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KUVAUS Unkarin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJÄRJESTELMÄSTÄ
1. Ammattiin pääsy
Korkea-asteen koulutus /
yliopistotason koulutus

KYLLÄ

Oikeustieteen tutkinto
pakollinen

KYLLÄ

Pätevöityminen



Työharjoittelu, jota seuraa



valtion järjestämä asianajajatutkinto.



Asianajajakuntaan hyväksyminen edellyttää
vähintään yhden vuoden työkokemusta
nuorempana lakimiehenä, työsuhteisena
lakimiehenä tai itsenäisenä lakimiesammatin
harjoittajana.



Sama työkokemusvaatimus koskee yhtä
lailla vaihtoehtoista reittiä asianajajaksi.



Työsuhteisten
lakimiesten
vastuu
on
rajoitettu, kun taas itsenäisillä lakimiehillä on
täysi vastuu. Henkilö, jolla on vähintään
yhden vuoden työkokemus nuorempana
lakimiehenä, työsuhteisena lakimiehenä tai
itsenäisenä lakimiehenä, voidaan ottaa
asianajajarekisteriin.



Rekisteröityminen asianajajayhdistykseen



Kelpoisuusehdot on lueteltu asianajajalaissa
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(XI/1998) (1998. évi XI. törvény az ügyvédekről),
ja niitä ovat muun muassa EU:n/ETAn
kansalaisuus, asianmukainen tila ammatin
harjoittamiseen
(esim.
asianajajayhdistyksessä, mm. 12 m2:n
työhuone, asiakkaiden odotustila, wc,
internet- ja puhelinyhteys jne.), vakuutus ja
kelpoisuuden
estävien
seikkojen
puuttuminen.
Vaihtoehtoiset polut ammattiin
Siirtymäreitit muista ammateista:
•

ehdokkaan on suoritettava asianajajatutkinto (sama valtiollinen tutkinto

koskee kaikkia oikeudellisia ammatteja – tuomareita, syyttäjiä, lakimiehiä,
notaareja jne.), ja
•

asianajajarekisteriin

työkokemusta

ottaminen

nuorempana

edellyttää

lakimiehenä,

vähintään

työsuhteisena

yhden

vuoden

lakimiehenä

tai

itsenäisenä lakimiehenä.
2. Koulutus työharjoittelun aikana
Järjestetäänkö
työharjoittelua?

KYLL

Oikeusperusta:

Ä
oikeusministeriön asetus valtiollisesta tutkinnosta
(IM rendelet - a jogi szakvizsgáról)
Harjoittelujakso: asianajajalain (XI/1998) 13 §
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)

Pakollinen

Työharjoittelua
järjestävät
organisaatiot

KYLL

Kesto:

Ä

kolme vuotta

Unkarin
asianajajaliitto
vastaa
järjestämisestä harjoittelujakson aikana.

koulutuksen

Oikeusperusta:
asianajajalain (XI/1998) 97 §:n 3 momentti
1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3)
Asianajajaliitto voi kuitenkin ulkoistaa koulutuksen muille
koulutuksen tarjoajille. Alueellisella tasolla toimivaltaiset
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asianajajayhdistykset sääntelevät koulutuksen sisältöä.
Harjoittelun
toteutustapa

Työharjoittelu,
johon
liittyy
toimivaltaisen
asianajajayhdistyksen järjestämää koulutusta
Asianajajaharjoittelijoiden on harjoittelujakson aikana
osallistuttava koulutukseen yhteensä 42 päivän ajan.

Pääsykoe/tarkastus
ennen harjoittelua

KYLL

Opetussuunnitelma
harjoittelun aikana

KYLL
Ä

Ä

 Tutkintotodistuksen
tarkastaminen/varmentaminen

Kaikkia asianajajaharjoittelijoita (nuorempia lakimiehiä) koskevaa opetussuunnitelmaa ei ole. Toimivaltaiset asianajajayhdistykset päättävät opetussuunnitelmasta.
Unkarissa on maakuntien tasolla 20 paikallista
asianajajayhdistystä, jotka vahvistavat opetussuunnitelman omalle alueelleen. Kaikille asianajajaharjoittelijoille yhteistä opetussuunnitelmaa
ei siis ole.

Eurooppaoikeuden
ja vieraiden kielten
opetusta koskevat
erityisvaatimukset

Periaatteessa
ei
ole;
riippuu
alueellisista
asianajajayhdistyksistä.
Esimerkiksi
Budapestin
asianajajayhdistyksen koulutusohjelmaan sisältyy luentoja
eurooppaoikeuden
soveltamisesta
tuomioistuinkäsittelyissä.

Jakautuuko
harjoittelu
useampaan jaksoon?

