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Az IBLCE Nemzetközi Vizsgabizottság útmutatója az IBLCE Végzettség 

Nyilvántartó rendszerhez, először jelentkezők számára 

  

 

 

Ez az útmutató a IBLCE Végzettség Nyilvántartó rendszerhez azok számára készült, akik: 

• még nem vettek részt IBLCE vizsgafolyamatban  

• ismételten jelentkeznek IBLCE vizsgára 

• korábban rendelkeztek IBLCE végzettséggel, de annak érvényességét 

időközben elveszítették 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetközi szervezetként az IBLCE Vizsgabizottság a brit angol nyelvet használja kiadványaiban. 
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Bevezetés 

Ez az útmutató az IBLCE Végzettség Nyilvántartó Rendszerhez azok számára készült, akik: 

• még nem vettek részt IBLCE vizsgafolyamatban 

• ismételten jelentkeznek IBLCE vizsgára 

• korábban rendelkeztek IBLCE végzettséggel, de annak érvényességét időközben elveszítették. 

 

IBLCE örömmel adja kézbe a jelen útmutatót, hogy megkönnyítse az on-line végzettséget nyilvántartó 

rendszerben való tájékozódást. Az IBLCE Végzettség Nyilvántartó egy internet alapú, biztonságos 

adatbázis, amelyet a Pearson Végzettség Nyilvántartó (Pearson Credential Manager) szolgáltat, mely 

korábban Integral 7 néven volt ismert.  

 

Az IBLCE Végzettség Nyilvántartó –ban való haladás során felbukkanó nyelvi kifejezések nagy része az 

IBLCE szókincséből származik. Azonban több helyen található a Pearson Végzettség Nyilvántartó (Pearson 

Credential Manager), illetve az Integral 7 rendszer kifejezéseiből is. A Pearson Végzettség Nyilvántartó 

(Pearson Credential Manager) a jelenlegi neve az online adatbázis szoftvernek, és Integral 7 a korábbi 

elnevezése.  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen útmutatóban szereplő képek az IBLCE Végzettség Nyilvántartó rendszer 

egy adott időpontjában szereplő felületét ábrázolják, és kizárólag szemléltető szerepük van. A 

rendszerben időről-időre változások következhetnek be, ezért a szövegek kinézete eltérhet attól, amilyen 

kép róla ebben az útmutatóban szerepel 

 

Saját adatlap létrehozása  
 

Amennyiben ön korábban már megszerezte az IBCLC képesítést, vagy már jelentkezett IBLCE vizsgára, 

akkor már találkozott az IBLCE Végzettség Nyilvántartó (IBLCE Credential Manager) rendszerrel. Ez 

esetben lehetősége van a bejelentkező oldalon található “Elfelejtettem a jelszavamat” (“Forgot 

Password”) ikon segítségével bejelentkezni. Kérjük, használja azt az email címét, amely az IBLCE 

nyilvántartásában szerepel.   

 

Amennyiben még soha nem jelentkezettt IBLCE vizsgára kérjük, hozzon létre egy saját adatlapot az IBLCE 

Végzettség Nyilvántartó rendszerben. Az IBLCE Végzettség Nyilvántartó rendszer (IBLCE Credential 
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Manager system) megtalálható az IBLCE honlapján: http://www.iblce.org/certify/certification-application-

information. Amint megnyitja az IBLCE Végzettség Nyilvántartó bejelentkező oldalát (IBLCE Credential 

Manager Login Page) kérjük, kattintson az “Új felhasználó” (“New or First Time User”) linkre, amely a kék 

„login” ikon alatt található (1. ábra). Érdemes minél előbb létrehozni egy saját adatlapot, mivel így tud 

önnel az IBLCE mielőbb kapcsolatba lépni és a képesítésről információkat küldeni.  

 

1. ábra: IBLCE bejelentkező oldal 

 

Miután létrehozta saját adatlapját a rendszerben, bármikor beléphet, illetve kiléphet a rendszerből. 

