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BESCHRIJVING VAN HET NATIONALE OPLEIDINGSSTELSEL VOOR ADVOCATEN in
Hongarije
1. Toegang tot het beroep
Hoger onderwijs/universitair
onderwijs

JA

Een afgeronde universitaire
rechtenstudie is verplicht

JA

Stappen om een volledig
bevoegde advocaat te worden:



Voltooiing van de beroepsopleiding, gevolgd
door



examinering (balie-examen georganiseerd door
de staat).



Om toegelaten te kunnen worden tot de balie
dient men ten minste één jaar als advocaatstagiair, advocaat in loondienst of zelfstandig
advocaat te hebben gewerkt.



Deze toelatingseis geldt zowel voor de normale
als de alternatieve route naar het volwaardig
advocaatschap.



Advocaten in loondienst zijn beperkt
aansprakelijk, terwijl zelfstandig praktiserende
advocaten volledig aansprakelijk zijn. Iemand
die ten minste één jaar ervaring als advocaatstagiair, advocaat in loondienst of (volledig
bevoegd) zelfstandig advocaat heeft, kan op het
tableau van advocaten worden ingeschreven.



Inschrijving bij de balie.



De toelatingseisen zijn vastgelegd in Wet XI van
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1998 inzake advocaten (1998. évi XI. törvény az
ügyvédekről). De kandidaat moet onder meer
burger van de EU/EER zijn, beschikken over een
geschikt kantoor voor het uitoefenen van zijn
praktijk (bv. spreekkamer van twaalf vierkante
meter, wachtruimte, toilet, internet- en
telefoonverbinding) en verzekerd zijn. Ook
mogen er geen niet-ontvankelijkheidsgronden
bestaan.
Alternatieve routes naar dit beroep:
Ja, via andere beroepen.
•
De kandidaat moet het balie-examen met goed gevolg hebben afgelegd (dit
staatsexamen is voor alle juridische beroepen – rechters, openbare aanklagers, advocaten,
notarissen, enz. – hetzelfde), en
•
voor toelating tot de balie, ten minste één jaar als advocaat-stagiair, advocaat in
loondienst of zelfstandig advocaat hebben gewerkt.
2. Opleiding tijdens de introductieperiode
Is er een
introductieperiode?

JA

Rechtsgrondslag:
Besluit van het ministerie van Justitie betreffende het
staatsexamen (IM rendelet - a jogi szakvizsgáról)
Introductieperiode: Artikel 13 van Wet XI van 1998
betreffende advocaten
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d))

Verplicht

JA

Soorten organisaties die
verantwoordelijk zijn voor
het organiseren van
introductieopleidingen

De Hongaarse orde van advocaten is verantwoordelijk voor het
organiseren van introductieopleidingen.
Rechtsgrondslag:
Artikel 97, lid 3, van Wet XI van 1998 betreffende advocaten
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3)).
De orde van advocaten kan de opleiding echter uitbesteden. De
inhoud van de opleiding wordt vastgesteld door de bevoegde
lokale balies.

Vorm van
introductieopleiding

Stage in combinatie met een door de lokale balie
georganiseerde rechtenopleiding.

Vastgestelde duur:
3 jaar
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Advocaat-stagiairs moeten in totaal 42 cursusdagen bijwonen.
Toelatingsexamen/toetsing voorafgaand aan
de introductieperiode

JA

 Controle/verificatie van diploma

Vast curriculum tijdens de
introductieperiode

JA

Er is geen vast opleidingsprogramma voor advocaatstagiairs. Het opleidingsprogramma wordt bepaald
door de lokale balie.
Het opleidingsprogramma is niet voor alle advocaatstagiairs gelijk, maar wordt vastgesteld door de lokale
balie (in elk comitaat bevinden zich twintig balies).

Bijzonderheden ten
aanzien van opleiding in
EU-recht en
taalvaardigheden:

In beginsel niet, maar het hangt af van de lokale balie.
Bijvoorbeeld de Boedapestse balie heeft ook lezingen over de
toepassing van EU-recht in het opleidingsprogramma
opgenomen.

In verschillende fasen
opgedeelde
introductieperiode

NEE

De beroepsopleiding duurt drie jaar, maar is niet
georganiseerd of opgesplitst in verschillende fasen.
De opleiding wordt georganiseerd door de balies. De
programma's van de opleiding zijn onderling niet
uniform maar verschillen per balie.
Bepaalde balies, zoals die van Boedapest, bieden een
opleiding in drie stappen aan.
In het eerste jaar worden algemene beroepsregels
behandeld.
Het tweede jaar is gewijd aan de praktische toepassing
van het recht op bepaalde terreinen.
In het derde jaar wordt de kandidaat voorbereid op het
staatsexamen.

