
GAZDÁLKODÁS AZ EMBERI ERÕFORRÁSOKKAL, 
OKTATÁS, KÉPZÉS 

Jogászok: Hogyan tovább a diploma  
megszerzése után? 

Végzősök nagy tömege, kevés állás és a követelmények egyre na-
gyobbak – hogyan tudnak a jogászok napjainkban karriert csinálni? 
 
Tárgyszavak: jogász; karrier; ügyvéd; ügyvédi iroda; tanácsadás; 

munkaerőpiac. 
 
 
Munkaerő-piaci szakértők szerint Németországban a jogászok kilá-

tásai nagyon rosszak. A diplomások között a jogászok körében a legna-
gyobb a munkanélküliségi ráta.  

A végzősöknek csak egy töredéke talál jogi vagy államigazgatási te-
rületen menedéket. A végzősök 4/5-ének minden évben a magángazda-
ságban kell megtalálni megélhetését; egy ügyvédi munkaközösségben, 
egy vállalatnál vagy szabadúszóként. De itt is nehéz állást találni. A 
nemzetközi jogi cégek is csak kevés fiatal „társat” vesznek fel. 

Magányos harcosként sok fiatal jogász éhbérért dolgozik. Németor-
szágban jelenleg 130 000 ügyvéd rendelkezik engedéllyel – 1990-ben 
számuk csak 56 000 volt. Évente 5–6000 önálló jogász kezdi meg tevé-
kenységét. Különösen nagy a kínálat a városokban: Münchenben 126 
lakosra jut egy ügyvéd.  

Úgy tűnik, az érettségizőket nem zavarják a kedvezőtlen kilátások. 
Évente 17 000 fő iratkozik be a jogi karok első szemeszterére és a má-
sodik államvizsga után 10 000 fő jelenik meg a munkaerőpiacon. Hosszú 
távon a diplomások közül a jogászok a munkaerőpiac fő vesztesei; csak 
az építészek és a biológusok vannak ugyanilyen rossz helyzetben (1. 
ábra). 

Nagy a tolakodás 

A helyzet valóban komoly, de nem kilátástalan. Fantáziával, vállal-
kozó szellemmel és szakmai hozzáértéssel a fiatal jogászok még ma is 



megcsinálhatják szerencséjüket. Az élet különböző területeinek fokozódó 
szabályozása és bürokratizálódása következtében növekszik a szaksze-
rű tanácsadás iránti igény. A jogvédelem-biztosítások ösztönzik a polgá-
rok pereskedési kedvét. A középvállalatok külföld felé terjeszkednek és 
szükségük van jogi tanácsra.  
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1. ábra Fokozódó tolongás 

ehát sok lehetőség kínálkozik a jogászok számára. Világosan át-
lt karrierstratégia nélkül természetesen úgy a kezdők, mint a né-
év szakmai tapasztalattal rendelkezők el vannak veszve. Az egye-
allgatóknak a szakmai gyakorlat során kell tisztázni, hogy valójá-

gy gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvédi irodában vagy egy nagy 
ern jogi osztályába illenek-e be. A szakmai tapasztalattal rendelke-
k fel kell tenni a kérdést, hogy továbbjutásukat milyen kiegészítő 
s könnyítené meg vagy biztosítaná (nyelvtanulás, gazdasági isme-
. 
 jogászok ma három módon tudnak karriert csinálni. 

y ügyvédi irodák sok kezdő számára jelentik  
mcélt 

z egyik munkaközvetítő központi irodájában minden harmadik pá-
arról álmodik, hogy egy nemzetközi nagy irodában kezdi pályafutá-
ki gazdasági ügyekkel foglalkozó irodában akar dolgozni, annak 

 



már az egyetemi évek alatt foglalkozni kell üzemgazdaságtannal és adó-
joggal. Ahhoz, hogy valaki az irodában „társ” lehessen, vállalkozóvá kell 
fejlődnie. A megbízók elvárják a gazdasági összefüggések megértését, 
problémamegoldókat és nem elméleti embereket akarnak. 

Az ügyvédi irodák üzleti szellemmel rendelkező jogászokat várnak, 
akik figyelemmel követik a tendenciákat, felismerik, mely területeken 
várható a tanácsadás iránti igény növekedése. Az ügyvédeknek saját 
maguk részére kell marketinget folytatni: Cikkeket írnak szaklapokba, 
előadásokat tartanak vagy a Cebit-en az információtechnikával kapcsola-
tos jogi kérdésekről tartanak előadást. Fontos, hogy a megbízók részére 
ne csak egy adott területen végezzenek tanácsadást, hanem a lehető 
legtöbb jogi kérdésben kössék őket az irodához.  

A gazdasági tanácsadást végző irodák számára  
stagnál a piac 

Az olyan nagy ügyek, mint a Daimler és Chrysler egyesülése vagy a 
Mannesmann Vodafon általi átvétele, ami az ezredfordulón az újonnan 
egyesült német–brit nagy ügyvédi irodák számára a mesés növekedési 
rátákat meghatározták, ma már a múlté. Az elvesztett üzleti volumen egy 
részét a magán értékpapír-befektetők pótolják. Új megbízásokat jelent a 
bankok részére az újszerű pénzügyi termékek fejlesztésében végzett te-
vékenység vagy a középvállalkozóknak szóló tanácsadás. 

