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1. A szakma gyakorlása
Szükséges-e felsőfokú
végzettség /egyetemi
végzettség?

IGEN

Kötelező-e jogi diploma?

IGEN

A teljes jogú ügyvéddé válás
lépései:

A jelöltnek ügyvédjelöltként regisztrálnia kell a
Jogászegyesületnél
A
nyilvántartásba
vétel
feltételei:
a)
elfogadható
jogi
diploma,
valamint
b) a Jogi Tanulmányok Intézete vagy a Jogi
Mesterképző Intézet sikeres felvételi vizsgáját
követően helyet kínálnak neki ezen intézmények
egyikében
c) mentor (egy olyan solicitor, akinek a kérelmező
gyakorlati ideje alatt támogatást nyújt)
Jogalap: Solicitorok felvételi és képzési
szabályzata, 1988

Léteznek-e alternatív utak a
szakmához?

IGEN
Az észak-ír solicitori szakma a következő utakon

1

Ország: Észak-Írország

keresztül is elérhető:
1. Jogi diploma nélküli út: A fenti a) feltétel
helyett, ha a jelöltnek nem jogi alapfokú
diplomája van, igazolnia kell, hogy a
legfontosabb jogi tárgykörökből megfelelő
szintű tudással rendelkezik. A Queen's
University Belfast Master of Legal Science
diplomája elfogadott ennek igazolására. A
fenti b) és c) feltételeknek is eleget kell tenni.
2. Más utak: 2015 áprilisáig lehetőség van
olyan jelöltek belépésére is, akik diplomával
nem rendelkeznek, de megfelelő szintű
végzettséget
és
tapasztalatot
tudnak
igazolni.
3. Külföldi ügyvédek: Angliában, Walesben vagy
Írországban solicitorrá történő átminősítés
után dolgozhatnak.
2. Képzés a gyakorlati idő alatt
Létezik-e gyakorlati
idő?

IGE
N

Jogalap:
Solicitorok 1988. évi felvételi és képzési
szabályzata, Solicitorok 1988. évi felvételi és
képzési (mesterfokú minősítés) szabályzata,
valamint Solicitorok módosított, 1992. évi felvételi
és képzési (mesterfokú minősítés) szabályzata

Kötelező-e?

IGE
N

Időtartama:
2 év

A gyakorlati idős
képzések
szervezéséért felelős
szervezetek típusai





Jogászegyesület
Magánpraxisok és ügyvédi irodák
Egyetemek (a Jogi Tanulmányok Intézete vagy a Jogi
Mesterképző Intézet)

A gyakorlati idős
képzés formája



A Jogászegyesület által nyilvántartásba vett
gyakornokság
Magánpraxis által felügyelt gyakornokság
A jogi szakmai készségekről szóló képzést a Jogi
Tanulmányok Intézete vagy a Jogi Mesterképző
Intézet tartja
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A gyakorlati időt
megelőzően van-e
felvételi vizsga /
ellenőrzés?

IGEN

A gyakorlati idő alatt
előre meghatározott-e
a tanterv?

NEM

A jelölteknek a Jogászegylet oktatási bizottsága előtt
bizonyítaniuk kell alkalmasságukat, hogy a Jogászegylet
gyakornokaivá válhassanak, és a bizottság előírásainak
megfelelően igazolniuk kell feddhetetlenségüket és
alkalmasságukat. Személyes csődhelyzetben lévő, illetve
nyilvántartásba
vételét
nemkívánatossá
tevő
bűncselekmény miatt elítélt, vagy a bizottság vonatkozó
követelményeit más okból nem teljesítő személy nem
vehető nyilvántartásba solicitorként.

Vannak-e az uniós
jogra és a nyelvi
képzésre vonatkozó
sajátosságok?
A gyakorlati idő
különböző
szakaszokra oszlik-e?

 Nincsenek uniós jogi képzések (ezt a területet
kifejezetten az alapfokú tanulmányok során fedik
le)
 Nincs nyelvi képzés.
IGE
N

A 2 éves gyakornokság a következő szakaszokra
oszlik:
a) szeptembertől decemberig – az irodában,
b) januártól decemberig – a Jogi Tanulmányok
Intézetében vagy a Jogi Mesterképző Intézetben
c) januártól augusztusig – az irodában.
Az intézetben töltött különböző időszakok
során különböző témaköröket tárgyalnak.

A gyakorlati időt
követően van-e
értékelés / vizsga?

IGE
N





A Jogi Tanulmányok Intézete vagy a Jogi
Mesterképző Intézet által lebonyolított
vizsgák
A gyakornokságot felügyelő mentor
értékelése

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

NEM
Minden

solicitornak

3

legalább

3

órányi
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kurzuson kell részt vennie ügyfélkezelés és
praxismenedzsment témában
Fennállnak-e
folyamatos képzésre
vonatkozó
kötelezettségek?

IGE
N

A Jogászegyesület belső szabályzatában lefektetett
képzési kötelezettségek
Jogalap: Solicitorok 2004. évi képzési
(folyamatos szakmai továbbképzési)
szabályzata

Fennállnak-e szakosító
képzésre vonatkozó
kötelezettségek?

NE
M

Fennáll-e idegen
nyelvek tanulására
vonatkozó
kötelezettség?

Nincs kötelezettség

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

Nincs kötelezettség

4. Akkreditációs rendszerek és képzésszolgáltatók
Az akkreditáció lehetősége

Az akkreditáció a tervezett kurzusok részleteinek a
Jogászegyesület honlapján való beküldésével
történet

A folyamatos képzéseket
nyújtó képzésszolgáltatók
száma

A Jogászegyesület nem akkreditál és nem hagy jóvá
külső tevékenységeket, így nincs listája a
képzésszolgáltatókról

Az akkreditált folyamatos
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

A Jogászegyesületnek nincs akkreditációs

A szakosító képzéseket
kidolgozó

Nem releváns

rendszere.
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képzésszolgáltatók száma
Az akkreditált szakosító
képzéseket kidolgozó
képzésszolgáltatók fajtái

Nem releváns

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
Képzési konferenciákon
való részvétel

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

5. A képzések felügyelete
A folyamatos képzési
tevékenységeket felügyelő
szervezetek
A felügyeleti folyamat

IGEN






A Jogászegyesület folyamatos
továbbképzési koordinátora

szakmai

A tartalom minősége
A képzési módszerek minősége
A Jogászegyesület írásos követelményeinek
való megfelelés
A tevékenység korábban megjelölt
igényt/szükségletet elégít-e ki

A szakosító képzések
felügyeletében részt vevő
szervezetek

Nem releváns

A felügyeleti folyamat

Nem releváns

6. A képzési rendszer nemzeti reformja
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Az oktatási és képzési rendszer felülvizsgálatára 2008-ban került sor, további
felülvizsgálat nincs tervben.
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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