IBLCE magyar nyelvű vizsgatájékoztató
Az IBLCE nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsga iránt érdeklődők számára
/először vizsgázók, vizsgájukat ismétlők és újravizsgázók számára/

Nemzetközi szervezet lévén, az IBLCE a brit angol nyelvet használja hivatalos dokumentumaiban.
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Mit jelent az IBLCE®?
Az IBLCE® (International Board of Lactation Consultant Examiners®; magyarul: Nemzetközi
Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság) egy független, nemzetközi vizsgabizottság, mely
jogosult az IBCLC® (International Board Certified Lactation Consultant®; magyarul: IBCLC
Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó) cím odaítélésére.

Elérhetőség, kapcsolat
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400 Fairfax, VA 22030-2545
USA
Phone: 703-560-7330
Fax: 703-560-7332
www.iblce.org

Az IBLCE Ausztriában, Ausztráliában, és az Egyesült Államokban működtet irodákat. Az ön
lakhelyéhez tartozó területi irodát az IBLCE weboldalán található űrlapon találja meg a “Contact
IBLCE” (Kapcsolat az IBLCE vizsgabizottsággal) menüpont alatt.

Fontos dátumok
Kérjük, látogasson el az IBLCE honlapon található “Certify” (Minősítés megszerzése) rész “Key
dates” (fontos dátumok) oldalára, ahol megtalálhatók a jelentkezési határidők és más fontos
időpontok.

A minősítési folyamat célja
Az IBLCE vizsgabizottság minősítési folyamatának célja, hogy ellenőrizze azt a tudást, illetve
kognitív képességeket, amelyek szükségesek egy kezdő-szintű IBCLC laktációs szaktanácsadó
hathatós munkájához.
Az IBLCE vizsga egy önkéntes alapon, szabadon választható minősítés megszerzését kínálja, és
nem feltétlenül biztosítja a jogot a tevékenység gyakorlásához. Kérjük, körültekintően vizsgálja meg,
mi az, amihez a területileg illetékes felügyeleti szervek ragaszkodnak, azon a működési területen,
ahol Ön a tevékenységét kifejti, vagy ki kívánja fejteni!
Az IBCLC minősítés megtartása érdekében a minősítésre jelentkezőknek öt(5)éventemeg kell
újítaniuk minősítésüket. Öt évvel a legutolsó sikeres vizsgát követően az újraminősítésre jelentkező
IBCLC laktációs szaktanácsadóknak két lehetőségük van az újraminősítéshez: vagy szereznek 75
CERP pontot (Continuing Education Recognition Points/továbbképzési pontok), vagy újra leteszik a
vizsgát. A vizsga újbóli letétele kötelező a legutóbbi sikeres vizsga után 10 évvel.
Azoknak az újraminősítésre jelentkező IBCLC laktációs szaktanácsadóknak, akiknek a minősítése
érvényét vesztette, egy (1) vizsgázási lehetőségük van, illetve egy év áll a rendelkezésükre, hogy
letegyék a vizsgát.
A későbbiekben, bármelyik soron következő vizsga letételéhez az újraminősítésre jelentkező IBCLC
laktációs szaktanácsadóknak mindenben meg kell felelniük az először vizsgára jelentkező jelöltekre
vonatkozó — az adott vizsga idejében aktuálisan érvényben lévő — vizsga
követelményrendszerének.
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A vizsga alkalmassági követelményei
Az IBLCE elvárja, hogy minden, a vizsgára első alkalommal jelentkező jelölt, megfelelő
képzettséggel és klinikai gyakorlati tapasztalattal rendelkezzen az alábbi területeken.
1. Egészségügyi alapképzettség
2. Laktáció specifikus klinikai gyakorlat
3. Laktáció specifikus képzések

Egészségügyi alapképzettség
Minden vizsgára jelentkező személlyel szemben elvárás, hogy elvégezzen olyan egészségügyi
alapképzéseket, melyeket az egészségügyi alapvégzettséggel rendelkezők is elvégeznek
tanulmányaik során. A jelentkezőknek az Útmutató az egészségügyi alapképzettséghez (Health
Science Education Guide) elnevezésű dokumentumban részletesen bemutatott 14 témakörben
kell képzéseket teljesíteniük. Amennyiben Ön az IBLCE vizsgabizottság által közzétett Elismert
egészségügyi dolgozói végzettségek listáján (Recognised Health Professions List) szereplő
végzettséggel rendelkezik, úgy az egészségügyi alapképzettség követelményeinek teljesítését
igazolhatja a végzettségét igazoló oklevele, diplomája, vagy működési engedélye másolatának
benyújtásával. Az Útmutató az egészségügyi alapképzettséghez (Health Science Education
Guide) és az Elismert egészségügyi dolgozói végzettségek listája (Recognised Health
Professions List) megtalálható az IBLCE honlapján, a “Resources” (Forrásanyagok) menüpont
alatt az “IBLCE Documents” (IBLCE dokumentumok) oldalon.