EI

Työharjoittelu kestää kolme vuotta, mutta sitä ei
ole järjestetty tai jaettu erillisiin vaiheisiin.
Asianajajayhdistykset laativat työharjoittelun aikaisen koulutusohjelman. Opetussuunnitelma ei
ole yhdenmukainen vaan vaihtelee eri asianajajayhdistyksissä.
Tietyt asianajajayhdistykset, kuten Budapestin
asianajajayhdistys, tarjoavat kolmivaiheista koulutusohjelmaa.
Ensimmäisenä vuonna painotetaan asianajajan
ammatillista toimintaa säänteleviä yleisiä normeja,
toisena vuonna lain käytännön soveltamista tie-
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tyillä aloilla ja
kolmantena vuonna valtiolliseen tutkintoon valmistautumista.
Harjoittelun
jälkeinen
arviointi/koe

KYLL
Ä

Valtiollinen koe (ks. edellä, oikeusministeriön
asetus valtiollisesta tutkinnosta)

3. Täydennyskoulutusjärjestelmä
Erottelu
täydennyskoulutuksen ja
erikoistumiskoulutuksen
välillä

EI OLE

Täydennyskoulutusta koskevat
velvoitteet

Unkarissa ei ole erityistä asianajajien täydennyskoulutusjärjestelmää.

EI
OLE

Asianajajaliitto vastaa asianajajarekisteriin otettujen asianajajien ammatillisesta koulutuksesta.
Koulutus koostuu yksittäisistä tapahtumista, joihin
osallistuminen on vapaaehtoista (asianajajalain
(XI/1998) 12 §:n 2 momentin a kohta).
Erikoistumiskoulutusta koskevat
velvoitteet

On mahdollista suorittaa erikoistumistutkinto (szakjogászi
végzettség). Erikoistumistutkinto edellyttää jatko-opintoja
tietyllä oikeudenalalla. Erikoistuminen on mahdollista
myös
muissa
oikeudellisissa
ammateissa.
Erikoistumiskoulutus on yliopiston järjestämää. Se on
avointa kaikille oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneille,
myös rekisteröidyille asianajajille.
Tutkinnon hankkiminen on vapaaehtoista, ja sekä
erikoistuneilla että ilman erikoistumista toimivilla
asianajajilla on samat oikeudet ja velvoitteet.
Oikeusperusta:


asianajajalain (XI/1998) 116 § 1 momentin d kohta,
joka koskee asianajajaliiton rekisteriin otettuja
asianajajia

opetusministeriön
asetus
erikoistumiskoulutuksen
yleisistä edellytyksistä (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a
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szakirányú
továbbképzés
szervezésének
általános
feltételeiről), korkeakoulutuslain (CCIV/2011) mukaisesti
Vieraiden kielten
opiskelua koskevat
velvoitteet

EI OLE

Eurooppaoikeuden
opetuksen sisältöä
koskevat
vaatimukset
täydennys- ja
erikoistumiskoulutuksessa

EI OLE
Eurooppaoikeuden tuntemusta arvioidaan kuitenkin
asianajajatutkinnossa (pakollinen eurooppaoikeutta
koskeva moduuli).

4. Akkreditointijärjestelmät ja koulutuksen järjestäjät
Mahdollisuus
akkreditointiin

Unkarin järjestelmässä ei ole
akkreditointivaatimuksia, mutta yksittäisiä
tapahtumia järjestetään.

Täydennyskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä

–

Akkreditoitua
täydennyskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

–

Erikoistumiskoulutusta
tarjoavien koulutuksen
järjestäjien lukumäärä
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Akkreditoitua
erikoistumiskoulutusta
tarjoavat koulutuksen
järjestäjät

Akkreditoidut yksityiset tai julkiset voittoa
tavoittelemattomat koulutuksen järjestäjät
Oikeusperusta:
opetusministeriön asetus erikoistumiskoulutuksen
yleisistä edellytyksistä (10/2006. (IX. 25.) OKM
rendelet
a
szakirányú
továbbképzés
szervezésének általános feltételeiről)

Koulutustoiminta ja -menetelmät
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Täydennys- tai
erikoistumiskoulutusta
koskevien velvoitteiden
täyttämiseksi hyväksytty
koulutus

Täydennystai erikoistumiskoulutusvelvoitteita
ei ole.

Osallistuminen koulutustoimintaan toisessa jäsenvaltiossa:
KYLLÄ – unkarilaiset asianajajat
voivat vapaaehtoisesti osallistua
toisessa jäsenvaltiossa järjestettävään koulutukseen.

5. Koulutuksen valvonta
Täydennyskoulutusta
valvovat organisaatiot

–
Unkarissa ei ole täydennyskoulutusjärjestelmää.

Valvontamenettely

–

Lähde: Pilottihanke - Eurooppalainen oikeusalan koulutus ”Erä 2 – Tutkimus lakimiehille
suunnatusta
eurooppaoikeuden
koulutuksesta”.
Toteutus:
Euroopan
unionin
asianajajaliittojen neuvosto (CCBE) ja Julkisen hallinnon Eurooppa-instituutti (EIPA).
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