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OPIS NACIONALNEGA SISTEMA USPOSABLJANJA ZA ODVETNIKE na Madžarskem
1. Dostop do poklica
Visokošolska/univerzitetna
izobrazba

DA

Diploma iz prava je obvezna

DA

Koraki do pridobitve statusa
kvalificiranega odvetnika



končano uvajalno obdobje, ki mu sledi



izpit (pravniški izpit, ki ga organizira
država);



za sprejem v odvetniško zbornico je moral
kandidat najmanj eno leto opravljati poklic
kot odvetniški pripravnik, zaposleni
odvetnik ali samozaposleni odvetnik;



zahteva glede enoletnih izkušenj kot
odvetniški pripravnik, zaposleni odvetnik
ali polno kvalificirani odvetnik se uporablja
za običajno in alternativno pot do poklica;



zaposleni
odvetniki
imajo
omejeno
odgovornost,
medtem
ko
imajo
samozaposleni
odvetniki
polno
odgovornost. Oseba, ki ima najmanj eno
leto izkušenj kot odvetniški pripravnik,
zaposleni odvetnik ali (polno kvalificirani)
odvetnik, se lahko vpiše v imenik
odvetnikov;
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vpis v odvetniško zbornico;



pogoji za sprejem, kot so določeni v
zakonu
(zakon XI
iz
leta 1998
o
odvetnikih/1998. évi XI. törvény az
ügyvédekről), kot so državljanstvo EU/EGP,
primeren prostor za opravljanje poklica
(npr. pisarna – npr. 12 m2 prostora,
čakalnica za stranke, toaletni prostori,
dostop do interneta in telefon itd.),
zavarovanje,
neobstoj
pogojev,
ki
onemogočajo sprejem.

Druge poti do poklica
Poti za prehod iz drugih poklicev:
•

kandidat mora uspešno opraviti pravniški državni izpit (enak državni izpit za

vse pravniške poklice – sodnike, tožilce, odvetnike, notarje itd.) in
•

za sprejem v odvetniško zbornico: najmanj eno leto izkušenj kot odvetniški

pripravnik, zaposleni odvetnik ali samozaposleni odvetnik.
2. Usposabljanje med uvajalnim obdobjem
Ali obstaja uvajalno
obdobje?

DA

Pravna podlaga:
uredba ministrstva za pravosodje o pravniškem
državnem izpitu (IM rendelet - a jogi
szakvizsgáról)
Uvajalno obdobje: zakon XI iz leta 1998 o
odvetnikih, člen 13,
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)

Obvezno

DA

Predpisano trajanje:
tri leta

Vrste struktur,
pristojnih za
organiziranje
uvajalnega
usposabljanja

Za organizacijo usposabljanja med uvajalnim obdobjem
je pristojna madžarska odvetniška zbornica.
Pravna podlaga:
člen 97(3) zakona XI iz leta 1998 o odvetnikih,
1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3).
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Vendar lahko odvetniška zbornica usposabljanje odda v
izvajanje drugim ponudnikom usposabljanja. Vsebino
usposabljanja določijo pristojne odvetniške zbornice na
regionalni ravni.
Oblika uvajalnega
usposabljanja

Pripravništvo v povezavi s pravnim usposabljanjem, ki
ga organizira pristojna odvetniška zbornica.
Odvetniški pripravniki morajo v uvajalnem obdobju
opraviti skupaj 42 dni usposabljanja.

Sprejemni
izpit/preverjanje pred
uvajalnim obdobjem

DA

 pregled/preverjanje diplome

Predpisan učni načrt
med uvajalnim
obdobjem

DA

Predpisani učni načrt za vse odvetniške
pripravnike ne obstaja. Učni načrt določijo
pristojne odvetniške zbornice.
Učni načrt ni skupen za vse odvetniške
pripravnike, ampak ga določijo pristojne lokalne
odvetniške
zbornice
(obstaja
20 lokalnih
odvetniških zbornic, organiziranih na okrožni
ravni).

Posebnosti v zvezi s
pravom EU in
jezikovnim
usposabljanjem

Načeloma jih ni, vendar je to odvisno od lokalnih
odvetniških zbornic. Na primer, program usposabljanja
pri odvetniški zbornici Budimpešte vključuje predavanja
o uporabi prava EU v sodnih zadevah.

