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AZ ÜGYVÉDEK NEMZETI KÉPZÉSI RENDSZERÉNEK LEÍRÁSA – Anglia és Wales
1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN (a jelölteknek megfelelő diplomával kell
rendelkezniük)

Kötelező-e jogi diploma?

NEM

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:








Szakmai készségek kurzusa (PSC), amelyet
belépés előtt kell elvégezni
A Jogászegyesület értékelése a jelöltről
A jelölt értékelése és egy ügyvédi iroda általi
befogadása
Gyakorlati idő letöltése
Vizsga
Az Angliai és Walesi Jogászegyesületnél történő
regisztráció

Belépési útvonalak:
Jogi alapdiploma + LPC (joggyakorlati kurzus) + 2
éves képzési szerződés
vagy
Nem jogi diploma + GDL (egyéves kiegészítő
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kurzus) + LPC + 2 éves képzési szerződés
Minden jelöltnek részt kell vennie egy

LPC

kurzuson (joggyakorlati kurzus) + 2 éves képzési
szerződéssel kell rendelkeznie (amelyet ügyvédi
iroda, állami szerv vagy valamely társaság jogi
osztálya kínálhat)
Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

IGEN
 Gyakornokság diploma helyett
 Váltási lehetőségek más szakmákból (más
országok jogi szakmái számára)
Az LPC szakasz megkezdhető a jogi előadók
számára nyitva álló úton keresztül is (ILEX), amely
részidős képzést és szakmai tapasztalatot jelent
alapdiploma hiányában. Ezen felvételi útvonal
követelményei ettől a ponttól kezdve azonosak a
szakmát hagyományos úton megkezdő jelöltekkel
szemben támasztottakkal.
Teljes jogú jogászok váltási útja – a másutt teljes
jogúvá vált jogi szakembere számára – vizsgák
letételét és az előírt megfelelőségi követelmények
teljesítését foglalja magában

2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE
N

Jogalap:
SRA képzési szabályzat, 2011
http://www.sra.org.uk/students/lpc.page
http://www.sra.org.uk/students/trainingcontract.page

Kötelező-e?

IGE
N

Időtartama:
3 év
(2 éves képzési szerződés + kb. egy év az LPC-re)
(legfeljebb 6 hónap levonható korábbi egyenértékű
tapasztalat alapján)
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A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai









A gyakorlati idős
képzés formája







A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGE
N

magán ügyvédi irodák és kereskedelmi szervezetek
saját jogi osztályai – ezek a gyakorlati idő második
szakaszát, a képzési szerződést biztosítják
(munkahelyi gyakorlati tapasztalat)
nem magán ügyvédi irodák (pl. nemzeti és helyi
önkormányzati szervek, valamint kereskedelmi
szervezetek saját jogi osztályai) – ezek a gyakorlati
idő második szakaszát, a képzési szerződést
biztosítják (munkahelyi gyakorlati tapasztalat)
kereskedelmi szolgáltatók – a kereskedelmi
szolgáltatók
közé
tartoznak
például
a
magánegyetemek, amelyek időnként szakmai
képesítésekre szakosodnak; ezek mind az Egyesült
Királyság minőségértékelő hatóságától, mind pedig
az SRA-tól akadémiai akkreditációt nyernek (ezek
nyújtják a gyakorlati idő első szakaszában az LPC
kurzust)
Egyetemek (a gyakorlati idő első szakaszában az
LPC kurzust az egyetemek nyújtják)
Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
Minden ügyvédjelölt számára közös,
meghatározott tantervű jogi képzés
Jogi képzés személyre szabott tantervvel
Nem jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés
Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés



Diploma ellenőrzése/igazolása
Pályaalkalmassági vizsgálat

http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/suita
bilitytest/content.page

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

IGE
N

Az LPC-nek és a képzési szerződésnek 3
meghatározott jogterületet kell lefednie, amelyek
közül legalább egynek perjoggal, egynek pedig
nemperes joggal kell foglalkoznia.
Az LPC eredményei:
http://www.sra.org.uk/documents/students/lpc/LP
C-Outcomes-Sept2011.pdf
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Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

NE
M

Az LPC megkezdése előtt azonban a diákoktól
elvárt a következő területeken szerzett tudás:
- A fontosabb uniós intézmények
- az uniós jog forrásai és értelmezése
- az uniós jog és a nemzeti jog kapcsolata
- a vonatkozó emberi jogi egyezmények és
jogalkotás
Az LPC teljes időtartamában részletesen tanítják és
értékelik az uniós jogot, amikor az a szóban forgó
jogterületet érinti

