор
или
адвокат
с
пълна
правоспособност
важи
както
за
обичайния, така и за алтернативния
достъп до професията.



Адвокатите на трудов договор са с
ограничена
отговорност,
докато
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самостоятелно заетите адвокати носят
пълна отговорност. Лица, които имат
най-малко една година опит като
младши адвокат, адвокат на трудов
договор
или
адвокат
(с
пълна
правоспособност), могат да бъдат
вписани в регистъра на адвокатите.


Регистрация в адвокатската колегия.



Условия за допустимост съгласно
закона
(Закон XI
от
1998 г.
за
адвокатурата –1998. évi XI. törvény az
ügyvédekről),
като
гражданство
на
държава
от
ЕС/ЕИП,
подходящо
помещение за професионална дейност
(напр. адвокатска кантора – напр.
помещение с размер 12 м2., с чакалня за
клиентите,
тоалетна,
интернет
и
телефон и т.н.), застраховка, отсъствие
на пречки за допустимост.

Има ли алтернативни начини за упражняване на професията?
Начини за прехвърляне от други професии:
•

кандидатът трябва да е положил успешно изпита на адвокатската

колегия (един и същи държавен изпит за всички юридически професии –
съдии, прокурори, адвокати, нотариуси и др.) и
•

за приемане в адвокатската колегия – да има най-малко една година

практика като младши адвокат, адвокат на трудов договор или самостоятелно
зает адвокат.
2. Обучение по време на въвеждащия стаж
Има ли въвеждащ
стаж?

ДА

Правно основание:
Наредба на Министерството на правосъдието
относно държавния изпит (IM rendelet - a jogi
szakvizsgáról)
Въвеждащ стаж: Член 13, алинея 3, буква d) от
Закон XI от 1998 г. за адвокатурата (1998. évi XI.
törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)
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Стажът
задължителен ли е?

ДА

Какви видове
структури са
отговорни за
организиране на
обучението по време
на този стаж?

Унгарската
адвокатска
колегия
отговаря
организиране на обучението по време
въвеждащия стаж.

Установена продължителност:
3 години
за
на

Правно основание:
Член 97, алинея 3 от Закон XI от 1998 г. за
адвокатурата (1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 §
(3)
Адвокатската колегия обаче може да възложи
обучението на други структури, предоставящи
обучение. Съдържанието на обучението се
определя от компетентните колегии на регионално
равнище.

Форма на
въвеждащото
обучение

Стаж, съчетан с обучение по право, организирано от
компетентната адвокатска колегия.
Стажант-адвокатите трябва да посетят курсове на
обучение в продължение на общо 42 дни в рамките
на въвеждащия стаж.

Има ли приемен
изпит/проверка
преди въвеждащия
стаж?

ДА

 Проверка/удостоверяване на диплома

Има ли утвърдена
програма за
обучение по време
на въвеждащия
стаж?

ДА

Няма утвърдена учебна програма за всички
стажанти
(младши)
адвокати.
Учебната
програма се определя от компетентните
адвокатски колегии.

Има ли специфични
изисквания във
връзка с изучването
на правото на ЕС и

По принцип няма, но това зависи от регионалните
адвокатски колегии. Например програмата за
обучение на Будапещенската адвокатска колегия
включва лекции за прилагане на правото на ЕС в

Учебната програма не е обща за всички
стажант-адвокати,
а
се
определя
от
компетентните местни адвокатски колегии
(има
20
местни
адвокатски
колегии,
организирани на регионално равнище).
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езиковото обучение?

съдебните производства.

Въвеждащият стаж
разделен ли е на
отделни етапи?

НЕ

Въвеждащият стаж е с продължителност
3 години, но не е организиран или разделен
на отделни етапи.
Адвокатските
колегии
организират
програмата за обучение по време на
въвеждащия стаж. Учебната програма не е
единна и варира между отделните адвокатски
колегии.
Някои
адвокатски
колегии,
например
Будапещенската
адвокатска
колегия,
предлагат тристепенна програма за обучение.
Обучението през първата година е насочено
към
общите
норми,
които
уреждат
професионалната дейност на адвокатите;
през втората година се обръща внимание на
практическото прилагане на правото в
определени области;
а през третата година се осъществява
подготовката за държавния изпит.