Laktáció specifikus klinikai gyakorlat
Laktáció specifikus klinikai gyakorlati tapasztalatként határozható meg, a szoptató anyáknak és
gyermeküknek, illetve családjuknak nyújtott segítség, ide sorolva a várandós és szoptató anyák
részére biztosított laktációval kapcsolatos bármilyen segítségnyújtást, továbbá a családok vagy
szakemberek részére tartott, laktációval kapcsolatos képzéseket is.
Minden jelzett laktáció specifikus gyakorlat szupervízió alatt kell hogy történjen. Attól függően,
hogy egy jelentkező mely bemeneti útvonalat választja a vizsgához, a laktáció specifikus klinikai
gyakorlat közvetlen szupervíziót is megkövetelhet.
A vizsgára jelentkező jelölteknek a klinikai tapasztalatok széles körével kell rendelkeznie a
laktációs segítségnyújtás széles spektrumából, mely a fogantatás előtti időszaktól az
elválasztódásig terjed, és amely a klinikai készségek széles körét öleli fel. Az IBLCE vizsga méri
az IBLCE vizsga törzsanyagában (IBLCE Detailed Content Outline) felsorolt témakörökhöz
tartozó elméleti ismeretek alkalmazásának képességét. Az IBCLC laktációs szaktanácsadók
klinikai kompetenciái (Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified
Lactation Consultants) című dokumentumba foglalt kompetenciák és készségek ismertetik, hogy
az IBCLC laktációs szaktanácsadók miképpen használhatják megszerzett tudásukat a klinikai
gyakorlatban. A klinikai gyakorlatokkal kapcsolatban további információ az IBLCE honlapján
található a “Certify” (Minősítés megszerzése) menüpont alatt az “Eligibility Criteria” (A vizsga
alkalmassági követelményei) oldalon.
Az IBLCE vizsga törzsanyaga (IBLCE Detailed Content Outline) és a IBCLC laktációs
szaktanácsadók klinikai kompetenciái (Clinical Competencies for the Practice of IBCLCs) című
dokumentumok letölthetők az IBLCE honlapjáról, a “Resources” (Forrásanyagok) menüpont
alatt található “IBLCE Documents” (IBLCE dokumentumok) oldalról.
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Laktáció specifikus képzések
Az IBCLC cím megszerzésére irányuló felkészülés alapvető eleme, hogy a jelölt egy átfogó
képzési folyamatban, megfelelő képzéseken vegyen részt. A képzéseknek le kell fedniük az
IBLCE vizsga törzsanyagában (IBLCE Detailed Content Outline) felsorolt összes témakört és
időszakot.
Az IBLCE nem kínál, nem javasol és nem akkreditál olyan célzott képzéseket, amely a
jelentkezőket az IBLCE vizsgára felkészíti. Az IBLCE nem tesz ajánlatot és nem azonosítja
magát egyetlen laktáció specifikus oktatással kapcsolatos programmal vagy tanfolyammal sem.
A laktáció specifikus képzési feltételeiről bővebb információ az IBLCE honlapján található, a
“Certify” (Minősítés megszerzése) menüpont alatt, a “Eligibility criteria” (A vizsga alkalmassági
követelményei) oldalon. Az IBLCE vizsga törzsanyaga (IBLCE Detailed Content Outline)
letölthető az IBLCE honlapjáról, a “Resources” (Forrásanyagok) menüpont alatt az “IBLCE
Documents” (IBLCE dokumentumok) oldalról.

Bemeneti útvonalak a vizsgára történő jelentkezéshez
A vizsgán történő részvétel alkalmassági követelményeinek teljesítéséhez az alábbi bemeneti
útvonalak egyikének követelményeit minden jelentkezőnek teljesítenie kell.

1. Bemeneti útvonal
Egészségügyi dolgozók és Anyákat támogató tanácsadók
Az 1. Bemeneti útvonalon jelentkezőknek vagy egy, a vizsgabizottság által elismert
egészségügyi dolgozói munkakörben (Recognised Health Professional) kell dolgozniuk, vagy
egy, a vizsgabizottság által elismert anyákat támogató tanácsadó szervezetnél (Recognised
Mother Support Counsellor Organisation) kell tevékenykedniük. Az egészségügyi
alapképzettségi követelményeknek történő megfelelésen túl, az 1. Bemeneti útvonalon
jelentkezőknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:
•
•

Minimum 90 óra laktáció specifikus képzés teljesítése a vizsgára való jelentkezést
közvetlenül megelőző 5 éven belül.
Minimum 1000 óra laktáció specifikus klinikai gyakorlati óra teljesítése a vizsgára
történő jelentkezést közvetlenül megelőző 5 éven belül.
o Az 1. Bemeneti útvonalon jelentkezőknek nem szükséges közvetlen
szupervízióval kísért klinikai gyakorlat.

2. Bemeneti útvonal
Akkreditált képzési programok
A 2. Bemeneti útvonalon jelentkezőknek teljesíteniük kell az Útmutató az egészségügyi
alapképzettséghez (Health Science Education Guide) elnevezésű dokumentumban
meghatározott 14 egészségügyi alapképzést, továbbá egy olyan humán laktációval és
szoptatással foglalkozó képzési programban kell végezniük, amelynek programjában
megtalálhatók a következő oktatási és klinikai gyakorlati tartalmak:
•
•

Minimum 90 óra laktáció specifikus képzés
Minimum 300 óra közvetlen szupervízióval kísért laktáció specifikus klinikai gyakorlat
o A közvetlen szupervíziót biztosító személy érvényes IBCLC vizsgával rendelkező,
szakterületén elismert szakember kell hogy legyen.
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A 2. Bementi útvonalon olyanok jelentkezhetnek, akik a vizsgára való jelentkezést közvetlenül
megelőző 5 éven belül fejezték be ezirányú képzési programjukat.
Figyelem: 2017. január 1-től, azokat a laktációs oktatási programokat, amelyek a 2. Bementi
útvonal kritériumainak meg kívánnak felelni, a “Commission on Accreditation of Allied Health
Education Programs (CAAHEP)”, vagy egy másik, laktációs programokra azonos akkreditációs
standardokkal rendelkező akkreditációs bizottság kell hogy akkreditálja.
Felsőoktatási intézmények a következő módon felelhetnek meg ennek a feltételnek:
• 2015. január 1-ig minden olyan oktatási intézmény, amely hallgatóit arra kívánja
felkészíteni, hogy azok a 2. Bemeneti útvonalon keresztül tegyék le a vizsgájukat,
bizonyítania kell, hogy az akkreditáció iránti kérelmét már írásban benyújtotta a
CAAHEP-hez vagy egy azzal egyenértékű intézményhez.
•

Legkésőbb 2016. december 31-ig bizonyítania kell, hogy az akkreditációt a CAAHEP-től,
vagy egy laktációs oktatási programokkal, vagy azzal egyenértékű akkreditációs
standardokkal rendelkező testülettől elnyerte.