Azonban konkurensként egyre inkább szembe kell nézni a német 
piacot felfedező amerikai ügyvédi konszernekkel. A brutális verseny 
nyomást gyakorol az ügyvédekre. Aki nem hoz elég forgalmat, annak 
előbb-utóbb menni kell.  

Az ügyvédi irodákban az „egész életre” szóló partneri státusz ma 
már a múlté. A nyomást elsősorban a fiatalok érzik. Sokat romlott az 
esélyük arra, hogy az irodán belül a tulajdonosok körébe emelkedjenek. 
Az irodákba újonnan belépőknek még mindig az a céljuk, hogy partnerré 
lépjenek elő. Ma már azonban nem minden pályakezdőnek tudják garan-
tálni azt a hagyományos német karrierperspektívát, hogy 5-7 év alatt 
partnerré váljanak.  

Az új hierarchia-fokozatok kitalálása is gyakran távol tartja a fiatalo-
kat a magasabb rangoktól. A partnerré válás több esetben két lépcsőben 
történik: legkorábban négy év után válhatnak share-partnerré. Ilyenkor 
keresetük változó része még csekély és néhány kérdésben szavazati 
joguk is korlátozott. További 3-5 év kell ahhoz, hogy teljes jogú partnerré 
váljanak. 



A gyermekes nők számára végképp kicsi az esély a partnerré válás-
ra. Ők az irodán belül elsősorban háttérmunkát végeznek, pl. mintaszer-
ződések készítése, egyezségi eljárások előkészítése, általános üzleti fel-
tételek szerkesztése, ami komoly jogi ismereteket igényel, de ügyfélkap-
csolati vagy előmeneteli lehetőséget egyáltalán nem kínál. 

A kedvezőtlen karrierperspektíva nem érv a nagy ügyvédi irodába 
belépés ellen. A pályakezdők sehol nem nyernek olyan jó rálátást érde-
kes ügyletekre és sehol nem fejlődhet ki olyan érzékük a gazdasági jogi 
tanácsadás iránt, mint ezeknél az irodáknál. Természetesen számítaniuk 
kell arra, hogy előmeneteli lehetőségük korlátozott, és egy idő után új 
alternatívát kell keresniük, esetleg egy nagy vállalat jogi osztályán.  

A konszernnél a vállalkozói szemlélet legalább annyira fontos, mint 
a gazdasági ügyekkel foglalkozó ügyvédi irodában. Itt a társosztályok 
munkatársai az ügyfelek, és a velük való kapcsolattartáshoz is különle-
ges érzékre van szükség. Az operatív üzleti tevékenység közelsége mi-
att itt közvetlenül, a külső tanácsadónál sokkal erősebben érzékeli jogi 
tanácsadásának következményeit.  

Az, hogy valaki az ügyvédi irodát vagy a vállalatot választja, szemé-
lyes kérdés. Szabad választásuk tulajdonképpen csak a kiváló ered-
ménnyel végzetteknek van. Azonban a legjobb állások megszerzésében 
nemcsak a vizsgaosztályzatoknak van szerepük, hanem annak is, hogy 
melyik egyetemen végeztek. Hagyományosan tartja első helyét Ham-
burg, Passau, Freiburg és Heidelberg. Bár a heidelbergi egyetem nem a 
legrégibb Németországban, de külföldön a legismertebb, és hallgatóival 
szemben szigorú követelményeket támaszt. 

Önálló iroda 

A frissen végzettek nagy része számára csak álom a szabad válasz-
tás. Számukra csak az önállóvá válás rögös útja marad. Nekik pedig 
gyorsan ki kell fejleszteni azt az érzéküket, hogyan prezentálhatják ma-
gukat a piacon: Milyen tanácsadási profilt alakítsanak ki, hogyan kalku-
lálják költségeiket, hogyan hívják fel magukra a figyelmet. Egy jó önrek-
lámmal gyorsan indulási előnyre tehetnek szert. Sok induló ügyvédi iroda 
elhanyagolja az önreklámot. Míg a nagyok egész PR-csapatot foglalkoz-
tatnak, a kicsik gyakran beérik egy honlappal. A kezdőnek mindenkép-
pen türelemre van szüksége ügyfélkörének kiépítéséhez. Aki a túlélők-
höz akar tartozni, annak nem szabad egyedül a szaktudására hagyat-
kozni. Ahhoz, hogy menedzsment-tanácsadóként vagy önálló ügyvéd-

 



ként sikeres legyen, el kell igazodnia a gazdasági kérdésekben, képes-
nek kell lennie az ügyfélkör megszerzésére, kiszolgálására. 

 
Összeállította: Jurasits Jánosné 

 
Buchhorn, E.; Werle, K.: Die Zukunft der Juristen. = Manager Magazin, 35. k. 7. sz. 
2005. p. 144–148. 
 
Buchhorn, E.; Werle, K.: Akademische Duftmarken. = Manager Magazin, 35. k. 7. sz. 
2005. p. 158–163. 
 
Buchhorn, E.; Werle, K.: Wirtschaft im Blick. = Manager Magazin, 35. k. 7. sz. 2005. 
p. 148–157. 

 
 

 



 
 

 


