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

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:




Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

Vizsga (a Holland Kamara – Nederlandse
Orde van Advocaten – szervezésében).
Többfajta vizsga van, például elméleti
jellegű,
zárt
kérdésekkel,
esettanulmányokkal kapcsolatos tesztek
és gyakorlati jellegű feladatok.
Gyakorlati idő letöltése

Nem, a gyakorlati idő kötelező minden jelölt
számára.

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

IGEN

Jogalap:
wet-en regelgeving/Opleiding en
stagiaire aangelegenheden
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Kötelező-e?

IGEN

Időtartama:
3 év

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai




Magánpraxisok és ügyvédi irodák
A
Kamara
által
akkreditált
magán
képzésszolgáltatók
 A Kamara által létesített ügyvédi akadémiák és
képzési szervek
Minden gyakorlati idős képzési tevékenységet nyújtó
szervezetnek
kamarai
akkreditációval
kell
rendelkeznie.

A gyakorlati idős
képzés formája







Magánpraxis által felügyelt gyakornokság, továbbá
Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott
tantervű jogi képzés, továbbá
Jogi képzés személyre szabott tantervvel, továbbá
Nem jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés
Jogi szakmai készségekre vonatkozó képzés

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

IGEN
 Diploma ellenőrzése/igazolása
 Meghallgatás
 Annak ellenőrzése, hogy a jelöltek 39 hónapos
szerződéssel rendelkeznek egy ügyvédi irodával

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

Minden ügyvédjelölt számára közös, meghatározott

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

NEM A gyakorlati idő alatt nincs uniós jogi képzési
rész.

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

IGEN
Az ügyvédi szakma különböző területeire eltérő
időszakok jutnak:
 menedzsment

tantervű jogi képzés
A főbb témák:
Polgári jog, közigazgatási jog, büntetőjog, alternatív
vitarendezés, szakmai etika, különböző választható
kurzusok.
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jog
ügyvédi készségek

Témák:
- Az első évben: Polgári jog, közigazgatási jog,
büntetőjog, alternatív vitarendezés, szakmai etika.
- A második évben: szakmai hozzáállás, tájékoztatás és
bizonyítékgyűjtés, jelentősebb választható kurzusok a
polgári jog, a közigazgatási jog, a büntetőjog, valamint
az éves pénzügyi kimutatások értelmezése területéről.
- A harmadik évben: szakmai hozzáállás, szakmai
etika, készségek, jelentősebb és kevésbé jelentős
választható kurzusok a polgári jog, a közigazgatási jog
és büntetőjog területéről.
A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N





Az oktatók jelentései segítségével
Írásbeli vizsgákkal
Szóbeli vizsgákkal

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

NEM
Sem jogszabály, sem belső szabályzat nem
tesz említést szakosodásról.

Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

A Kamara belső szabályzatában lefektetett
képzési kötelezettségek

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

Jogalap:
wet-en regelgeving/Verordening op de
vakbekwaamheid (3. cikk) és wet-en
regelgeving/Regeling op de vakbekwaamheid (2.
és 4. cikk).
https://www.advocatenorde.nl/advocaten/juridis
che-databank/wetenregelgeving/list/hoofdstuk.
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Van-e az uniós jog
területére vonatkozó
kötelezettség a
folyamatos / szakosító
képzéssel
kapcsolatosan?

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

IGEN
Ugyanakkor akkreditációt csak a gyakorlati idő
után lehet szerezni.
Jogalap:
Regeling op de vakbekwaamheid (6. cikk).

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma
Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Több mint 50






Kamara
A Kamara által irányított vagy létesített
szervezet
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
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A más tagállamban
tartott képzéseken
való részvétel:
Igen, a más
tagállamban tartott
képzéseken való
részvétel beszámítható
a folyamatos képzési
kötelezettségek
teljesítésébe. Az
ügyvédek krediteket
szerezhetnek más
uniós tagállamban

Ország: Hollandia







Képzési
konferenciákon
való részvétel
Képzésekben
trénerként vagy
oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk

tartott képzéseken való
részvételért. Jogalap:
Regeling op de
vakbekwaamheid
(a 4. cikk (5) bekezdése)

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Kamara

A felügyeleti folyamat

A következők értékelése:
 A tartalom minősége
 A képzési módszerek minősége
 A Kamara írásos követelményeinek való
megfelelés

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
A gyakorlati idős képzés jelenleg változás alatt áll.
A rendszer reformja 2013 szeptemberében kezdődött.
A főbb változások a következők: a gyakorlati idő hossza, a házi feladat
készítésének kötelezettsége, sokkal több egyéni tanulás, létrejött egy digitális
tanulókörnyezet, a jogi képzést kiszervezték (a Holland Ügyvédi Kamara
felügyelete alatt).
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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