3. Bemeneti útvonal
Mentorálással kísért klinikai tanulóidő
A mentorálással kísért klinikai tanulóidő letöltésére vonatkozó tervet az Útmutató a 3. Bemeneti
útvonali terv elkészítéséhez (Pathway 3 Plan Approval Guide) ajánlásainak figyelembevételével
kell elkészíteni. Azoknak az IBCLC-knek a minősítési státuszát, akik mentorként működnének
közre a mentorálási folyamatban, az IBLCE vizsgabizottságnak el kell fogadnia a mentorálással
kísért klinikai tanulóidő megkezdését megelőzően.
Az egészségügyi alapképzettségi követelményeknek történő megfelelésen túl, a 3. Bemeneti
útvonalon jelentkezőknek a következő követelményeknek kell megfelelniük:
•
Minimum 500 óra közvetlen szupervízióval kísért laktáció specifikus klinikai
gyakorlati óra teljesítése az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái
(Clinical Competencies for the Practice of International Board Certified Lactation
Consultants) dokumentumban foglalt feladatok ellátásában, a vizsgára való
jelentkezést közvetlenül megelőző 5 éven belül.
o A közvetlen szupervíziót biztosító személy érvényes IBCLC vizsgával és
működési engedéllyel rendelkező, szakterületén elismert szakember kell hogy
legyen.
•
Minimum 90 óra laktáció specifikus képzés teljesítése a vizsgára történő jelentkezést
közvetlenül megelőző 5 éven belül.
Az Útmutató a 3. Bemeneti útvonali terv elkészítéséhez (Pathway 3 Plan Approval Guide) és az
IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái (Clinical Competencies for the Practice of
International Board Certified Lactation Consultants) dokumentumok letölthetők az IBLCE
honlapjáról, a “Resources” (Forrásanyagok) menüpontból, az “IBLCE Documents” (IBLCE
dokumentumok) oldalról.

Fontos dokumentumok vizsgára jelentkezőknek
Az IBLCE vizsgára jelentkezőknek ismerniük kell az alábbi dokumentumokat, melyek mindegyike
megtalálható az IBLCE honlapján, a “Resources” (Forrásanyagok) menüpont alatt, az “IBLCE
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Documents” (IBLCE dokumentumok) oldalon.
IBLCE vizsga törzsanyaga (IBLCE Detailed Content Outline)
Az IBCLC laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái (Clinical Competencies for the
Practice of International Board Certified Lactation Consultants)
IBLCE fegyelmi eljárásrend (IBLCE Disciplinary Procedures)
Az IBCLC laktációs szaktanácsadók tevékenységi szabályzata (Scope of Practice for
International Board Certified Lactation Consultants)
Az IBLCE vizsgabizottság fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrendje (IBLCE Appeals
Policies)
Az IBLCE vizsgára jelentkezőknek még ismerniük kell Az IBCLC laktációs szaktanácsadók szakmai
viselkedési kódexét (Code of Professional Conduct for International Board Certified Lactation
Consultants is, amely megtalálható az IBLCE honlapján, a Disciplinary Procedures (fegyelmi
eljárások) oldalon. a „Resources” menüpont alatt.

A vizsgára történő jelentkezés folyamata
A bemeneti útvonal kiválasztása
Ha már kiválasztotta, hogy melyik bemeneti útvonalon kívánja jelentkezését benyújtani, tekintse
át a tájékoztató végén található „Bemeneti útvonalak önellenőrző listáját”, hogy a választott
útvonal minden követelményének megfelel-e. Gondosan őrizze meg azokat a dokumentumokat,
amelyek bizonyítják a követelményeknek való megfelelését, mivel ellenőrzés esetén azokat be
kell nyújtania az IBLCE számára.

A jelentkezési lap kitöltése
Az elektronikus (online) jelentkezés jelenleg csak angol nyelven elérhető. Azok a vizsgára
jelentkezni szándékozók, akik egyéb nyelveken szeretnének jelentkezni,a megfelelő jelentkezési
lap elküldésével jelentkezhetnek az általuk kívánt nyelv kiválasztásával az IBLCE honlapján az
adott vizsgára megadott jelentkezési időszak alatt.

Díjak és fizetési módok
A díjakról és a fizetési módokról részletes információ található jelen vizsgatájékoztató végén.

Vizsgahelyszínek
Az IBLCE egyre kiterjedtebben használ számítógépes vizsgaközpontokat (CBT/computer based
testing centers) a vizsga megszervezésére, letételére. Azokban az országokban, ahol ilyen
központok nem állnak rendelkezésre, mód van a vizsga papír alapon történő letételére. A
vizsgahelyszínekkel kapcsolatos további részletek, információk az IBLCE honlapján
(www.iblce.org) érhető el.

Különleges eljárásmód
Az IBLCE vizsgabizottság együttműködik a jelentkezőkkel abban, hogy különleges eljárásmódot
biztosítson a vizsgán azok számára, akik erre rászorulnak egészségi állapotuk vagy
fogyatékosságuk, akadályoztatottságuk miatt. A jelentkezők az IBLCE vizsga jelentkezési lapján
jelezhetik, ha valamilyen okból különleges eljárásmód biztosítását kérik a vizsga folyamán.
A vizsgabizottság a jelentkezőtől kérni fogja a különleges eljárásmód biztosítását indokoló,
egészségi állapotról szóló megfelelő dokumentációt.
Ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a különleges eljárásmód biztosítására, a
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jelentkezőnek ez irányú kéréseit már a jelentkezése benyújtásakor jeleznie kell. Ha valamely
körülmény, mely különleges eljárásmódot igényel, a jelentkezés elküldését követően lépne fel,
úgy kérjük, kérését a lehető legrövidebb időn belül jelezze az IBLCE vizsgabizottság felé.

Várandós jelentkezők figyelmébe
Amennyiben Ön olyan egészségi állapotban van, amely adott esetben akadályozhatja a vizsgán
való részvételét, kérjük, minél előbb jelezze ezt az illetékes területi IBLCE irodánál. Egyes
esetekben, egészségügyi okokból, szükség lehet arra is, hogy a jelentkező elhalassza a
vizsgáját, vagy visszavonja a jelentkezését.
A jelentkezés visszavonása anyagi következményekkel jár. Az IBLCE iroda munkatársai
készségesen segítenek Önnek abban, hogy ilyen esetben az Ön számára legmegfelelőbb
megoldást választhassa ki a lehetőségek közül.