Има ли
оценка/изпит след
въвеждащия стаж?

ДА

Държавен изпит (вж. по-горе Наредба на
Министерството на правосъдието относно
държавния изпит)

3. Система за текущо обучение
Прави ли се разграничение НЕ
между текущо обучение и
специализация?
Има ли задължение
за преминаване на
текущо обучение?

НЕ

В Унгария няма организирана система за
текущо обучение.
Адвокатската
колегия
отговаря
за
организирането
на
професионалното
обучение на приетите в колегията адвокати.
Това обучение се състои от незадължителни
мероприятия по определени теми (член 12,
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алинея 2, буква a) от Закон XI от 1998 г. за
адвокатурата).
Има ли задължение
за специализация?

Възможно е да се придобие диплома за
специализирано
юридическо
образование
(szakjogászi végzettség). Такава диплома може да се
придобие чрез следдипломно обучение в конкретна
област на правото (достъпно и за други юридически
професии).
Специализираното
обучение
се
организира от университета. То е достъпно за
всички висшисти с диплома по право, включително
за вписани адвокати.
Придобиването на тази диплома не е задължително
и адвокатите със и без специализация имат едни и
същи права и задължения.
Правно основание:


Член 116, алинея 1, буква d) от Закон XI от
1998 г. за адвокатурата относно приетите и
вписани в адвокатската колегия адвокати.

Наредба на Министерството на общественото
образование
относно
общите
условия
за
организиране на допълнително специализирано
обучение (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés szervezésének általános feltételeiről), приета
в съответствие със Закон CCIV от 2011 г. относно
националното висше образование.
Има ли задължение
за изучаване на
чужди езици?

НЕ

Има ли задължение
за включване на
правото на ЕС в
текущото
обучение/специализ
ацията?

НЕ
Знанията в областта на правото на ЕС обаче се
оценяват на изпита на адвокатската колегия
(задължителен модул по право на ЕС).

4. Акредитация и структури, предоставящи обучение
Съществува ли

В унгарската система няма изискване за
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акредитация?

акредитация, но се организират мероприятия
по определени теми.

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които предлагат текущо
обучение?

Не се прилага

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват акредитирани
дейности по текущо
обучение?

Не се прилага

Какъв е броят на
структурите,
предоставящи обучение,
които организират учебни
дейности за
специализация?

Между 6 и 10.

Какви са видовете
структури, предоставящи
обучение, които
разработват акредитирани
учебни дейности за
специализация?

Акредитирани частни или публични структури
с нестопанска цел, предоставящи обучение
Правно основание:
Наредба на Министерството на общественото
образование относно общите условия за
организиране
на
допълнително
специализирано обучение (10/2006. (IX. 25.)
OKM
rendelet a
szakirányú
továbbképzés
szervezésének általános feltételeiről)

Дейности и методи
Какви видове дейности по
обучение се приемат
съгласно задължението за
текущо обучение или
специализация?

Няма
задължен
ие за
текущо
обучение
или
специали
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Участие
обучение
членка:

в
в

дейности
по
друга държава

ДА – Унгарски адвокати могат
доброволно
да
участват
в
дейности по обучение, които се
провеждат в друга държава
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зация

членка.

5. Надзор на дейностите по обучение
Кои са структурите,
упражняващи надзор
върху дейностите по
текущо обучение?

Не се прилага – В Унгария няма система за
текущо обучение.

Каква е процедурата за
упражняване на надзор?

Не се прилага

Източник: Пилотен проект – Европейско съдебно обучение: „Лот 2 – Проучване на
актуалното състояние на обучението по право на ЕС на адвокати“, извършено от
Съвета на адвокатските колегии от Европейския съюз (CCBE) и Европейския институт
по публична администрация (EIPA)

7

