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BESKRIVELSE AF DET UNGARSKE UDDANNELSESSYSTEM FOR ADVOKATER
1. Adgang til erhvervet
Krav om videregående
uddannelse/universitetsudd
annelse

JA

Krav om juridisk
kandidateksamen

JA

For at blive fuldgyldig
advokat skal man



Gennemføre en fuldmægtigperiode og
derefter



Opnå
advokatbestalling
tilrettelægges af staten)



For at blive optaget i advokatsamfundet
skal man have praktiseret i mindst et år
som advokatfuldmægtig, ansat advokat
eller selvstændig advokat.



Kravet om et års erfaring gælder for både
de normale og de alternative veje til
erhvervet.



Ansatte advokater har begrænset ansvar,
mens selvstændige advokater selv bærer
det fulde ansvar. Personer med mindst et
års erfaring som advokatfuldmægtig, ansat
advokat eller selvstændig advokat kan
optages i advokatregistret.
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(prøven

Land: Ungarn



Være optaget i advokatsamfundet



Betingelserne for at blive optaget er
fastsat i loven (lov XI fra 1998 om
advokater / 1998. évi XI. törvény az
ügyvédekről)
og
omfatter
f.eks.
statsborgerskab i et EU- eller EØS-land,
passende kontorfaciliteter til at udøve
advokatvirksomhed (lokale med et areal
på minimum 12 m2, venteværelse til
klienter, toiletfaciliteter, internet- og
telefonadgang osv.) og forsikring.

Alternative veje til erhvervet
Mulighed for at blive advokat via andre erhverv.
•

Kandidaten skal have opnået advokatbestalling (samme statslige prøve for

alle juridiske erhverv – dommere, anklagere, advokater, notarer osv.)
•

For at blive optaget i advokatsamfundet skal den pågældende have

praktiseret i mindst et år som advokatfuldmægtig, ansat advokat eller selvstændig
advokat
2. Uddannelse i fuldmægtigperioden
Er der en
fuldmægtigperiode?

JA

Retsgrundlag:
Justitsministeriets dekret om statseksamen (IM
rendelet - a jogi szakvizsgáról)
Fuldmægtigperiode: Lov XI fra 1998 om
advokater, § 13
(1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 13 § (3) d)

Obligatorisk

JA

Varighed:
Tre år

Organer med ansvar
for uddannelse af
advokatfuldmægtige

Det ungarske advokatsamfund er ansvarligt for at
tilrettelægge uddannelsen i fuldmægtigperioden
Retsgrundlag:
§ 97, stk. 3, i lov XI fra 1998 om advokater
1998. évi XI. törvény - az ügyvédekről, 97 § (3)
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Land: Ungarn

Advokatsamfundet kan imidlertid outsource
undervisning til andre uddannelsesudbydere.
Uddannelsens indhold reguleres af de kompetente
advokatsamfund på regionalt plan.
Type uddannelse i
fuldmægtigperioden

Praktikperiode kombineret med kurser i lovgivning, der
tilrettelægges af det kompetente advokatsamfund.
Advokatfuldmægtige skal deltage i kurser svarende til i
alt 42 dage i løbet af fuldmægtigperioden.

Optagelsesprøve/kont
rol før
fuldmægtigperiode

JA

Undervisningsprogram JA
i fuldmægtigperioden

 Kontrol af uddannelsespapirer

Der er ikke et fast undervisningsprogram for
advokatfuldmægtige. Undervisningsprogrammet
fastlægges
af
de
enkelte
kompetente
advokatsamfund.
Undervisningsprogrammet er ikke fælles for alle
advokatfuldmægtige, men fastlægges af de
kompetente regionale advokatsamfund (der er
20 regionale advokatsamfund).

Særlige forhold
vedrørende EU-ret og
sprogundervisning

I princippet nej, men det afhænger af de regionale
advokatsamfund. F. eks. omfatter advokatsamfundet i
Budapests undervisningsprogram forelæsninger om
anvendelse af EU-ret i retssager.