Szoptatási lehetőségek a vizsga ideje alatt
Az IBLCE vizsgabizottság küldetése és céljai között kiemelt helyen szerepel a szoptatás
védelme, elősegítése és támogatása. A vizsgabizottság ezért méltányos eljárási rendet
dolgozott ki azon vizsgajelentkezők számára, akik egyben szoptatott kisbabák édesanyjai is. Az
eljárásrendnek egyfelől meg kell felelnie mindazon szabályoknak, melyek a vizsga megfelelő és
biztonságos lebonyolítására vonatkoznak, másfelől megfelelő megoldást kell felajánlania az
édesanyák részére a gyermekük szoptatására, a megfelelő körülmények biztosítására.
Az IBLCE vizsgabizottság különleges eljárásmódot biztosít azon jelentkezők számára, akik
kisbabáikat szoptatják. Amennyiben Ön szoptatási szüneteket igényelne a vizsga ideje alatt,
olvassa el a Vizsga ideje alatti szoptatási szünetekre vonatkozó eljárásrendet (Procedures for
Breastfeeding Breaks During Exam Administration), amely megtalálható az IBLCE honlapján, a
“Resources” (Forrásanyagok) menüpont alatt az “IBLCE Documents” (IBLCE dokumentumok)
oldalon.

Kétnyelvű szótár használata
Az IBLCE vizsgabizottság a vizsga anyagát számos nyelvre lefordítja. Azon jelentkezők
számára, akiknek az anyanyelvén nem áll rendelkezésre a vizsga anyaga, a vizsgabizottság
engedélyezi kétnyelvű szótár használatát a vizsga ideje alatt.
Amennyiben a kétnyelvű szótár használatára vonatkozó kérés indokolt, az IBLCE
vizsgabizottság biztosítja a megfelelő szótárt, amit a jelölt a vizsga ideje alatt használhat. Saját
szótár használata nem megengedett. Az IBLCE vizsgabizottság által rendelkezésre bocsátott
szótár NEM orvosi szótár!

Bizalmas adatkezelési eljárásrend
A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (IBLCE, azaz International Board of
Lactation Consultant Examiners) elkötelezett a vizsgára és újraminősítésre jelentkezőktől származó
adatok bizalmas kezelése iránt, a teljes minősítési folyamat alatt. Az IBLCE vizsgabizottság a
vizsgára vagy újraminősítésre jelentkező személyek semmilyen adatát nem adja ki, kivéve ha erre
írásbeli felhatalmazást kap a jelentkezőtől, vagy azokat törvényi eljárás keretében hivatalosan kérik
tőle.
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Vizsgaeredmények
Az egyéni vizsgaeredményeket a vizsgabizottság bizalmasan kezeli. A vizsgán elért
pontszámokat csak az érintett jelölt számára juttatja el a vizsgabizottság, kivéve ha előzetes
írásos nyilatkozattal a jelölt másként rendelkezik. Az eredményekről a vizsgabizottság nem ad
felvilágosítást telefonon vagy faxon. Valamennyi személyes információt, melyet a vizsgára
jelentkező vagy újraminősítést kérő személy a vizsgabizottság rendelkezésére bocsát
jelentkezése során, a vizsgabizottság bizalmasan kezeli.

Vizsgajelentkezési folyamat státusza
A jelentkezők vizsgajelentkezés folyamati státuszát a vizsgabizottság bizalmasan kezeli. Az
IBLCE vizsgabizottság nem ad ki információt arra vonatkozóan, hogy egy adott személy
benyújtott-e jelentkezést a minősítés megszerzésére vagy részt vett-e a vizsgán. Az aktuális
minősítési státuszok azonban közlésre kerülnek és ellenőrizhetők, ahogyan az a jelen tájékoztató
Minősítési nyilvántartás című alfejezetében megtalálható.

Minősítési nyilvántartás
Az IBCLC laktációs szaktanácsadó minősítéssel rendelkező személyek neve nem tartozik a
bizalmasan kezelt információk közé, névsorukat az IBLCE vizsgabizottság nyilvánosságra
hozhatja. A nyilvánosságra hozott anyagok magukban foglalhatják a minősített személy nevét,
lakóhelyét, országának nevét és érvényben levő minősítési státuszát. Az IBCLC minősítéssel
rendelkező személyek online adatbázisa nyilvános. A munkáltatók írásos igazolást kaphatnak
munkavállalójuk minősítéséről, amennyiben az IBLCE vizsgabizottság erről előzetesen írásbeli
felhatalmazást kap a vizsgázótól.

Ellenőrzési eljárásrend
IBLCE minden első jelentkezési és újraminősítési jelentkezési anyag egy részét ellenőrzés alá
vonja. Az ilyen ellenőrző vizsgálatokra egységesen és véletlenszerű kiválasztás alapján kerül sor. A
vizsgálatra való kiválasztás esetén a vizsgára jelentkező vagy az újraminősítésre jelentkező köteles
időben átadni minden igényelt információt. Ennek elmulasztása az IBLCE vizsgán való részvétel
késedelmét vagy elutasítását, illetve fegyelmi eljárást vonhat maga után.
A fent hivatkozott véletlenszerű kiválasztáson alapuló egységes vizsgálatok mellett az IBLCE
kifejezetten fenntartja a jogot, hogy bármely pályázótól vagy újraminősítésre jelentkezőtől bekérje a
képzettségre, foglalkoztatásra vagy munkavégzésre, illetve a minősítésre vagy az újraminősítésre
vonatkozó jogosultság bizonyítékait, amelyeket utóbbiak kötelesek időben és teljes körűen
benyújtani. Ennek elmulasztása az IBLCE vizsgán történő részvétel késedelmét vagy elutasítását,
illetve fegyelmi eljárást vonhat maga után.
Amennyiben az IBLCE megítélése szerint a minősítés vagy újraminősítés alátámasztását szolgáló
dokumentációt tévesen vagy csalási szándékkal nyújtották be, akkor az IBLCE kifejezetten
fenntartja a jogot, hogy megtagadja a pályázótól a vizsgázás lehetőségét és/vagy fegyelmi eljárást
indítson vele szemben.

