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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
rendelkezniük)

megfelelő

diplomával

kell

Kötelező-e jogi diploma?

NEM – Az eredetileg nem jogi diplomát szerzett jelöltek
egyéves jogi kiegészítő kurzust folytathatnak és jogi
egyetemi diplomát szerezhetnek (korábbi nevén: közös
szakmai vizsga)
Ezért két járható út van:
•
Jogi alapdiplomát szerezhetnek (egy egyesült
királyságbeli egyetem által nyújtott, az előírt
követelményeknek megfelelő diploma vagy egy, az
Egyesült Királyságon kívüli egyetem vagy annak
megfelelő szintű intézmény által nyújtott diploma,
amelyet a Testület egy egyesült királyságbeli diplomával
egyenértékűnek fogad el; vagy
•
Jogi alapdiplomát szerezhetnek és sikeresen
elvégeznek egy kiegészítő kurzust

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

 Kamarai nyilvántartásba vétel (a teljes jogú
ügyvéddé váláskor)
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 Vizsga
 Szakmai képzési kurzus, amelyet jogi iskolák
szerveznek, és a tárgyalóügyvédi kamara szakmai
normáival foglalkozó testület hagy jóvá: A kamarai
szakmai képzési kurzus elvégzése, valamint a
képzésszolgáltató által kiadott, a tanfolyam
teljesítéséről szóló igazolás (szakképzési szakasz)
– e szakaszban a barrister megkaphatja a címet, de
nem jogi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan.
Akkor használhatják a barrister titulust jogi
szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan, miután
teljesítették a szakmai szakaszt (gyakornokság + a
Jogászkollégiumba való felvétel + erkölcsi és
szakmai alkalmasság jóváhagyása), és a barristeri
tevékenység végzésére feljogosító igazolást
megkapják.
 12 hónapos gyakornokság megfelelő elvégzése
(szakmai szakasz), amelyet követően kézhez
veszik ateljes képesítési igazolást.
 Felvételi nyilatkozat és erkölcsi bizonyítvány: a jelölt
erkölcsi
és
szakmai
alkalmasságának
a
Jogászkollégium (Inns of Court) általi értékelése.
 A Jogászkollégiumba (Inns of Court) történő
felvétel (minden barrister a négy Jogászkollégium –
Inner Temple, Middle Temple, Grays Inn és
Lincoln’s Inn – valamelyikének tagja, amelyek
korábban is felelősek voltak a barristerek
felvételéért; ezt azonban csak akkor tehetik meg,
ha a jelölt megfelel a tárgyalóügyvédi kamara
szakmai
normáival
foglalkozó
testület
követelményeinek)
 A barristerek nyilvántartásába való felvétel (csak a
praktizálásra
feljogosító
érvényes/aktuális
igazolással rendelkező barristerek számára)
Léteznek-e alternatív utak a

IGEN
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 1 éves jogi kiegészítő kurzus (lásd fent)
 Váltási lehetőségek más szakmákból (a más
uniós tagállamok kamaráiba felvett végzett
jogászok vagy ügyvédek esetében (A
tárgyalóügyvédi kamara szakmai normáival
foglalkozó
testület
egy
megfelelőségi
értékelést végez ebben az esetben a vonatkozó
külföldi és belföldi végzettségek, valamint
szakmai tapasztalatok összevetésével. A
testület ezt követően eldönti, hogy a jelöltnek le
kell-e tennie a kamarai különbözeti vizsgát
(egy olyan vizsgát, amelynek célja annak
felmérése, hogy egy adott személy megfelelő
szakmai tudással rendelkezik-e ahhoz, hogy
barristerként
Angliában
és
Walesben
tevékenykedhessen).
 Solicitorok, teljes jogú külföldi ügyvédek és
elméleti jogászok (pl. A teljes jogú külföldi
ügyvédek ideiglenes jegyzéke (A kamarai
képzési szabályzat 78. cikke): Egy teljes jogú
külföldi ügyvéd, aki legalább 3 éven át
rendszeresen, teljes jogkörrel eljárt olyan
bíróságokon, amelyek Anglia és Wales
szokásjogához alapvetően hasonló jogot
alkalmaznak, ideiglenes képesítési igazolást
kaphatnak a testülettől.

szakmához?

