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LIST OF WORDS

Introduction

1. 
to be licensed to practice law feljogosított, hogy jogi tevékenységet folytasson
to provide full-scale legal representation teljes körű jogi képviseletet nyújtani
holder of public office közalkalmazott/köztisztviselő
to have jurisdiction over hatásköre/illetékessége van
non-contentious nemperes
before the court a bíróság előtt
to justify a right to sue igazolja/valószínűsíti perindítási/keresetindítási jogát
enforcement of a right against somebody érvényesíteni a jogát valakivel szemben
to have legal effect joghatása van
to commit a procedural error eljárási hibát véteni
to admit evidence or witnesses a bizonyítékok körébe bevonni, illetve tanúként 

meghallgatni
to deliver a judgment meghozni egy ítéletet
layperson laikus
attorney-at-law ügyvéd
sole practitioner egyéni ügyvéd
in-house lawyer jogtanácsos
partner partner
associate ügyvéd (ügyvédi iroda kontextusában)
trainee (lawyer) ügyvédbojtár
intern gyakornok
legal assistant jogi ügyintéző
out-of-court bíróságon kívüli
to draft okiratot szerkeszteni
to act eljárni
public notary közjegyző
to represent somebody képviselni valakit
advocacy (peres) képviselet
to plead (a case) képviselni egy ügyet
power of attorney ügyvédi meghatalmazás
scope of representation a képviselet terjedelme
claimant felperes
petition kereset
jurisdiction/competence hatáskör + illetékesség
claim igény, követelés
cause of action jogalap
defendant alperes
answer válasz, érdemi védekezés
counterclaim viszontkereset
motion beadvány, kérelem
trial tárgyalás
judge bíró
panel of judges bírói tanács
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order végzés
witness tanú
expert szakértő
decision ítélet
to appeal fellebbezni
to uphold/affirm hatályában fenntartani, megerősíteni
to set something aside/annul hatályon kívül helyezni
to remand/refer it back visszautalni az elsőfokú bírósághoz
to reverse (a judgment) megváltoztatni egy döntést

5.
admission requirement felvételi követelmény
entrance exam felvételi vizsga
tuition fee tandíj
undergraduate studies egyetemi tanulmányok
seminar szeminárium
lecture előadás
to re-sit utóvizsgát tenni
semester szemeszter
internship gyakornoki munka
scholarship ösztöndíj
thesis szakdolgozat
trainee ügyvédbojtár
bar association ügyvédi kamara
bar exam szakvizsga


