Sustavi za izobrazbu odvjetnika u EU-u
Mađarska
Tijelo koje je dostavilo informacije: Mađarska odvjetnička komora (Magyar Ügyvédi Kamara)
travanj 2014.
OPIS NACIONALNOG SUSTAVA IZOBRAZBE ODVJETNIKA u Mađarskoj
1. Pristup zanimanju
Visoko
obrazovanje/sveučilišno
obrazovanje

DA

Obvezna je diploma pravnog
fakulteta

DA

Postupci kojima se ostvaruje
status odvjetnika:



Završeno razdoblje
nakon kojeg slijedi



Ispit (pravosudni
država)



Kako bi mogao postati član komore,
odvjetnik se mora baviti odvjetničkim
zanimanjem najmanje 1 godinu kao
odvjetnički vježbenik, zaposleni odvjetnik
ili samozaposleni odvjetnik.



Zahtjev od 1 godine radnog iskustva kao
odvjetnički vježbenik, zaposleni ili neovisni
odvjetnik primjenjuje se na uobičajen i
alternativni pristup zanimanju.



Zaposleni odvjetnici imaju ograničenu
odgovornost, a samozaposleni odvjetnici
snose potpunu odgovornost. Osoba koja
ima najmanje 1 godinu radnog iskustva
kao odvjetnički vježbenik, zaposleni
1

početne
ispit

koji

izobrazbe
organizira
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odvjetnik ili (neovisni) odvjetnik može biti
upisana u imenik odvjetnika.


Upis u imenik odvjetničke komore



Uvjeti za prihvaćanje, koji su predviđeni u
zakonu (Zakon XI. o odvjetnicima iz 1998. /
1998. évi XI. törvény az ügyvédekről), kao
što
je
državljanstvo
EU-a/EGP-a,
odgovarajući ured za obavljanje zanimanja
(npr. ured koji ima, primjerice, prostoriju
površine 12 m2, čekaonicu za stranke,
pristup
internetu
i
telefonu
itd.),
osiguranje,
nepostojanje
uvjeta
neprihvatljivosti.

Alternativni načini pristupa zanimanju:
Prelazak iz drugih zanimanja.
•

Kandidat mora uspješno položiti pravosudni ispit (isti državni ispit

primjenjuje se na sva pravna zanimanja – suci, državni odvjetnici, javni bilježnici
itd.) i
•

kako bi mogao postati član komore, odvjetnik se mora baviti odvjetničkim

zanimanjem najmanje 1 godinu kao odvjetnički vježbenik, član odvjetničkog
društva ili samozaposleni odvjetnik.
2. Izobrazba za vrijeme početnog razdoblja
Postoji li razdoblje
početne izobrazbe?

DA

Pravna osnova:
Odluka Ministarstva pravosuđa o državnom
ispitu (IM rendelet - a jogi szakvizsgáról)
Razdoblje početne izobrazbe: Zakon XI. o
odvjetnicima iz 1998., 13
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)

Obvezno

DA

Propisano trajanje:
3 godine

Vrste struktura
odgovornih za

Mađarska odvjetnička komora odgovorna je za
organizaciju izobrazbe za vrijeme početnog razdoblja.
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organizaciju početne
izobrazbe

Pravna osnova:
Članak 97. stavak 3. Zakona XI. o odvjetnicima iz 1998.
1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3)
Međutim, odvjetnička komora može za izobrazbu
upotrebljavati vanjske pružatelje izobrazbe. Sadržaj
izobrazbe uređuju nadležne odvjetničke komore na
regionalnoj razini.

Vrsta početne
izobrazbe

Vježbenički staž u kombinaciji s pravnom izobrazbom
koju organizira nadležna odvjetnička komora.
Odvjetnički vježbenici moraju tijekom razdoblja početne
izobrazbe pohađati tečajeve izobrazbe u trajanju od
ukupno 42 dana.

Kvalifikacijski
ispit/provjera prije
početne izobrazbe

DA

 Provjera/potvrda diplome

Utvrđeni kurikulum za
vrijeme početne
izobrazbe

DA

Ne postoji utvrđeni kurikulum za sve odvjetničke
vježbenike. O kurikulumu odlučuju nadležne
odvjetničke komore.
Kurikulum nije zajednički svim odvjetničkim
vježbenicima već ga utvrđuju nadležne lokalne
odvjetničke komore (na državnoj razini postoji 20
lokalnih odvjetničkih komora).

Posebnosti u vezi s
pravom EU-a i
jezičnom izobrazbom:

U načelu ne, ali to ovisi o regionalnim odvjetničkim
komorama. Na primjer, program izobrazbe odvjetničke
komore u Budimpešti uključuje predavanja o primjeni
prava EU-a u sudskim predmetima.