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

IGE
N

Jogalap:
A kamara képzési szabályzata (2012. október 1-től
hatályos)

Kötelező-e?

IGE
N

Időtartama: 12 hónap (szakmai szakasz)
 Szakmai szakasz: 12 hónap gyakornokság
megfelelő teljesítése és teljes képesítési igazolás.
A gyakornokság a következő szakaszokra oszlik:
1) egy nem gyakorlati, 6 hónapos időszak; és 2)
egy gyakorlati, 6 hónapos időszak.
 Adott személy a szakmai szakaszt nem kezdheti
meg a szakképzési szakasz elvégzését követő 5
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A gyakorlati idős képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai





A gyakorlati idős képzés
formája

évet meghaladó idő elteltével, kivéve, ha ezt a
testület engedélyezte.
A szakképzési szakasz elvégzése (vagy az ez alóli
felmentés) a szakmai szakasz megkezdésének
előfeltétele

Jóváhagyott képzési szervezet (gyakornokság)
Gyakornoki
mentorként
regisztrált
barrister
(gyakornokság)
Külső képzés (A kamarai képzési szabályzat 42. cikke):
a) egy solicitor, bíró vagy más megfelelő képzettségű
jogász mellett, aki nem regisztrált gyakornoki mentor;
és/vagy b) Egy nem jóváhagyott képzési szervezet,
amely a testület véleménye szerint megfelelő képzést és
tapasztalatot biztosít (gyakornokság)



Gyakornoki mentorként regisztrált barrister
felügyelt gyakornokság (szakmai szakasz)



Nem jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés




Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés
A Jogászkollégium által a felvett barristerek számára
előírt kötelezettség: 12 képzés (A kamarai képzési
szabályzat 56–62. cikke). A barristereknek e képzéseken
legfeljebb 5 éves időszakon belül részt kell venniük, a
kamarai felvételük napjával bezárólag (ez valójában
még mindig a teljes képesítés megelőző képzés, mivel
csak e képzések elvégzése után kaphatja meg a barrister
a tevékenység gyakorlásához szükséges igazolást).

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

IGE
N

A gyakorlati idő alatt előre
meghatározott-e a tanterv?

IGEN

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

IGE
N




által

Akadémiai szakasz elvégzése
Kamarai Szakmai Vizsga (a szakképzési szakasz
megkezdéséhez – lásd fent a gyakorlati idő
időtartamát)

A szakképzési szakasznak az uniós jog is része, bár nem
különálló témakörként. A szakképzési szakasz
megkezdését megelőzően a diákok a jogi alapdiploma
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keretében szerzik meg uniós jogi ismereteiket.
A gyakorlati idő különböző
szakaszokra oszlik-e?

IGEN

A gyakorlati időt követően
van-e értékelés / vizsga?

IGE
N

Az oktatók jelentései segítségével történő értékelés
A kamarába jelentkezőnek referenciákat kell
benyújtania munkáltatójától (az ügyvédi irodától). Az
ügyvédi irodának meg kell erősítenie, hogy a jelölt
alkalmas ügyvédnek.

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

IGEN
A szakosító képzés nem kötelező, kivéve, ha a
barrister nagyon speciális területen – így például
védőügyvédként – tevékenykedik.
A barristerek számára az egyedüli szakosodási
lehetőség a QASA – a szakjogászok minőségértékelési
rendszere.
Ugyanakkor a QASA rendszerrel
jelenleg bírósági felülvizsgálat zajlik.

Fennállnak-e folyamatos
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

kapcsolatban

A tárgyalóügyvédi kamara szakmai normáival foglalkozó
testület határozza meg a folyamatos képzésre
vonatkozó kötelezettségeket
annak
biztosítása
érdekében, hogy a barristerek karrierjük folyamán
fenntartják készségeiket.
Folyamatos képzési kötelezettségek:


Folyamatos szakmai továbbképzés: „a barristerek
szokásos kötelezettségein túlmutató olyan munka,
amelynek célja, hogy fejlessze készségeiket,
tudásukat és szakmai színvonalukat praxisuk
jelenlegi és a jövőben tervezett területeire
vonatkozóan, valamint hogy tudásukat naprakészen
tartsák és a a legmagasabb szintű szakmai munkát
végezhessék”
(A
folyamatos
szakmai
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továbbképzésre vonatkozó szabályzatnak való
megfelelés – a folyamatos szakmai továbbképzésre
vonatkozó általános iránymutatás)
Jogalap:

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

NEM

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

NEM



A tárgyalóügyvédi kamara szakmai normáival
foglalkozó testület szabályozási előírásai:
https://www.barstandardsboard.org.uk/regulato
ry-requirements/



Az Angliai és Walesi
magatartási kódexe

Ügyvédi

Kamara

A szakjogászok minőségértékelési rendszere (QASA),
amely megköveteli a védőügyvédektől (ideértve a
barristereket is), hogy a bíróságon való eljárás
érdekében ezzel a szakképesítéssel rendelkezzenek.