Vizsgára bocsáthatóságról szóló értesítés
Azok a jelentkezők, akik a vizsgára bocsáthatóság összes követelményének megfelelnek, erről
postai úton/e-mailben kapnak értesítést. Az értesítés tartalmazza a vizsga helyszínére és a további
teendőkre vonatkozó információkat is.
Azok a jelentkezők, akik a vizsgára bocsáthatósági követelményeinek nem felelnek meg, erről
postai úton/e-mailben kapnak értesítést és jogosultak a megfizetett vizsgadíj részleges
visszatérítésére.
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Vizsgára bocsáthatósággal kapcsolatos fellebbezések
Azok a jelentkezők, akik úgy érzik, hogy a vizsgára való jelentkezésüket és alkalmasságukat nem
megfelelően bírálták el, megfellebbezhetik az elutasításról szóló döntést. További információk
találhatók Az IBLCE vizsgabizottság fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrendje (IBLCE Appeals
Policies) dokumentumban, mely letölthető az IBLCE honlapjáról, a “Resources” (Forrásanyagok)
menüpont alatt az “IBLCE Documents” (IBLCE dokumentumok) oldaláról.

Vizsgára történő belépéssel kapcsolatos eljárási rend
A vizsgára történő belépéshez a helyszínen minden jelentkezőtől KETTŐ (2) személyi azonosító
okmány felmutatását kéri a vizsgabizottság. Az első személyi azonosítónak tartalmaznia kell a
vizsgázó személy aktuális fényképét és aláírását. A második személyi azonosítónak tartalmaznia
kell vagya vizsgázó nevét és aláírását, vagy a vizsgázó nevét és aktuális fényképét.
Az ELSŐ
lennie:
o
o
o
o
o
o

személyi azonosító okmánynak mindenképpen az alábbi lehetőségek egyikének KELL
fényképpel ellátott vezetői engedély
fényképpel ellátott személyazonosító (személyi) igazolvány
fényképpel ellátott útlevél
fényképpel ellátott katonai igazolvány
fényképpel ellátott vízum
zöldkártya, permanent residence card (USA-ban)

A MÁSODIK személyi azonosító okmánynak tartalmaznia KELL a jelentkező jelenlegi nevét és
aláírását, vagy a jelentkező nevét és aktuális fényképét. Erre a célra többek között az alábbi
okmányok lehetnek alkalmasak:
o aláírással ellátott kreditkártya
o aláírással ellátott alkalmazotti azonosító kártya
o aláírással ellátott diákigazolvány
Amennyiben a MÁSODIK személyi azonosító okmányon szereplő név eltér attól a névtől, amely az
ELSŐ személyi azonosító okmányon szerepel, úgy a jelentkezőnek be kell mutatnia a megfelelő
dokumentumokat is, melyek igazolják a névváltoztatását (pl. házassági anyakönyvi kivonat, válási
határozat, névváltoztatási hivatalos okirat).
Megjegyzés: Amennyiben Ön nem rendelkezik két olyan okmánnyal, mely a fenti paramétereknek
megfelel, kérjük, az IBLCE weboldalán a Contact/Kapcsolatok oldalon található formanyomtatvány
felhasználásával keresse fel a területileg illetékes IBLCE irodát. Kérjük, ennek a problémának az
IBLCE iroda felé történő jelzésével ne várja meg a vizsga napját, mivel a helyszínen, a megfelelő
személyi azonosító okmányok nélkül, nem fogják engedélyezni a vizsgára történő belépését.
A vizsgára jelentkezőknek gondoskodniuk kell arról, hogy elegendő időt biztosítsanak maguknak a
vizsgára időben történő megérkezésükhöz. Azt követően, hogy a regisztráció megtörtént és a
vizsgaterem ajtaját bezárták, nincs mód a belépés engedélyezésére. Azok a vizsgázók, akik késve
érkeznek, nem bocsáthatók be a vizsgára, és elvesztik minden jogukat a vizsgadíj
visszaigénylésére vonatokozóan. Ugyanígy, azok a vizsgázók, akik a vizsga napján nem
regisztrálnak a vizsga helyszínén, szintén elvesztik minden jogukat a vizsgadíj visszaigénylésére
vonatokozóan. Ezen szabályok alól kivétel nem tehető.
Mindegyik vizsgahelyszínen egy vagy több vizsgabiztos fogja ellenőrizni és felügyelni a vizsga
folyamatát. A vizsga során a jelöltek kötelesek a vizsgabiztosok által adott utasításokat követni. A
vizsgával kapcsolatos szabályok célja a lehető legkevesebb zavaró körülmény nélkül történő
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lebonyolítás, és a vizsgázókkal kapcsolatos méltányos bánásmód biztosítása. A vizsgabiztosok a
vizsga helyszínén egy külön helyet biztosítanak, ahol a személyes tárgyak, mint például a táskák,
elhelyezhetők a vizsga ideje alatt. A vizsga teljes ideje alatt a vizsgabiztosok folyamatosan
ellenőrzik a termet, figyelve minden feltűnő viselkedési, vagy más, csalásra utaló jelre.
Az elektronikus eszközök használata — mint például a mobiltelefon — nem megengedett a vizsgán.
Amennyiben a vizsga során egy vizsgázó ilyen eszközt használ, az a vizsgáról történő azonnali
kizárást vonja maga után. Ez alól a szabály alól nincs kivétel. Ezúton is felhívjuk a jelentkezők
figyelmét, hogy némely mobiltelefon akkor is ad hangjelzést, ha ki van kapcsolva. Azok a
jelentkezők, akik a vizsgára magukkal hozzák a mobiltelefonjukat, kötelesek azt kikapcsolt
állapotban (a lehalkítás nem elegendő!) a vizsgabiztosok által kijelölt helyre tenni. [Megjegyzés:
Sem a vizsgabiztosok, sem az IBLCE vizsgabizottság nem vállal semmilyen felelősséget a
vizsgázók személyes tárgyaiért.] Amennyiben a vizsga ideje alatt valamely vizsgázó mobiltelefonja
megszólal, vagy más hangjelet (pl. ébresztő jelzés) ad ki, az a vizsgáról történő azonnali kizárást
vonja maga után. Ez alól a szabály alól nincs kivétel.
A vizsga ideje alatt egy másik vizsgázóval történő beszélgetés nem megengedett. A vizsgával
kapcsolatos bármilyen kérdésre a vizsgabiztosok adnak válasz a vizsga megkezdése előtti
tájékoztatás során. A vizsga tartalmával kapcsolatos kérdések feltétele nem megengedett. A
vizsgabiztosok számára nem megengedett a vizsgakérdésekkel kapcsolatos semmiféle értelmezés,
vagy pontosító információ adása sem. Nem segíthetnek a vizsgabiztosok egyes szavak
definiálásában sem. A csalás semmilyen formája nem tolerálható. A jelenlévő vizsgafelügyelőknek
jogában áll bárkinek a vizsgáját megszakítani, amennyiben úgy ítélik meg, hogy csalás történt.
A vizsgát követően továbbá nem megengedett egyik vizsgakérdésnek a megvitatása sem, senkivel,
még azokkal sem, akik szintén vizsgáztak. Mindez a legszigorúbban tilos! Ez egyben jogi és etikai
kérdés is, mivel az IBLCE szellemi tulajdonának nem megfelelő kezelését jelenti. Az IBLCE ezt a
kérdést nagyon szigorúan kezeli, és különös szigorral jár el ezekben az ügyekben.
A vizsga többszörös választást tartalmazó tesztkérdésekből áll, melyet vagy számítógépen, vagy
papír és ceruza segítségével lehet megoldani. A számítógépes vizsga esetében a vizsgázók a
rendelkezésre bocsátott számítógépen látják és oldják meg a teszteket. A papír alapon történő
vizsgázás során a vizsgázó a rendelkezésére bocsátott füzetben tekintheti meg a kérdéseket,
válaszait pedig a megadott válaszlapon kell ceruzával jelölnie.

