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BESKRIVNING AV DET NATIONELLA JURISTUTBILDNINGSSYSTEMET i Ungern
1. Tillträde till yrket
Högre
utbildning/universitetsutbildni
ng

Ja

Juristexamen är obligatorisk

Ja

Steg för att bli en fullvärdig
advokat:



Slutförande av introduktionsperioden, följt
av



examinering
(advokatsamfundets
examinering anordnas av staten).



För inträde i advokatsamfundet måste
man i minst 1 år ha praktiserat som
biträdande jurist, anställd jurist eller jurist
med eget företag.



Kravet på 1 års erfarenhet som biträdande
jurist, anställd jurist eller fullständigt
behörig jurist gäller både vanliga och
alternativa vägar till yrket.



Anställda
jurister
har
begränsad
ansvarsskyldighet medan jurister som
arbetar
som
egenföretagare
har
fullständig ansvarsskyldighet. Personer
som har minst 1 års erfarenhet som
biträdande jurist, anställd jurist eller
fullständigt behörig jurist får registrera sig
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i advokat- och juristregistret.


Registrering hos advokatsamfundet.



Inträdesvillkor enligt lagen (lag XI från
1998 om advokater (1998. évi XI. törvény
az ügyvédekről), är medborgarskap i ett
EU-/EES-land,
lämpliga
lokaler
för
yrkesverksamheten (t.ex. ett kontorsrum
på 12 m2, väntrum för klienter, toalett,
internet- och telefonanslutning osv.),
försäkring samt uppfyllande av alla övriga
inträdeskrav.

Alternativa vägar till yrket
Vägar från andra yrken:
•

Sökanden måste ha avlagt advokatsamfundets examen med godkänt

resultat (samma statliga examen gäller för alla juridiska yrken – domare, åklagare,
advokater, notarier osv.).
•

För inträde i advokatsamfundet måste man i minst 1 år ha praktiserat som

biträdande jurist, anställd jurist eller jurist med eget företag.
2. Utbildning under introduktionsperioden
Finns det en
introduktionsperiod?

Ja

Rättslig grund:
Justitieministeriets dekret om statlig examinering
(IM rendelet - a jogi szakvizsgáról)
Introduktionsperiod: Lag XI från 1998 om
advokater, 13
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)

Obligatorisk

Ja

Fastställd varaktighet:
Tre år.

Typ av organ med
ansvar för anordnande
av
introduktionsutbildnin
g

Det är det ungerska advokatsamfundet som har
ansvaret för att anordna utbildningen under
introduktionsperioden.
Rättslig grund:
Artikel 97.3 i lag XI från 1998 om advokater.
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1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3)
Advokatsamfundet kan dock lägga ut utbildningen på
entreprenad till andra utbildningsleverantörer.
Utbildningens innehåll regleras av de behöriga
advokatsamfunden på regional nivå.
Former av
introduktionsutbildnin
g

Praktik varvat med juristutbildning som anordnas av
det behöriga advokatsamfundet.
De blivande juristerna måste delta i
utbildningskurserna sammanlagt 42 dagar under
introduktionsperioden.

Inträdesexamen/kontro
ll före
introduktionsperioden

Ja

 Kontroll/bestyrkande av examensbetyg.

Fast kursplan under
introduktionsperioden

Ja

Det finns ingen fast kursplan för alla blivande
(biträdande) jurister. Kursplanen bestäms
tillsammans
med
de
behöriga
advokatsamfunden.
Kursplanen är inte gemensam för alla blivande
jurister, utan fastställs av de behöriga lokala
advokatsamfunden (det finns 20 lokala samfund
som är organiserade på länsnivå).

Särskilda aspekter när
det gäller utbildning i
EU-rätt och
språkutbildning

I princip nej, men det beror på de regionala
advokatsamfunden.
Budapests
advokatsamfunds
utbildningsprogram omfattar t.ex. föreläsningar om
EU-rättens tillämpning på domstolsmål.

