
Kedves Jelölttársam! 

 

Kratochwill György vagyok, az ELTE-n végeztem 2016-ban, 

jelenleg egy közepes méretű ügyvédi irodában vagyok 

ügyvédjelölt. Már az egyetemi éveim alatt dolgoztam különböző 

munkahelyeken, így képet kaphattam arról, hogy milyen 

képességekre van szükség a munkaerőpiacon. 

 

Ügyvédjelöltként nem mehetünk el szó nélkül a jelenlegi 

jogászképzés helyzete mellett, hiszen a jelölti időszak alatt az egyetemeken tanultak 

szolgálnak alapul, és a munkahelyeinken, illetve a Kamarában elsajátított tudás azt egészíti ki, 

vagy mélyíti el. Azt gondolom, hogy az egyetemek sokszor nem használható tudást adnak, a 

hangsúlyt a magolásra helyezik, nem törődve azzal, hogy a hallgatók értik-e az elmondottakat. 

A gyakorlati képzés szinte teljes mértékben hiányzik, és sokan az egyetemi éveik során 

egyáltalán nem találkoznak „valódi” ügyekkel, nyomtatványokkal. Véleményem szerint az 

ügyvédjelölti tagozatnak munkája során a hallgatókat is képviselnie kell, hiszen éveken belül 

ők is ügyvédjelöltté válnak. A munkáltatóknak és a jelölteknek is rossz, ha olyanokat kell 

megtanulni a jelölti időszak alatt, amit az egyetemnek kéne megtanítania.  

 

A Kamara által biztosított oktatás nagyon fontos, hiszen ez szolgál arra, hogy kialakuljon az 

önálló ügyvédi munkához szükséges gondolkodás és speciális tudás. Hivatásunk szabályai 

fontosak, hiszen azok betartása az ügyfél és az ügyvéd érdeke is. Ezért lényeges, hogy azok a 

jelölti évek alatt beleivódjanak mindenkibe. Elnökségi tagként célom lenne, hogy a jelenlegi 

oktatási rendszer reformon essen át. Jelenleg sokszor olyan előadásokat kell végigülni, ahol 

sem a téma, sem az előadás nem érdekli az ügyvédjelöltek túlnyomó többségét és csak a 

kötelező jelenlét miatt vesznek részt azokon. Emiatt persze kényelmetlenül érzik magukat, és 

azt érzékelik, hogy elpazarolják a munkaidejüket. Egyik lehetséges elképzelésem, hogy 

legyenek felosztva például 3 modulra az előadások (polgári jogi, büntetőjogi és közjogi) és az 

egyes jelöltek érdeklődési területük szerint választhassanak. Így elérhető lenne, hogy a 

jelöltek olyan órákon vehessenek részt, ahol hasznos tudásra tehetnek szert, amit a munkájuk 

során is hasznosíthassanak. Természetesen az alapvető ügyvédi alapozó ismeretek továbbra is 

mindenki számára legyenek kötelezőek.  Mivel az egyetemek tanítási módszereinek reformja 

nem a jelölti tagozat hatásköre, ezért a kamarai oktatás reformja során célszerű lenne okirat-

szerkesztési ismeretek oktatásának bevezetése, lehetőleg az első év során. Ez a principálisok 

számára is előnyös lenne, hiszen csökkentené a jelöltek hiányzó tudását. Az adott modulhoz 

tartozó jogág legjellemzőbb okiratainak és nyomtatványainak az elkészítése alapvető ismeret 

kell, hogy legyen, hiszen így például egy adásvételi szerződés elkészítésekor a jelölt sokkal 

nagyobb mértékben lesz képes önálló munkára, mert rendelkezésére fog állni egy sorvezető. 

Az elektronikus eljárások egyre nagyobb mértékben válnak az ügyvédi munka részévé, 

gyakorlatilag elkerülhetetlenek, így a Kamarának feladata lenne ezeknek a tudásoknak is az 

átadása, hiszen sokszor erre sincs idő egy kisebb ügyvédi irodában, vagy nem olyan alaposan, 

mint arra szükség lenne.  



Sőt, sok olyan ügyvéd van, akik 20-30 éves praxisuk során sosem használták az elektronikus 

eljárásokat, így ők maguk sem ismerik azok működését. Esetükben elengedhetetlen, hogy a 

Kamara adja át az alapvető informatikai tudást, hiszen sem a jelöltnek, sem az ügyvédnek 

nem kell attól tartania, hogy a jelölti időszak során az adott irodában nem tudja elsajátítani az 

elektronikus ismereteket, továbbá az ilyen ügyvédek számára is könnyebbé válik az ügyvédi 

tevékenység.  