Értesítés a vizsgaeredményekről
A hivatalos vizsgaeredményről a vizsgát követő két-három hónap múlva kap a jelentkező levélben
értesítést. Azok a jelentkezők, akik sikeresen teljesítettek a vizsgán, a bizonyítványukkal és az
azonosító kártyájukkal együtt megkapják a vizsgateszt értékelési kimutatását is.
.

Kézi számolás kérvényezése
Azok a jelentkezők, akik úgy gondolják, hogy pontjaik kiszámítása nem volt pontos, kérvényezhetik
a pontjaik kézi újraszámolását. A kézi számolás kérvényezésével és az ehhez kapcsolódó eljárási
díjakkal kapcsolatos további információk megtalálhatók az IBLCE fellebbezési eljárásrend (IBLCE
Appeals Policies) dokumentumban, mely letölthető az IBLCE honlapjáról, a “Resources” menüpont,
az “IBLCE Documents” oldaláról.

Fellebbezés a vizsga eredményére vonatkozóan
Azok a jelentkezők, akik úgy gondolják, hogy a vizsgakérdések hibásak voltak vagy nem megfelelő
körülmények között került sor a vizsgájukra, a vizsga eredményére vonatkozó fellebbezéssel
Copyright © 2016-2017, International Board of Lactation Consultant Examiners. Minden jog fenntartva!

IBLCE magyar nyelvű vizsgatájékoztató
Vizsgadíjak frissítése később.

www.iblce.org
2016. július 31.

Oldal 11 / 15
Fees updated 31 August 2016

élhetnek. További információk a vizsga eredményének megfellebbezésére vonatkozóan
megtalálhatók Az IBLCE vizsgabizottság fellebbezéssel kapcsolatos eljárásrendje (IBLCE Appeals
Policies) dokumentumban, mely megtalálható az IBLCE honlapjának “Resources” (Forrásanyagok)
menüpont alatt az “IBLCE Documents” (IBLCE dokumentumok) oldalon.

Ismételt vizsgával kapcsolatos eljárásrend
Nincs korlátozva, hogy egy jelölt, sikertelen vizsgát követően, hányszor jelentkezhet ismételten az
IBLCE vizsgára. Javasolható, hogy az ismételt vizsgára jelentkezők alaposan tanulmányozzák át a
vizsgájukról kapott részletes pontszámösszesítő jelentést és vegyenek részt azon témakörökkel
kapcsolatos továbbképzéseken, amely témakörökben alacsony pontszámokat értek el. Az ismételt
vizsgára történő jelentkezéshez a jelöltnek meg kell felelni az aktuálisan érvényben lévő vizsgára
bocsáthatósági követelményeknek, el kell küldenie az adott évre szóló vizsgajelentkezési anyagot,
és be kell fizetnie a megfelelő vizsgadíjat

Az IBCLC laktációs szaktanácsadók nyilvántartása
Az IBLCE vizsgabizottság fenntartja a jogot arra, hogy az érvényes IBCLC minősítéssel
rendelkezők nevét közzé tegye. A nyilvántartás megtalálható az IBLCE honlapján a “Verify”
(Ellenőrzés) menüpont alatt.

Hátrányos megkülönböztetés elleni szabályok
Az IBLCE vizsgabizottság nem különböztet meg hátrányosan senkit sem neme, szexuális
orientációja, kora, faja, bőrszíne, nemzeti, származási vagy etnikai, továbbá vallási, hitbeli
hovatartozása vagy bármilyen sérültsége, fogyatékossága alapján, sem a jelentkezési, sem a
vizsgáztatási, sem a minősítési folyamat során.