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

NEM

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N





Írásbeli vizsgák
Szóbeli vizsgák
a vizsgákra az LPC szakaszban kerül sor, a
szerződéses időszak letöltését az illetékes
képzési partner már úgy igazolja, hogy nincs
további vizsga

3. Folyamatos képzési rendszer
Van-e különbségtétel a
folyamatos képzés /
szakosító képzés között?

IGEN
Ugyanakkor a szakosító képzés beszámíthat a
folyamatos szakmai továbbképzési
követelményekbe is, és nem kötelező – kivéve,
ha egy solicitor nagyon speciális területen
(például védőügyvédként) tevékenykedik.
Jelenleg az angol ügyvédképzési rendszerben az
egyetlen elérhető szakosodás a védőügyvédeké.
Jogalap:
Az
SRA
védőügyvédekre
vonatkozó
minőségértékelési
rendszere,
amely
a
védőügyvédi hivatást szabályozza Angliában és
Walesben

Fennállnak-e
folyamatos képzésre

IGE
N

A Jogászegyesület belső szabályzatában lefektetett
képzési kötelezettségek
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vonatkozó
kötelezettségek?

Jogalap:
Anglia és Wales solicitorjainak folyamatos képzési
kötelezettségeire vonatkozó szabályok
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpdaccreditation.page
http://www.sra.org.uk/solicitors/handbook/cpd/co
ntent.page

Fennállnak-e
szakosító képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

NEM

Sosem volt ilyen korábban, de a helyzet
összetettebbé vált. A solicitorok elsősorban nem
kötelező erejű, a munkájuk minőségét jelző
szakképesítéseket szerezhetnek meg. Az olyan
ügyfelek, mint a kormány és a bankok egyre inkább
figyelembe veszik ezeket a szakképesítéseket
megbízottaik kiválasztásakor. Ugyanakkor nemrég
(2013-ban)
egy
új,
kötelező
szakosítási
akkreditációt
indítottak
a
szakjogászok
minőségértékelési rendszere (QASA) néven,
amely előírja a védőügyvédek számára, hogy csak e
szakminősítés
birtokában
járhatnak
el
a
bíróságokon.

Van-e az uniós jog NEM
területére vonatkozó
kötelezettség
a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?
4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

IGEN, fennáll az akkreditáció lehetősége:
 nemzeti képzésszolgáltatók esetében
 más
tagállamokból
származó
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képzésszolgáltatók esetében
Akkreditációs eljárás
A folyamatos szakmai továbbképzést nyújtó
szolgáltatók házon belüli vagy külső szolgáltatókká
válhatnak, feltéve, hogy megfelelnek a jóváhagyás
feltételeinek és tevékenységüket nyomon követik
http://www.sra.org.uk/solicitors/cpd/trainingcompanies.page
A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

Több mint 50

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái







Jogászegyesület
A Kamara/Jogászegyesület által irányított vagy
létesített szervezet (ideértve a jogi központokat
vagy a solicitorok helyi csoportjait)
Akkreditált
magán
kereskedelmi
képzésszolgáltató
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató

A szakosító képzéseket
kidolgozó
képzésszolgáltatók száma

Több mint 50

Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái







Jogászegyesület
A Jogászegyesület által irányított vagy létesített
szervezet (ideértve a jogi központokat vagy a
solicitorok helyi csoportjait)
Akkreditált
magán
kereskedelmi
képzésszolgáltató
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató

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





Személyes képzéseken
való részvétel
Távolsági képzési
programok teljesítése
e-Learning modulok
elvégzése
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A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Beszámíthat a
folyamatos
képzési
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Webinárium megtekintése
Vegyes tanulási*
tevékenységek végzése
Képzési konferenciákon*
való részvétel
Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk

az éves folyamatos képzési
követelmény 25%-át
akkreditált szolgáltatókon
keresztül igénybe vett

kötelezettségekb
e, de ez a
következőktől
függ:
 a részvételt
megelőzően a
képzésszolgáltató
nak a résztvevő
tagállamában
történő
akkreditációja
 a tevékenységek
típusa

képzésekkel kell teljesíteni
5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

IGEN

Jogászegyesület

A felügyeleti folyamat

A következők értékelése:
 a tartalom minősége
 a képzési módszerek minősége

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

IGEN

A felügyeleti folyamat

A következők értékelése:



A QASA-t az SRA, a tárgyalóügyvédi kamara
szakmai normákkal foglalkozó testülete és
a jogi előadók szakmai intézete felügyeli,
akik saját tagjaik/az általuk szabályozott
személyek vonatkozásában meghatározzák
a büntetőügyvédek közös standardjait.

a tartalom minősége
a képzési módszerek minősége

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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