 

Az oktatás reformjának keretében érdemes lenne a vizsgát is áttervezni, hiszen jelenleg az 

nem jelent érdemi kihívást, ezzel a komolysága csökken, így a felkészülés is, pedig a jelölti 

képzés első évében olyan ismeretek elsajátítására kerül sor, ami végigkíséri a jelöltet az 

ügyvédi tevékenysége során. 

 

Elnökségi tagként azon munkálkodnék, hogy a bírósági és az ügyészségi fogalmazók és a 

jelölti tagozat között kialakuljon valamiféle együttműködés. Közös előadások, programok 

szervezésével jó kapcsolat alakulhatna ki a három ág között, ezzel is erősítve a kollegialitás 

érzését. Azt gondolom, hogy sokat tanulhatnánk egymástól, ezzel is jobban megismerve a 

különböző szakmai ágak működését.  A közös előadások alkalmával a három ág 

valamelyikének jeles képviselői mesélhetnének egy-egy olyan területről, amely mindenki 

számára lehet érdekes és hasznos. Az előadások után pedig olyan közös beszélgetésekre 

kerülhetne sor, ami szellemi katalizátorként szolgálhatna.  

 

Úgy gondolom, hogy a jelölti tagozatnak a Kamarával együttműködve kezdeményeznie 

kellene a párbeszédet arról a témáról, hogy az új Pp. hatálybalépése után jelentősen leszűkült 

a jelöltek bírósági tárgyaláson történő részvételi lehetősége, pedig az ügyvédjelölti időszak 

egyik legfontosabb feladata, hogy a jelöltek képesek legyenek önállóan eljárni egy bírósági 

eljárásban, melynek része a tárgyalás is. A jelölteknek ilyenkor kell tárgyalási gyakorlatot 

szerezni, amit az új Pp. megnehezít, valódi indok nélkül. A jelöltek érdekei azt diktálják, hogy 

a Tagozat és a Kamara minden tegyen meg, hogy ismét tudjanak érdemi gyakorlatot szerezni, 

ahogy erre például a Be.-ben van is szabályozás. Akár hasonló módon, akár más módszerrel 

(például a jelölt tárgyaláson előadott nyilatkozatát a szintén jelenlévő ügyvédnek csak jóvá 

kell hagynia) kell elősegíteni az ügyvédek képzését. 

 

A szakvizsga-előkészítő ugyan fontos a szakvizsgára történő felkészülés során, azonban itt is 

szükség lenne átalakításra. Jelenleg egy előkészítő kötelező, amit vagy a PPKE, vagy az 

ELTE szervez. Úgy gondolom, hogy lehetőséget kell biztosítani más jogi karok számára is, 

hogy szervezhessenek ilyen tanfolyamot, továbbá a szakvizsga-előkészítő díját a Kamara 

részben, vagy akár egészben vállalja át, hiszen nem minden ügyvédi iroda fizeti ki ezt az 

ügyvédjelölt helyett. Ezt lehetne ahhoz a feltételhez jutni, hogy a Kamara akkor vállalná át a 

díjat, ha az ügyvédjelölt az adott tárgyból tett szakvizsgán jó vagy jeles eredményt ért el, ezzel 

ösztönözve a jelölteket a minél alaposabb felkészülésre.  

  



Elnökségi tagként egyeztetéseket kezdeményeznék a Kamarával, hogy az ilyen érdeklődésű 

ügyvédjelölteknek biztosítsanak lehetőséget arra, hogy részt vehessenek a különböző 

bizottságok munkájában, természetesen olyanokéban, ahol vannak olyan feladatok, amelyeket 

a jelöltek is el tudnak végezni. Első körben az Összeférhetetlenségi, Fegyelmi, Etikai és 

Nemzetközi Bizottság az, ahol el tudnám képzelni, hogy a megfelelő biztosítékok mellett 

(főleg titoktartás) a jelöltek is segítsenek. Ezzel a jelöltek is jobban megismerhetik a Kamara 

működését és az ügyvédségre vonatkozó előírásokat, ezzel pedig alaposabb tudásuk lesz, 

ráadásul jobban a sajátjuknak fogják érezni a Kamarát és szívesebben vesznek majd részt a 

kamarai közéletben.  

 

Köszönöm, hogy időt szántál a pályázatomra. Amennyiben bármi kérdésed van, szívesen 

válaszolok e-mailben (gyorgy.kratochwill@gmail.com; facebookon, vagy személyesen a 

tisztújításon). 

 

Budapest, 2018. augusztus 23. 
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