Az IBCLC cím és védjegy használatának szabályai
Az IBLCE vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners) kizárólagosan
birtokol bizonyos neveket, védjegyeket, logókat, beleértve az IBLCE elnevezést és az International
Board Certified Lactation Consultant illetve IBCLC minősítés és cím védjegyét (a továbbiakban:
Védjegyek). Csak azok a személyek használhatják a fenti címeket és védjegyeket, akik megfeleltek
az IBLCE vizsgára bocsáthatóság alkalmassági kritériumainak, sikeresen letették az IBLCE vizsgát,
és rendelkeznek érvényes működési engedéllyel. A fenti címek és védjegyek használata csak az
IBCLC cím és védjegy használati szabályok (IBCLC Trademark Use Policy) elnevezésű
dokumentumban rögzített definíciókkal és feltételekkel összhangban megengedett, amely
megtalálható az IBLCE honlapján a “Resources” (Forrásanyagok) menüpont alatt, a “IBLCE
Documents” (IBLCE dokumentumok) oldalon.

Bemeneti útvonalak önellenőrző listája
1. Bemeneti útvonal: Szoptatást támogató klinikai gyakorlattal rendelkező jelentkezők
Egészségügyi alapképzettségi képzések: mind a 14 szükséges képzés elvégzése.
o Azok a jelentkezők, akik az IBLCE vizsgabizottság által közzétett Elismert egészségügyi
dolgozók listáján (Recognised Health Professions List) szereplő végzettséggel rendelkeznek,
az egészségügyi alapképzettség követelményeiben szereplő 14 képzést teljesítését
igazolhatják a végzettségüket igazoló oklevél, diploma, vagy működési engedély másolatának
benyújtásával.
o Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek az Elismert egészségügyi dolgozók listáján
(Recognised Health Professions List) szereplő végzettséggel, az egészségügyi
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alapképzettség követelményeiben szereplő 14 képzés teljesítését a képzések elvégzéséről
szóló megfelelő dokumentumok másolatával igazolhatják.
Laktáció specifikus képzések: 90 órányi képzésen való részvétel.
o Az elvárt 90 órányi képzés teljesítését a képzések elvégzéséről szóló megfelelő
dokumentumok másolatával igazolhatják.
Laktáció specifikus klinikai gyakorlat: minimum 1000 óra teljesítése.
o Amennyiben jelentkezési anyagát vizsgálatra kiválasztják, küldje el egy példányban kitöltve a
"Lactation Specific Clinical Practice Calculator” nevű formanyomtatványt.

2. Bemeneti útvonal: Humán laktációval és szoptatással foglalkozó akkreditált oktatási
programban résztvevő jelentkezők
Egészségügyi alapképzettségi képzések: mind a 14 szükséges képzés elvégzése.
o Azok a jelentkezők, akik az IBLCE vizsgabizottság által közzétett Elismert egészségügyi
dolgozók listáján (Recognised Health Professions List) szereplő végzettséggel rendelkeznek,
az egészségügyi alapképzettség követelményeiben szereplő 14 képzés teljesítését
igazolhatják a végzettségüket igazoló oklevél, diploma, vagy működési engedély másolatának
benyújtásával.
o Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek az Elismert egészségügyi dolgozók listáján
(Recognised Health Professions List) szereplő végzettséggel, az egészségügyi
alapképzettség követelményeiben szereplő 14 képzés teljesítését a képzés elvégzéséről
szóló megfelelő dokumentumok másolatával igazolhatják.
Oktatási programban megszerzett végzettség, melynek képzési tanterve tartalmazza az alábbiakat:
o 90 óra laktáció specifikus képzés
o 300 óra közvetlen szupervízióval kísért laktáció specifikus klinikai gyakorlati óra
Az oktatási program elvégzéséről szóló oklevél, vagy más hivatalos dokumentum, illetve a program
vezetője által kiállított igazolás másolatának benyújtásával igazolható az oktatási program elvégzése.
o Amennyiben jelentkezési anyagát vizsgálatra kiválasztják, küldje el egy példányban kitöltve a
"Lactation Specific Clinical Practice Calculator” nevű formanyomtatványt.

3. Bemeneti útvonal: Közvetlen szupervízióval kísért klinikai tanulóidő letöltése után
jelentkezők
Az IBLCE vizsgabizottság által jóváhagyott 3. Bemeneti útvonali terv megléte.
Egészségügyi alapképzettségi képzések: mind a 14 szükséges képzés elvégzése.
o Azok a jelentkezők, akik az IBLCE vizsgabizottság által közzétett Elismert egészségügyi
dolgozók listáján (Recognised Health Professions List) szereplő végzettséggel rendelkeznek,
az egészségügyi alapképzettség követelményeiben szereplő 14 képzés teljesítését
igazolhatják a végzettségüket igazoló oklevél, diploma, vagy működési engedély másolatának
benyújtásával.
o Azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek az Elismert egészségügyi dolgozók listáján
(Recognised Health Professions List) szereplő végzettséggel, az egészségügyi
alapképzettség követelményeiben szereplő 14 képzés teljesítését a képzések elvégzéséről
szóló megfelelő dokumentumok másolatával igazolhatják.
Laktáció specifikus képzések: 90 órányi képzésen történő részvétel
o Az elvárt 90 órányi képzés teljesítését a képzések elvégzéséről szóló megfelelő
dokumentumok másolatával igazolhatják.
Laktáció specifikus klinikai gyakorlat: minimum 500 óra közvetlen szupervízióval kísért laktáció
specifikus klinikai gyakorlati óra teljesítése, az IBLCE által jóváhagyott 3. Bemeneti útvonali tervben
foglaltaknak megfelelően
o Amennyiben jelentkezési anyagát ellenőrzésre kiválasztják, küldje el egy példányban
kitöltve a "Lactation Specific Clinical Practice Calculator” nevű formanyomtatványt
Megyjegyzés: Az ellenőrzésre bekért dokumentációt csak akkor kell benyújtani, amennyiben az Ön
jelentkezését ellenőrzésre kiválasztották.
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IBLCE vizsgadíj táblázat 2017 — először vizsgázók számára
1-es sávba tartozó országok
1-es sáv
országai