Elképzelhető, hogy elkezdi kitölteni a jelentkezési lapját, de nem tudja, vagy nem akarja befejezni a 

kitöltést, ez esetben használhatja a “Mentés, később folytatom” (“Save for Later”) ikont, és folytathatja a kitöltést 

később.  

 

Miután rákkattintott az “Új felhasználó” (“New or First Time User”) ikonra (1. ábra), kérjük, fogadja el a 

“Felhasználói Szabályzatot” (“Terms of Use”) és hozza létre saját adatlapját a rendszerben, az Új Felhasználók 

Személyes Adatlapja űrlap (“Personal Information New Candidate Record form”) kitöltésével (2 ábra).  

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
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2. ábra: IBLCE Saját adatlap létrehozása 

 

 

Candidate Record (Jelentkező adatai) 

Fields marked with an * are required. (A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező) 

General Information (Általános információk) 

Last verified by candidate on: (Legutóbbi frissítés dátuma) 

 

ID Name ID Last Updated 
 Registry ID L-00000 10/08/2015 
 iblceID 00000000 10/08/2015 

Lock Name  
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Valid Address (Érvényes lakcíme):  
* Country (Ország):  
* Mailing Address (Közterület neve, fajtája – pl. utca – , házszám): 
* City (Település neve):  
* State/Province (Állam/Megye):  
* Postal Code (Irányítószám):  

       Phone Country Code Number ext (ország hívószáma, telefonszám, mellék) 
* Home Phone Number (Otthoni telefonszám)   

Phone Country Code Number ext (ország hívószáma, telefonszám, mellék) 
Work Phone Number (Munkahelyi telefonszám)   

Phone Country Code Number ext (ország hívószáma, telefonszám, mellék) 
Mobile Phone Number (Mobil telefonszám)   

Phone Country Code Number ext (ország hívószáma, telefonszám, mellék) 
Fax Number (Fax szám) 

Prefix (Előnév)  

* Given/First Name (legal first name on ID) / 
Keresztnév (Hivatalos első keresztnév, 
ahogyan az a személyazonossági 
dokumentumaiban szerepel) 

 
 

Second/Middle Name (legal middle name 
on ID) (Második keresztnév, ahogyan az a 
személyazonossági dokumentumaiban 
szerepel) 

 

* Family/Last Name (legal last name on ID) 
(Családnév, ahogyan az a 
személyazonossági dokumentumaiban 
szerepel) 

 

Suffix (Amennyiben a hivatalos nevében 
még szerepel a neve után valamilyen utó 
tag, azt itt jelölheti) 

 

* Birth Date (Születési dátum) 
 (mm/dd/yyyy) 

(hh/nn/éééé formátumban 
adja meg!) 

Company Name 
(Intézményének a neve)  

 
 

 

Postal/Mailing Address (Levelezési cím)  
 

Phone Numbers (Telefonszámok) 

Email Addresses (E-mail címek) 
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Preferred Communications Address (választott kommunikációs cím)    
             Primary Email Address (Elsődleges e-mail cím) 
             Alternative Email Address (Másodlagos e-mail cím) 
Valid Email Address (Érvényes e-mail cím):  
* Primary Email Address (Elsődleges e-mail cím) 
* Verify Email Address (E-mail cím megerősítése – gépelje be újra) 
 
Valid Email Address: (Érvényes e-mail cím) 
Secondary Email Address (Másodlagos e-mail cím) 
Verify Email Address (E-mail cím megerősítése – gépelje be újra) 
 

Other State or 
Province (egyéb 
/ másik állam 
vagy megye) 

  

 

* Full Legal Name 
on ID (teljes 
hivatalos név, 
ahogyan az a 
személyazonossági 
dokumentumaiban 
szerepel) 

  

 

  
    Gender (Neme)    

  Male (Férfi) 
          Female (Nő) 

Other Names 
You are Known 
By (egyéb név, 
ahogyan Önt 
ismerik) 

  

 

Preferred Given 
Name or Nickname 
(előnyben 
részesített 
keresztneve, vagy 
megszólítása) 

 

 

    In which order do you prefer  
    your name to be displayed?   