Uvajalno obdobje
razdeljeno v različne
faze

NE

Uvajalno obdobje traja tri leta, vendar ni
organizirano ali razdeljeno v različne faze.
Odvetniške zbornice organizirajo program
usposabljanja v uvajalnem obdobju. Učni načrt
tega usposabljanja ni enoten in se razlikuje po
posameznih odvetniških zbornicah.
Nekatere odvetniške zbornice, kot je odvetniška
zbornica
Budimpešte,
ponujajo
program
usposabljanja v treh fazah.
Prvo leto je osredotočeno na splošna pravila, ki
urejajo poklicno dejavnost odvetnikov.
Drugo

leto

3

je

osredotočeno

na

praktično

Država: Madžarska

uporabo prava na nekaterih področjih.
Tretje leto je osredotočeno na pripravo za
pravniški državni izpit.
Ocena/izpit po
uvajalnem obdobju

pravniški državni izpit (glej zgoraj, uredba
ministrstva za pravosodje o pravniškem
državnem izpitu)

DA

3. Sistem stalnega usposabljanja
Razlikovanje med stalnim in
specialističnim
usposabljanjem

NE

Obveznosti v zvezi s
stalnim
usposabljanjem

Na Madžarskem ni organiziranega
stalnega usposabljanja.

NE

sistema

Za organizacijo strokovnega usposabljanja
odvetnikov, sprejetih v odvetniško zbornico, je
odgovorna odvetniška zbornica. To usposabljanje
vključuje priložnostne dogodke, ki se jih odvetniki
udeležujejo prostovoljno (člen 12(2)(a) zakona XI
iz leta 1998 o odvetnikih).
Obveznosti v zvezi s
specialističnim
usposabljanjem

Pridobiti je mogoče diplomo iz specialističnega
usposabljanja (szakjogászi végzettség). Diplomo o
specializaciji je mogoče dobiti med podiplomskim
študijem na določenem pravnem področju (na voljo je
tudi za druge pravniške poklice). Specialistično
usposabljanje organizira univerza. Na voljo je vsem
diplomantom prava, vključno z odvetniki, vpisanimi v
imenik odvetnikov.
Pridobitev te diplome je prostovoljna, odvetniki s
specializacijo ali brez nje pa imajo enake pravice in
obveznosti.
Pravna podlaga:


člen 116(1)(d) zakona XI iz leta 1998 o odvetnikih v
zvezi z odvetniki, sprejetimi in vpisanimi v
odvetniško zbornico;

uredba ministrstva za javno izobraževanje o splošnih
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pogojih
organizacije
specialističnega
nadaljnjega
izobraževanja (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a
szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeiről), sprejeta v skladu z zakonom CCIV iz
leta 2011 o nacionalnem visokošolskem izobraževanju.
Obveznosti v zvezi z
učenjem tujih jezikov

Ni obveznosti.

Obveznosti v zvezi z
vsebino prava EU pri
stalnem/specialistične
m usposabljanju

NE
Vendar se poznavanje prava EU ocenjuje pri pravniškem
državnem izpitu (obvezni modul o pravu EU).

4. Sistemi akreditacije in ponudniki usposabljanja
Možnost akreditacije

V madžarskem sistemu akreditacija ni
predvidena, vendar se organizirajo priložnostni
dogodki.

Število ponudnikov
usposabljanja, ki ponujajo
dejavnosti stalnega
usposabljanja

–

Vrsta ponudnikov
usposabljanja, ki razvijajo
akreditirane dejavnosti
stalnega usposabljanja

–

Število ponudnikov
usposabljanja, ki organizirajo
dejavnosti usposabljanja za
pripravo na specializacijo

med 6 in 10

Vrsta ponudnikov
usposabljanja, ki razvijajo
akreditirane dejavnosti
usposabljanja za pripravo na
specializacijo

akreditirani zasebni ali
ponudniki usposabljanja

javni

nepridobitni

Pravna podlaga:
uredba ministrstva za javno izobraževanje o
splošnih pogojih organizacije specialističnega
nadaljnjega izobraževanja (10/2006. (IX. 25.) OKM
rendelet
a
szakirányú
továbbképzés
szervezésének általános feltételeiről)
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Dejavnosti in metode
Vrsta dejavnosti
usposabljanja, priznana v
okviru obveznosti stalnega
ali specialističnega
usposabljanja

Ni
obveznosti
glede
stalnega ali
specialistič
nega
usposablja
nja.

Sodelovanje
na
dejavnostih
usposabljanja v drugih državah
članicah:
DA – madžarski odvetniki lahko
prostovoljno
sodelujejo
na
dejavnostih usposabljanja v drugih
državah članicah.

5. Nadzor nad dejavnostmi usposabljanja
Organizacije, vključene v
nadzor nad dejavnostmi
stalnega usposabljanja

Na Madžarskem ni sistema stalnega usposabljanja.

Potek nadzora

–

Vir: Pilotni projekt – Evropsko izobraževanje v pravosodju: „Sklop 2 – Študija o usposabljanju
odvetnikov o pravu EU“, ki sta jo izvedla Svet odvetniških združenj Evrope (CCBE) in Evropski
inštitut za javno upravo (EIPA)
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