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

IGEN

A Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [ügyvédekről
szóló törvény 1. szakasza (2) bekezdésének c)
pontja]

Kötelező-e jogi
diploma?

IGEN

A Rechtsanwaltsordnung” (RAO) [ügyvédekről
szóló törvény] 3. szakasza (1) bekezdésének c)
pontja

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

 Kamarai regisztráció
 Vizsga (a Rechtsanwaltsordnung” (RAO)
[ügyvédekről szóló törvény 1. szakasza (2)
bekezdésének c) pontja], állami és
kamarai: a Rechtsanwaltsprüfungsgesetz,
RAPG [az ügyvédi vizsgáról szóló törvény]
3. szakasza)
 Gyakorlati idő letöltése
 Szakmai felelősségbiztosítás kötése (a
Rechtsanwaltsordnung (RAO) [ügyvédekről
szóló törvény] 1. szakasza (2)
bekezdésének g) pontja és 21a. szakasza)
 büntetlen előélet
 feddhetetlenség

Léteznek-e alternatív utak a szakmához?


A bírák és közjegyzők választhatják az ügyvéddé válás egyetlen alternatív útját:
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Az Ausbildungs- und Berufsprüfungs-Anrechnugnsgesetz, ABAG [az oktatási
akkreditációról és szakmai vizsgákról szóló törvény] 10. szakasza értelmében a
bírák és közjegyzők kiegészítő szóbeli vizsgát tehetnek (ABAG 12. szakasza). E
vizsgának az egyik osztrák fellebbviteli bíróság illetékes bizottsága előtti sikeres
letétele az ügyvédjelöltek által sikeresen letett kamarai vizsgával
egyenértékűnek felel meg.
A szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv értelmében

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

IGEN

Jogalap:
Rechtsanwaltsordnung, RAO [az ügyvédekről
szóló törvény], 2. szakasz

Kötelező-e?

IGEN

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai








A gyakorlati idős
képzés formája

Kamara
Magánpraxisok és ügyvédi irodák
Magán képzésszolgáltatók
A
Kamara
által
akkreditált
magán
képzésszolgáltatók (nincs kifejezett előírás a
kamarai akkreditációra)
Egyetemek
A Kamara által létesített külön ügyvédi akadémiák
és képzési szervek




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

Időtartama:
Általában véve 5 év

IGEN

Minden
ügyvédjelölt
számára
közös,
meghatározott tantervű jogi képzéssel ötvözött
gyakornokság
Az ügyvédjelölteknek a gyakorlati idő alatt
összesen
42
nap
időtartamban
kell
képzéseken részt venniük.
 Diploma ellenőrzése/igazolása
 Meg kell felelniük a RAO-ban (az
ügyvédekről
szóló
törvényben)
szereplő
előírásoknak.
Feddhetetlennek
és
büntetlen
előéletűnek kell lenniük.
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Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?

Nincs
formális
előírás,
de
lehetőség
van
gyakorno
kságra

Az ügyvédi vizsgára való felkészítő
kurzusoknak a következő jogterületekre
vonatkozóan is képzést kell biztosítaniuk:
 Osztrák polgári jog
 Nemperes eljárások
 Osztrák végrehajtási irányelv
 Fizetésképtelenségi eljárások
 Eljárási módszerek (szerződések,
okiratok,
ellenkérelmek,
fellebbezések megszövegezése)
A gyakorlati idő alatt 6 hónapot lehet
gyakornokként
külföldön
tölteni,
amennyiben
a
gyakornokság
az
ügyvédekről szóló törvény 2. szakaszának
(1) bekezdésében foglalt előírásoknak
megfelel, beszámítható a 19 hónapos
gyakornokságba (lásd lentebb).

A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

IGEN

5 hónapos bírósági gyakorlat – az
illetékes bíróság elnökének felügyelete
mellett
3 éves ügyvédi irodai gyakorlat – az
ügyvédi iroda és az illetékes kamara
felügyelete mellett
19 hónapos gyakornokság egy másik
szervezetnél
(közjegyzői
iroda,
közigazgatási szerv, ügyvédi iroda,
ügyészség, könyvvizsgálói iroda) – az
illetékes szervezet felügyelete mellett







A 19 hónapos gyakorlati időt ügyvédi
irodában, bíróságon vagy ügyészségen
lehet eltölteni, a 6 hónap egyetemen is
eltölthető, ha ez a folyamatos egyetemi
oktatás részét képezi és célja egy
kiegészítő jogi végzettség megszerzése (a
Rechtsanwaltsordnung
(RAO)
[az
ügyvédekről szóló törvény] 2. szakasza (3)
bekezdésének 1. albekezdése), vagy
külföldön
is
tölthető
gyakorlati
foglalkoztatás keretében, ha az a
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Rechtsanwaltsordnung”
(RAO)
[az
ügyvédekről szóló törvény] 2. szakaszának
(1) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelel és az ügyvédjelölt jövőbeli
ügyvédi karrierjét segíti).
A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGEN




Írásbeli vizsgákkal
Szóbeli vizsgákkal

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

NEM

Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

Jogszabályban
kötelezettség

IGEN

meghatározott

képzési

Jogalap:
A RAO [az ügyvédekről szóló törvény] 10.
szakaszának (6) bekezdése

Fennállnak-e szakosító NEM
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

Sem jogszabály, sem belső szabályzat
nem tesz említést szakosító képzésről.

Fennáll-e idegen nyelvek
tanulására vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

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

IGEN

A

Rechtsanwaltsordnung

ügyvédekről

szóló

(RAO)

törvény]

[az
10.

szakaszának (6) bekezdése értelmében az
ügyvédek

kötelesek

folyamatos

képzésben részt venni.
A folyamatos képzésnek minden olyan
jogterületet

magában

kell

foglalnia,

amelyek már a jogászok egyetemi jogi
képzésének

részét

Rechtsanwaltsordnung

képezték

(a

(RAO)

[az

ügyvédekről szóló törvény] 3. szakasza) és
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az

ügyvédi

vizsga

részét

képezik

(a

Rechtsanwaltsprüfungsgesetz, RAPG [az
ügyvédi

vizsgáról

szóló

törvény]

20.

szakasza). Ez az uniós jogot is magában
foglalja.
4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

NEM
Ugyanakkor az osztrák akadémia csak
kiválasztott – bár nem hivatalosan
akkreditált – előadókat hív meg.

Az akkreditált folyamatos
képzéseket nyújtó
képzésszolgáltatók száma

Nem releváns

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

Tevékenységek és módszerek
A folyamatos képzési
kötelezettségek
keretében elfogadott
képzéstípusok










Személyes képzéseken való
részvétel
Távolsági képzési
programok teljesítése
e-Learning modulok
elvégzése
Webinárium megtekintése
Vegyes tanulási
tevékenységek végzése
Képzésekben trénerként
vagy oktatóként való
részvétel
Írás/publikációk

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek

Nem releváns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns
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A más tagállamban
tartott képzésen
való részvétel:
Igen, beszámít a
képzési
kötelezettségek
teljesítésébe
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A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

Nem releváns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

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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