Custom Questions (További alapadatok) 
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(Milyen sorrendben szeretné, ha a nevei szerepelnének?)   
Given/First Name, Family /Last Name (Keresztnév/Vezetéknév) 

     Family/Last Name, Given/ First Name (Vezetéknév/Keresztnév) 
   

Name in Primary 
Language (only if 
non-Latin letters 
are used) 
(Az Ön neve az 
anyanyelvén – 
akkor írja ide, ha 
nem latin betűk is 
szerepelnek 
benne) 

  

 

Address in Primary 
Language as 
Displayed on a 
Mailing Label 
(Postai címe az 
anyanyelvén – 
ahogy a címzésben 
szerepeljen) 

 

 

 
 * Primary Language (anyanyelve) 

 
Afrikaans Czech Hebrew Italian Serbian  
Albanian Danish Hindi  Japanese Slovak 

Arabic  Dutch 
Hungarian 
(Magyar) Korean Slovene 

Albanian English Icelandic Latvian Spanish 
Bosnian  Estonian Indonesian Lithuanian Swedish 
Bulgarian  Filipino Norwegian Luxembourgish Tahitian 

Chinese Finnish Persian Macedonian 
Turkish 
Taiwanese 

Chinese-Cantonese French  Polish Malay Ukrainian 
Chinese-Mandarin German  Portuguese Maltese Vietnamese 
Croatian Greek Russian Mongolian Other  
 
 

Primary Language 
Other 
(Második 
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anyanyelve) 

*Country of Citizenship / 
Amely ország 
állampolgára 

 

Country of 
Residence / 
Ország ahol 
jelenleg lakik 

 

   
    Highest Educational  
    Degree Earned 
(Legmagasabb iskolai végzettség) None (Egyik sem) 

    Associates (Kétéves felsőfokú tanulmányok után kapható diploma) 
Diploma (Oklevél) 
Bachelor (Főiskolai (Bachelor) diploma) 
Master (Egyetemi (Master) diploma) 
Doctoral (doktori, PhD fokozat) 

Current Practice Setting   
(Tevékenységének kerete) 

Community Clinic (Járóbeteg rendelés/szakrendelés) 
Education Institution/Organisation (Oktatási intézmény/szervezet) 
Government Agency (Államigazgatás/közigazgatás) 
Hospital (Kórház) 
Independent/Private Practice (Magánpraxis) 
Medical Practice/Physician’s Office (Körzeti/területi egészségügyi ellátás) 
Other (Egyéb) 

Current Practice 
Setting Other (if 
selected above) 
(Jelenlegi 
tevékenységi 
kerete – ha az 
egyéb kategóriát 
jelölte meg) 

  

 

Additional 
Credentials 
(Egyéb 
végzettség) 

  

 

Lactation 
Credentials Other 
Than IBCLC 
(Egyéb laktáció 

 



    

10 
 

specifikus 
végzettség, az 
IBCLC-n kívül) 

 

Select the Health Profession You (Ön) 
Primarily Practice (other than 
 Lactation Consulting)  
(Válassza ki, mely 
egészségügyi szakterületen 
dolgozik elsődlegesen (a 
laktációs szaktanácsadáson 
kívül) 
 
 
 
 

Dentist (fogorvos) Pharmacist (gyógyszerész) 

Dietician (dietetikus) 
Physical Therapist/Physiotherapist 
Gyógytornász/fizikoterapeuta 

Midwife (szülésznő) Physician/Medical Doctor (orvos) 

Nurse (ápoló/ápolónő) 
Speech Pathologist/Therapist (logopédus, 
beszédterapeuta) 