Beoordeling/Examen na
de introductieperiode

JA

Staatsexamen (zie boven, besluit van het ministerie
van Justitie betreffende het staatsexamen)

3. Stelsel voor permanente educatie
Onderscheid tussen permanente
educatie/specialisatieopleidingen

NEE

Verplichtingen met
betrekking tot
permanente educatie

Hongarije kent geen georganiseerd stelsel voor
permanente educatie.

NEE

Wel organiseren de lokale balies op ad-hocbasis
opleidingsactiviteiten voor de ingeschreven advocaten.

3

Land: Hongarije

Deelname aan deze activiteiten gebeurt op basis van
vrijwilligheid (artikel 12, lid 2, onder a), van Wet XI van
1998 betreffende advocaten.)
Verplichtingen met
betrekking tot
specialisatieopleidingen

Middels een postuniversitaire studie op een bepaald
rechtsterrein kan een specialisatietitel (szakjogászi végzettség)
worden behaald (deze titel kan ook door andere
rechtsbeoefenaars
worden
verworven).
De
specialisatieopleiding wordt georganiseerd door de universiteit.
De opleiding staat open voor iedereen die is afgestudeerd in de
rechten, inclusief bij een balie ingeschreven advocaten.
De titel is optioneel. Het hebben van een specialisatietitel heeft
geen gevolgen voor de rechten en plichten van een advocaat.
Rechtsgrond:


Artikel 116, lid 1, onder d), van Wet XI van 1998
betreffende advocaten, dat betrekking heeft op bij de
balie ingeschreven advocaten.
Besluit van het ministerie van Onderwijs inzake de algemene
voorwaarden voor het organiseren van post-tertiair onderwijs
voor het verkrijgen van een specialisatietitel (10/2006 (IX. 25)
OKM rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeiről), vastgesteld bij Wet CCIV van 2011
betreffende het nationaal hoger onderwijs.
Verplichtingen met
betrekking tot het leren
van vreemde talen

Geen verplichtingen

Verplichtingen ten
aanzien van EU-recht als
inhoud van permanente
educatie /
specialisatieopleidingen

NEE
Bij het balie-examen wordt echter ook de kennis van het EUrecht getoetst (het EU-recht is een verplichte module).

4. Accreditatiesystemen en aanbieders van opleidingen
Mogelijkheid van accreditatie

In het Hongaarse systeem worden geen
erkenningseisen gehanteerd. Opleidingsactiviteiten
worden op ad-hocbasis georganiseerd.

Aantal aanbieders van
opleidingen die activiteiten voor
permanente educatie aanbieden

N.v.t.

Soorten aanbieders van

N.v.t.
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opleidingen die geaccrediteerde
activiteiten voor permanente
educatie ontwikkelen
Aantal aanbieders van
Tussen de zes en tien.
opleidingen die specialisatieopleidingsactiviteiten organiseren
Soorten aanbieders van
opleidingen die geaccrediteerde
opleidingsactiviteiten voor
specialisatie ontwikkelen

Geaccrediteerde particuliere of openbare aanbieders
van opleidingen zonder winstoogmerk.
Rechtsgrondslag:
Besluit van het ministerie van Onderwijs inzake de
algemene voorwaarden voor het organiseren van posttertiair onderwijs voor het verkrijgen van een
specialisatietitel (10/2006 (IX. 25) OKM rendelet a
szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeiről)

Activiteiten en methoden
Soorten opleidingsactiviteiten die
worden geaccepteerd conform de
verplichtingen voor permanente
educatie of
specialisatieopleidingen

Er bestaat
geen
verplichting
tot
permanente
educatie of
specialisatie.

Deelname aan opleidingsactiviteiten
in andere lidstaten:
JA - Hongaarse advocaten kunnen op
vrijwillige basis deelnemen aan
opleidingsactiviteiten in een andere
lidstaat.

5. Toezicht op opleidingsactiviteiten
Organisaties die toezicht
houden op permanenteeducatieactiviteiten

N.v.t. - Hongarije kent geen stelsel voor permanente
educatie.

Toezichtproces

N.v.t.

Bron: Proefproject - Europese justitiële opleiding: "Lot 2 – Study on the state of play of lawyers training in EU
law", uitgevoerd door de Raad van balies van de Europese Unie (CCBE) en het Europees Instituut voor
bestuurskunde (EIPA)
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