Početna izobrazba
podijeljena u različite
faze

NE

Razdoblje početne izobrazbe traje 3 godine, ali
nije organizirano ili podijeljeno na različite faze.
Odvjetničke komore organiziraju program
izobrazbe za vrijeme početnog razdoblja.
Kurikulum nije ujednačen i različit je u svakoj
odvjetničkoj komori.
Određene odvjetničke komore, kao što je ona u
Budimpešti, nude program izobrazbe u 3 koraka.
U prvoj godini naglasak je na propisima kojima se
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uređuje rad odvjetnika,
druga godina usmjerena je na praktičnu
primjenu zakona u određenim područjima, a
u trećoj godini naglasak je na pripremi za državni
ispit.
Ocjenjivanje/ispit
nakon početne
izobrazbe

Državni ispit (vidjeti prethodni tekst, Odluka
Ministarstva pravosuđa o državnom ispitu)

DA

3. Sustav trajne izobrazbe
Razlika između trajne
izobrazbe/specijalizacije
Obveze u vezi s
trajnom izobrazbom

NE
NE

U Mađarskoj ne postoji organizirani sustav trajne
izobrazbe.
Odvjetnička komora odgovorna je za organizaciju
stručne izobrazbe odvjetnika koji se primaju u
članstvo Komore. Ta se izobrazba sastoji od ad
hoc događaja koji su izborni (članak 12. stavak 2.
točka (a) Zakona XI. o odvjetnicima iz 1998.)

Obveze u vezi sa
specijalizacijom

Moguće je dobiti diplomu o specijalizaciji (szakjogászi
végzettség). Diploma o specijalizaciji može se dobiti za
vrijeme poslijediplomskog studija u specifičnom
području prava (dostupna je i kandidatima iz drugih
pravnih zanimanja). Specijalizaciju organizira sveučilište.
Specijalizacija je dostupna svim osobama koje su
završile pravni fakultet, uključujući registriranim
odvjetnicima.
Stjecanje diplome izborno je, a odvjetnici imaju ista
prava bez obzira na to jesu li specijalizirani ili ne.
Pravna osnova:


Članak 116. stavak 1. točka (d) Zakona XI. o
odvjetnicima iz 1998. o odvjetnicima koji se
primaju u članstvo i upisuju u imenik odvjetničke
komore

Odluka Ministarstva javnog obrazovanja o općim
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uvjetima za organizaciju specijalističke daljnje izobrazbe
(10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés szervezésének általános feltételeiről), koja
je donesena u skladu sa Zakonom CCIV. iz 2011. o
nacionalnoj visokoj izobrazbi.
Obveze u vezi s
učenjem stranih jezika

Nema obveza

Obveze u vezi sa
sadržajem prava EU-a
u odnosu na trajnu
izobrazbu/specijalizaci
ju

NE
Međutim, znanje o pravu EU-a ocjenjuje se na
pravosudnom ispitu (obvezni modul o pravu EU-a).

4. Akreditacijski sustavi i pružatelji izobrazbe
Mogućnost akreditacije

U Mađarskom sustavu nema zahtjeva za
akreditaciju već se organiziraju ad hoc
događanja.

Broj pružatelja izobrazbe koji
nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji nude aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P

Broj pružatelja izobrazbe koji
organiziraju aktivnosti
izobrazbe kao pripreme za
specijalizaciju

Između 6 i 10

Vrsta pružatelja izobrazbe
koji razvijaju akreditirane
aktivnosti izobrazbe kao
pripreme za specijalizaciju

Akreditirani privatni ili javni neprofitni pružatelj
izobrazbe
Pravna osnova:
Odluka Ministarstva javnog obrazovanja o općim
uvjetima za organizaciju specijalističke daljnje
izobrazbe (10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a
szakirányú
továbbképzés
szervezésének
általános feltételeiről)
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Aktivnosti i metode
Vrsta aktivnosti izobrazbe
koje su prihvaćene u skladu s
obvezama trajne izobrazbe ili
specijalizacije

Nema
trajne
izobrazbe
ni obveza
specijalizaci
je

Sudjelovanje u aktivnostima
izobrazbe u drugoj državi članici:
DA – mađarski odvjetnici mogu
dobrovoljno
sudjelovati
u
aktivnostima izobrazbe u drugoj
državi članici

5. Nadzor aktivnosti izobrazbe
Organizacije uključene u
nadzor aktivnosti trajne
izobrazbe

N/P – U Mađarskoj ne postoji sustav trajne
izobrazbe.

Postupak nadzora

N/P

Izvor: Pilot projekt – Europska pravosudna izobrazba: "Lot 2 – Studija o statusu odvjetnika koji
prolaze izobrazbu iz prava EU-a", koji su proveli Vijeće odvjetničkih komora Europe (CCBE) i
Europski institut za javnu upravu (EIPA)
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