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

IGEN, fennáll az akkreditáció lehetősége:
 tanfolyamok esetében
 nemzeti képzésszolgáltatók esetében
 más
uniós
tagállami
képzésszolgáltatók
esetében (a Testület, illetve a Solicitorok
Szabályozó Testülete szinte bármely olyan
szervezetet akkreditálhat, amely igazolja
tanfolyamai jelentőségét)
Akkreditációs eljárás:


A barristereknek a képzésszolgáltató által a
tanfolyam végén biztosított regisztrációs
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A folyamatos képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Több mint 50





A szakosító képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók száma

Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

dokumentumot kell aláírniuk a folyamatos
szakmai továbbképzési órák igazolása céljából.
Az akkreditációs kérelmeket legalább 2 héttel a
kurzus megtartása előtt meg kell küldeni a
Testületnek (lásd „A folyamatos szakmai
továbbképzésre vonatkozó szabályzatnak való
megfelelés
–
a
folyamatos
szakmai
továbbképzésre
vonatkozó
általános
iránymutatás”)).

A tárgyalóügyvédi kamara szakmai normáival
foglalkozó testület folyamatos szakmai
továbbképzésekkel foglalkozó hivatala által
akkreditált szervezet (E hivatal feladata a
folyamatos szakmai továbbképzések akkreditált
óráinak megítélése a jóváhagyott kurzusok,
szemináriumok, konferenciák és előadások
esetében (lásd „A folyamatos szakmai
továbbképzésre vonatkozó szabályzatnak való
megfelelés
–
a
folyamatos
szakmai
továbbképzésre
vonatkozó
általános
iránymutatás”)).
Akkreditált
magán
kereskedelmi
képzésszolgáltató
Akkreditált magán
képzésszolgáltató

vagy

állami

nonprofit

21 és 50 között
Nemrég vezették be a QASA szakosodási rendszert,
amely a gyakorlati tapasztalat igazolásán, és nem
képzésen alapul.




Kamara/Jogászegyesület
Akkreditált
magán
kereskedelmi
képzésszolgáltató (ideértve az ügyvédi irodákat
is)
Akkreditált magán vagy állami nonprofit
képzésszolgáltató (pl. egyetemek, alapítványok)
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Nem
akkreditált
magán
kereskedelmi
képzésszolgáltató
Nem 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
Webinárium megtekintése
Vegyes tanulási
tevékenységek végzése
Képzési konferenciákon való
részvétel
Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk

A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Igen, a más
tagállamban tartott
képzéseken való
részvétel
beszámítható a
folyamatos képzési
kötelezettségek
teljesítésébe.

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

IGE
N

A felügyeleti folyamat

 A tartalom minősége
 A képzési módszerek minősége

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

IGE
N

A felügyeleti folyamat




A tárgyalóügyvédi kamara szakmai normáival
foglalkozó testület

Nincsenek a szakosításhoz kapcsolódó kifejezett
képzési tevékenységek.

A tartalom minősége
A képzési módszerek minősége

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A jelenlegi rendszer felülvizsgálat alatt áll, a tervek szerint 2016 januárjától egy új
„eredményorientált” megközelítés lép hatályba.
A jogi oktatási és képzési rendszer felülvizsgálata egy, a tárgyalóügyvédi kamara szakmai
normáival foglalkozó testület, a Solicitorok Szabályozó Testülete és az ILEX Professional
Standards (a jogi előadók szabályozó testülete) által együttesen megrendelt vizsgálat volt. Az
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egyes szabályozók jelenleg tanulmányozzák e vizsgálat eredményeit, majd azok alapján
döntenek saját képzési rendszereik esetleges módosításáról.
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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