(angolul)

Andorra, Aruba, Australia, Austria, Bahrain, Belgium, Bermuda, Brunei Darussalam, Canada,
Cayman Islands, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Equatorial Guinea , Estonia, Falkland
Islands, Finland, France, French Polynesia, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland,
Guadeloupe, Guam, Hong Kong, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan,
Kuwait, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Macau, Malaysia, Malta, Martinique, Monaco,
Netherlands, New Caledonia, New Zealand, Norway, Oman, Poland, Portugal, Puerto Rico,
Qatar, Reunion, San Marino, Saudi Arabia, Seychelles, Singapore, Slovakia, Slovenia, South
Korea, Spain, St. Maarten, Sweden, Switzerland, Taiwan, Trinidad and Tobago, United Arab
Emirates, United Kingdom, United States, Virgin Islands (British), Virgin Islands (US)

Valuta

Első
vizsga díja

Újravizsgázás
díja

3-as bemeneti
útvonali terv
benyújtásának
díja

Kézi számolás
kérvényezésének
díja

Visszatérítés azon első vizsgázók
számára, akik nem felelnek meg
a vizsga alkalmassági
kritériumoknak vagy visszavonják
jelentkezésüket a megadott
határidőig

USD

$660

$330

$100

$100

$330

A jelentkezési határidőkre vonatkozó információ az iblce.org honlapon található.
Online jelentkezés esetén a rendszer USD-ben kéri a fizetést a fizetés napján megállapított átváltási árfolyamon.
Amennyiben Ön az online jelentkezést veszi igénybe, a vizsgadíjat is online kell fizetnie. A rendszer elfogad hitelkártyát és
előre fizetett hitelkártyát. Amennyiben papír alapon nyújtja be a jelentkezését, a díjak a fenti táblázatban találhatók.
További információért kérjük, keresse az Ön lakóhelye szerint illetékes irodát vagy a magyarországi IBLCE koordinátort.

IBLCE vizsgadíj táblázat 2017 — először vizsgázók számára
2-es sávba tartozó országok
2-es sáv
országai
(angolul)

Albania, Algeria, American Samoa, Angola, Anguilla, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia,
Azerbaijan, Bahamas, Barbados, Belarus, Belize, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Botswana,
Brazil, Bulgaria, Chile, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Curacao, Dominica,
Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Fiji, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala,
Indonesia, Iraq, Jamaica, Jordan, Kosovo, Latvia, Lebanon, Libya, Macedonia, Maldives,
Mauritius, Mexico, Mongolia, Montenegro, Montserrat, Morocco, Namibia, Northern Mariana
Islands, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Romania, Russian Federation, Serbia, South Africa,
Sri Lanka, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent and the Grenadines, Suriname,
Swaziland, Thailand, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uruguay, Venezuela

Valuta

Első vizsga
díja

Újravizsgázás
díja

3-as bemeneti
útvonali terv
benyújtásának
díja

Kézi számolás
kérvényezésének
díja

USD

$400

$200

$75

$90

Visszatérítés azon első vizsgázók
számára, akik nem felelnek meg
a vizsga alkalmassági
kritériumoknak vagy visszavonják
jelentkezésüket a megadott
határidőig
$200

A jelentkezési határidőkre vonatkozó információ az iblce.org honlapon található.
Online jelentkezés esetén a rendszer USD-ben kéri a fizetést a fizetés napján megállapított átváltási árfolyamon.
Amennyiben Ön az online jelentkezést veszi igénybe, a vizsgadíjat is online kell fizetnie. A rendszer elfogad hitelkártyát és
előre fizetett hitelkártyát. Amennyiben papír alapon nyújtja be a jelentkezését, a díjak a fenti táblázatban találhatók.
További információért kérjük, keresse az Ön lakóhelye szerint illetékes irodát vagy a magyarországi IBLCE koordinátort.
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IBLCE vizsgadíj táblázat 2017 — először vizsgázók számára
3-as sávba tartozó országok
3-as sáv
országai
(angolul)

Afghanistan, Bangladesh, Benin, Bolivia, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape
Verde, Central African Republic, Chad, Comoros, Cote D’Ivoire, Democratic Republic of the
Congo, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Federated States of Micronesia, Gambia, Ghana, Guinea,
Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kenya, Kiribati, Kyrgyzstan, Laos, Lesotho,
Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Marshall Islands, Mauritania, Moldova, Mozambique,
Myanmar (Burma), Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, North Korea, Pakistan, Papua New
Guinea, Philippines, Republic of the Congo, Rwanda, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Solomon
Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Syria, Tajikistan, Timor-Leste, Togo, Tonga, Tuvalu,
Uganda, United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Vanuatu, Viet Nam, Western Sahara,
Yemen, Zambia, Zimbabwe

Valuta

Első vizsga
díja

újravizsgázás
díja

3-as bemeneti
útvonali terv
benyújtásának
díja

Kézi számolás
kérvényezésének
díja

USD

$255

$127,50

$50

$70

Visszatérítés azon első vizsgázók
számára, akik nem felelnek meg
a vizsga alkalmassági
kritériumoknak vagy visszavonják
jelentkezésüket a megadott
határidőig
$127,50

A jelentkezési határidőkre vonatkozó információ az iblce.org honlapon található.
Online jelentkezés esetén a rendszer USD-ben kéri a fizetést a fizetés napján megállapított átváltási
árfolyamon. Amennyiben Ön az online jelentkezést veszi igénybe, a vizsgadíjat is online kell fizetnie. A
rendszer elfogad hitelkártyát és előre fizetett hitelkártyát. Amennyiben papír alapon nyújtja be a jelentkezését,
a díjak a fenti táblázatban találhatók. További információért kérjük, keresse az Ön lakóhelye szerint illetékes
irodát vagy a magyarországi IBLCE koordinátort.
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