Fuldmægtigperiode
inddelt i faser

NEJ

Fuldmægtigperioden varer tre år og er ikke
inddelt i faser.
Uddannelsesprogrammet i fuldmægtigperioden
tilrettelægges
af
advokatsamfundene,
og
indholdet heraf varierer alt efter det enkelte
advokatsamfund.
Visse advokatsamfund, f.eks. advokatsamfundet i
Budapest, tilbyder et uddannelsesprogram i tre
trin.
I det første år gennemgås de almene regler for
udøvelse af advokatvirksomhed.
I

det

andet
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år

gennemgås

den

praktiske

Land: Ungarn

anvendelse
områder.

af

lovgivningen

på

bestemte

Det tredje år er fokuseret på forberedelse til
eksamen.
Evaluering/eksamen
efter
fuldmægtigperiode

Statseksamen (se ovenfor vedrørende
justitsministeriets dekret om statseksamen)

JA

3. Videreuddannelse
Sondring mellem
videreuddannelse og
specialisering
Krav om
videreuddannelse

NEJ

NEJ

Der
findes
ikke
et
videreuddannelsessystem i Ungarn.

organiseret

Advokatsamfundet
er
ansvarligt
for
tilrettelæggelsen af den faglige uddannelse af
advokater, der optages i advokatsamfundet.
Uddannelsen består i valgfrie ad hocarrangementer (§ 12, stk. 2, litra a) i lov XI fra
1998 om advokater)
Krav om specialisering

Det er mulighed for at specialisere sig (szakjogászi
végzettség). Specialiseringen kan opnås gennem studier
inden for et specifikt område af juraen (specialisering er
også muligt inden for andre juridiske erhverv) og
tilrettelægges af universitetet. Der er adgang til
specialisering for alle juridiske kandidater, herunder
registrerede advokater.
Det er frivilligt, om man ønsker at specialisere sig, og
man har som advokat de samme rettigheder og
forpligtelser, uanset om man har et speciale.
Retsgrundlag:


§ 116, stk. 1, litra d), i lov XI fra 1998 om
advokater vedrørende advokater optaget i og
registreret hos advokatsamfundet

Dekret fra ministeriet for offentlig uddannelse om de
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Land: Ungarn

generelle betingelser for tilrettelæggelse af specialiseret
videregående uddannelse (10/2006. (IX. 25.) OKM
rendelet a szakirányú továbbképzés szervezésének
általános feltételeiről), vedtaget i overensstemmelse
med lov CCIV fra 2011 om videregående uddannelser i
Ungarn.
Krav om tilegnelse af
fremmedsprog

Ingen krav

Krav om
videreuddannelse/spe
cialisering i EU-ret

NEJ
Dog vurderes den enkeltes viden om EU-ret i
forbindelse med opnåelse af advokatbestallingen
(obligatorisk modul om EU-ret).

4. Akkrediteringsordninger og uddannelsesudbydere
Mulighed for akkreditering

Der er ingen krav om akkreditering i det
ungarske system, men der tilbydes ad hocarrangementer.

Antal uddannelsesudbydere,
der tilbyder
videreuddannelse

Ikke relevant

Uddannelsesudbydere af
akkrediteret
videreuddannelse

Ikke relevant

Antal udbydere af
Mellem 6 og 10
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering
Uddannelsesudbydere, der
udbyder akkrediterede
uddannelsesaktiviteter som
forberedelse til specialisering

Akkrediterede private eller offentlige
udbyttegivende uddannelsesudbydere

ikke-

Retsgrundlag:
Dekret fra ministeriet for offentlig uddannelse
om de generelle betingelser for tilrettelæggelse
af
specialiseret videregående uddannelse
(10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet a szakirányú
továbbképzés
szervezésének
általános
feltételeiről)
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Land: Ungarn

Aktiviteter og metoder
Uddannelsesaktiviteter, der
anerkendes i
overensstemmelse med
kravene om
videreuddannelse/specialiser
ing

Ingen krav
om
videreudd
annelse
eller
specialiseri
ng

Deltagelse
uddannelsesaktiviteter
anden medlemsstat:

i

i
en

JA – ungarske advokater kan frit
vælge
at
deltage
i
uddannelsesaktiviteter i andre
medlemsstater

5. Tilsyn med uddannelsesaktiviteter
Organisationer, der fører
tilsyn med
videreuddannelsesaktivitet
er

Ikke relevant – der findes ikke et
videreuddannelsessystem i Ungarn.

Tilsyn

Ikke relevant

Kilde: Pilotprojekt – Uddannelse af dommere og anklagere i Europa: "Del 2 – Undersøgelse af
status for uddannelse af advokater i EU-ret", udført af Rådet for Advokatsamfund i Den
Europæiske Union (CCBE) og Det Europæiske Institut for Offentlig Administration (EIPA)
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