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1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:



Gyakorlati idő letöltése, amit



Vizsga követ
szakvizsga)



A kamarai felvételhez legalább 1 évig
ügyvédjelöltként, alkalmazott ügyvédként
vagy önálló ügyvédként kell praktizálni.



Ez az 1 éves szakmai tapasztalat a
szakmához vezető szokásos és alternatív
utak esetében is megkövetelt.



Az alkalmazott ügyvédek felelőssége
korlátozott, míg az önálló ügyvédeké
korlátlan. A legalább 1 évig ügyvédjelölti,
alkalmazott ügyvédi vagy önálló ügyvédi
tevékenységet folytatott személy felvehető
az ügyvédek nyilvántartásába.



Kamarai regisztráció



A jogszabály (az ügyvédekről szóló 1998.
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évi XI. törvény) által meghatározott
felvételi
követelmények,
például
uniós/EGT-állambeli
állampolgárság,
szakmai
tevékenység
gyakorlására
alkalmas irodahelyiség (pl. egy 12 m2-es
szoba, várakozóhely az ügyfelek számára,
mellékhelyiség, internet és telefon stb.),
felelősségbiztosítás, összeférhetetlenségi
okok hiánya.
Léteznek-e alternatív utak a szakmához?
Váltási lehetőségek más szakmákból.
•

A jelöltnek sikeresen le kell tennie a jogi szakvizsgát (ugyanaz az államilag

szervezett vizsga valamennyi jogi szakma – bírák, ügyészek, ügyvédek, közjegyzők
stb. – számára).
•

A kamarai felvételhez: legalább 1 évig ügyvédjelölti, alkalmazott ügyvédi vagy

önálló ügyvédi tevékenységet folytatott
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE

Jogalap:

N

IM rendelet a jogi szakvizsgáról
Gyakorlati idő: Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI.
törvény 13. §-ának (3) bekezdése

Kötelező-e?

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai

IGE

Időtartama:

N

3 év

A Magyar Ügyvédi Kamara felelős a gyakorlati idő alatt a
képzés megszervezéséért
Jogalap:
Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 97. § (3)
bekezdése
Ugyanakkor a Kamara kiszervezheti a képzést más
képzésszolgáltatókhoz. A képzés tartalmát az egyes
kamarák regionális szinten szabályozzák.

A gyakorlati idős
képzés formája

Az ügyvédjelölti munka és az illetékes kamara által
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szervezett jogi képzés ötvözése.
Az ügyvédjelölteknek a gyakorlati idő alatt összesen 42
nap időtartamban kell képzésen részt venniük.
A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGE
N

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

Főszabály szerint nincsenek, de ez a helyi kamaráktól
függ. Például a Budapesti Ügyvédi Kamara képzési
programjában szerepel az uniós jog bírósági ügyekben
történő alkalmazása.

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM A gyakorlati idő 3 éves, de nem oszlik különböző
szakaszokra.

 Diploma ellenőrzése/igazolása

N

Nincs az összes ügyvédjelöltre kiterjedő tanterv.
A tantervekről az illetékes kamarák döntenek.
A tanterv nem minden ügyvédjelöltre azonos, azt
az illetékes kamarák állítják össze (megyei
szinten 20 helyi kamara létezik).

A kamarák a gyakorlati idő alatti képzési
programot szervezik. A tanterv nem egységes,
kamaránként változó.
Egyes kamarák – így például a budapesti – három
lépcsős képzési programot kínálnak.
Az első év az ügyvédek szakmai tevékenységére
vonatkozó általános szabályokra összpontosít;
a második a jog adott területeken történő
gyakorlati alkalmazására; végül
a harmadik a szakvizsgára való felkészítésre
koncentrál.

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N

Szakvizsga (lásd fent a szakvizsgáról szóló
igazságügyi minisztériumi rendeletet)

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a

NEM
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folyamatos képzés /
szakosító képzés között?
Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

NEM Magyarországon
képzési rendszer.

Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

Szakjogászi
végzettség
szerzése
lehetséges.
A
szakjogászi végzettséget posztgraduális tanulmányok
során lehet megszerezni egy adott jogterületen (ez a
lehetőség más jogi szakemberek számára is fennáll). A
szakosító képzést az egyetemek szervezik. A szakosító
képzésen minden végzett jogász részt vehet, ideértve a
nyilvántartásba vett ügyvédeket is.

nincs

hivatalos

szakosító

A Kamara a felelős a Kamarába felvett ügyvédek
szakmai képzésének megszervezéséért. Ez a
képzés eseti, választható képzéseket takar (az
ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 12. § (2)
bekezdésének a) pontja).

E diploma megszerzése választható, az ügyvédek azonos
jogokkal
és
kötelezettségekkel
rendelkeznek,
függetlenül attól, hogy van-e szakjogászi végzettségük.
Jogalap:


Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 116. §
(1) bekezdésének d) pontja

10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés szervezésének általános feltételeiről,
amelyet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény alapján fogadtak el.
Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel

NEM
Ugyanakkor az uniós jogi tudást a szakvizsga során
felmérik (a vizsga kötelező része egy uniós jogi modul).
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kapcsolatosan?
4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

A magyar rendszer nem tartalmaz akkreditációs
kötelezettségeket, eseti jelleggel szerveznek
eseményeket.

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

A szakosító képzéseket
kidolgozó képzésszolgáltatók
száma

6 és 10 között

Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Akkreditált magán
képzésszolgáltató

vagy

állami

nonprofit

Jogalap:
10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés
szervezésének
általános
feltételeiről)

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos vagy
szakosítási képzési
kötelezettségek keretében
elfogadott képzéstípusok

Nincs
folyamato
s képzési
vagy
szakosodás
i
kötelezetts
ég

A más tagállamban tartott
képzéseken való részvétel:
IGEN – A magyar ügyvédek
önkéntes alapon részt vehetnek
más
tagállamokban
tartott
képzéseken.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem releváns –Nincs folyamatos képzési rendszer
Magyarországon
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A felügyeleti folyamat

Nem releváns

Forrás: Kísérleti projekt – Európai Igazságügyi Képzés: „2. tétel – Vizsgálat az uniós jog területén
tartott ügyvédképzés helyzetéről", Európai Ügyvédi Kamarák Tanácsa (CCBE) és Európai
Közigazgatási Intézet (EIPA)
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