Introduktionsperiod
uppdelad i olika
etapper

Nej

Introduktionsperioden är tre år, men är inte
organiserad eller uppdelad i olika etapper.
Utbildningsprogrammet
under
introduktionsperioden organiseras av de olika
advokatsamfunden. Kursplanerna för det är inte
enhetliga,
utan
varierar
för
varje
advokatsamfund.
Vissa
advokatsamfund,
t.ex.
advokatsamfund,
erbjuder
utbildningsprogram i tre steg.
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Det första året inriktas på allmänna regler för
advokaters yrkesverksamhet.
Det andra året inriktas på praktisk tillämpning av
lagen inom vissa områden,
medan det tredje året inriktas på förberedelser
inför den statliga examineringen.
Bedömning/examinerin
g efter genomgången
introduktionsperiod

Statlig examinering (se justitieministeriets
dekret om statlig examinering ovan).

Ja

3. Fortbildningssystem
Skillnad mellan fortbildning
och specialiseringsutbildning

Nej

Krav på fortbildning

Det finns inget organiserat fortbildningssystem i
Ungern.

Nej

Advokatsamfundet ansvarar för att anordna
yrkesutbildning för advokater som beviljas
inträde i advokatsamfundet. Utbildningen består
av enstaka utbildningstillfällen med valfritt
deltagande (artikel 12.2 a i lag XI från 1998 om
advokater).
Krav på
specialiseringsutbildnin
g

Det är möjligt att ta examen i specialiseringsutbildning
(szakjogászi végzettség). Specialiseringsexamen kan
erhållas genom doktorandstudier inom ett visst
rättsområde (denna möjlighet finns även tillgänglig för
andra jurister). Specialiseringsutbildningen anordnas av
universiteten. Den är öppen för alla utexaminerade
jurister, inklusive registrerade advokater.
Specialiseringsexamen är valfri och advokater med eller
utan specialisering har samma rättigheter och
skyldigheter.
Rättslig grund:


Artikel 116.1 d i lag XI från 1998 om advokater,
om advokaters inträde i och registrering hos
advokatsamfundet
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Dekret från ministeriet för offentlig utbildning om
allmänna villkor för anordnande av specialiserad
fortbildning (10/2006. (IX 25.) OKM rendelet a
szakirányú továbbképzés szervezésének általános
feltételeiről), antagen i enlighet med lag CCIV från 2011
om nationell högre utbildning.
Krav beträffande att
lära sig utländska
språk

Inga krav.

Krav på kunskap om
EU-rätten när det gäller
fortbildning/
specialiseringsutbildnin
g

Nej
Kunskap om EU-rätten bedöms dock i
advokatsamfundets examen (obligatorisk modul om
EU-rätt).

4. Ackrediteringssystem och utbildningsleverantörer
Möjligheter till ackreditering

Det finns inga ackrediteringskrav i det ungerska
systemet. Däremot anordnas enstaka
utbildningstillfällen.

Antal
utbildningsleverantörer som
tillhandahåller
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Typ av utbildningsleverantör
som tillhandahåller
ackrediterad
fortbildningsverksamhet

Ej tillämpligt

Antal
utbildningsleverantörer som
anordnar förberedande
specialiseringsutbildning

Mellan 6 och 10.

Typ av utbildningsleverantör
som är ackrediterad för
förberedande
specialiseringsutbildning

Ackrediterade privata eller offentliga ideella
utbildningsleverantörer.
Rättslig grund:
Dekret från ministeriet för offentlig utbildning
om allmänna villkor för anordnande av
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specialiserad fortbildning (10/2006. (IX 25.) OKM
rendelet
a
szakirányú
továbbképzés
szervezésének általános feltételeiről)
Verksamheter och metoder
Typ av
utbildningsverksamhet som
är godkänd enligt kraven på
fortbildning eller
specialiseringsutbildning

Inga krav på
fortbildning
eller
specialiseringsutbildning.

Deltagande
utbildningsverksamheter
en annan medlemsstat:

i
i

Ja – ungerska advokater kan
delta
i
utbildningsverksamheter i en
annan medlemsstat efter eget
val.

5. Tillsyn av utbildningsverksamheter
Organisationer som utövar
tillsyn av
fortbildningsverksamheter

Ej tillämpligt – det finns inget fortbildningssystem
i Ungern.

Tillsynsprocess

Ej tillämpligt

Källa: Pilotprojekt – Europeisk rättslig utbildning: "Del 2 – Undersökning av situationen för
juristutbildningar i EU-rätt", utförd av Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) och
Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa).
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