Occupational Therapist 
(foglalkoztatási terapeuta) Other (egyéb) 
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  Does Your Employer 
  Require you to be an  
  IBCLC?  
(Elvárja-e a munkáltatója Öntől az IBLCE végzettség megszerzését?)   Yes (Igen)    No (Nem) 

 
 
Retired (Nyugdíjas)   
    Yes (Igen) 
    No (Nem) 

First Year Most Contiguous Certification 
(A releváns végzettség első éve)   

 

 

 
 
Submit (Benyújt) Cancel (Töröl) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Health Profession (if selected 
other above) 
Milyen egyéb egészségügyi területen 
dolgozik – ha a fenti listában az 
„Egyéb” kategóriát jelölte meg) 
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Ekkor az a jelentés jelenik meg, hogy az ön adatlapja létrejött, és hogy a rendszer egy email üzenetet küldött Önnek, mely 

további instrukciókat tartalmaz arról, hogy hogyan aktiválhatja az adatlapját (3. ábra).  

 

3. ábra: Az IBLCE jelentkező saját adatlapja létrejött 
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Az IBLCE Végzettség Nyilvántartó rendszerben szereplő saját adatlap aktiválásához egy, az alábbihoz hasonló email üzenetet („IBLCE Confirmation 

Email”) fog kapni (4. ábra). Klikkeljen az e-mailben kapott egyszer-használatos linkre az adatlapja aktiválásához! 

4. ábra: Az IBLCE Vizsgabizottság visszajelző /megerősítő e-mail-je 

Your user login to the IBLCE Credential Manager system has been created. To activate your account, please go to 

www.---.comhttps://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=ZyRLmZdfIBpbHUxAyFGC 

(Létrejött az adatlapja az IBLCE Végzettség Nyilvántartó rendszerben. Az adatlapja aktiválásához, kérjük, kattintson az alábbi linkre: 

www.- - -  ) 

Your IBLCE ID is: L-#### (IBLCE azonosítója:  L-###) 

Please note that the account activation link will expire on ###### (Felhívjuk a figyelmét, hogy az adatlap ##### -ig 

aktiválható) 

Once you click on the above link, you will be asked to verify your username and set your password. The IBLCE ID 

listed above is your username. After activating your account, you will be able to access your account immediately 

by: (A fenti linkre kattintva kérjük adja meg újra a felhasználónevét és alkosson egy jelszót. A jelszava a fentebb 

szereplő IBLCE ID (“L-####”). Miután aktiválta az adatlapját, azonnal beléphet saját adatlapjába a következő 

módon: ) 

Opening your web browser (Nyissa meg a böngészőjét) 

Clicking on the IBLCE Credential Manager Login Page: www.----.comhttps://i7lp.integral7.com/iblce (Nyissa meg az 

IBLCE Végzettség Nyilvántartó bejelentkező oldalát, mely itt található: www.- - -) 

Logging in (Jelentkezzen be) 

Please Note: Once you have reached the Login Page, you should bookmark the Login Page for future use. (Fontos: 

A Login Page (Bejelentkező oldal) megnyitása után tegye be az oldalt a Kedvencek közé, hogy később 

könnyebben megtalálja!) 

If you have questions regarding your IBLCE Credential Manager account activation, please contact your IBLCE 

regional office directly or fill out the form found at www.---.comhttp://iblce.org/contact (Ha kérdése van az IBLCE 

Végzettség Nyilvántartó Rendszerrel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba közvetlenül a területileg illetékes IBLCE 

irodával, vagy töltse ki a következő honlapoldalon található űrlapot: www.---.comhttp://iblce.org/contact) 

Thank you, (Köszönettel,) 

IBLCE (IBLCE) 

http://www.iblce.org 

 

 

 

 

 

https://i7lp.integral7.com/durango/aa?aakey=ZyRLmZdfIBpbHUxAyFGC
http://www.-/
https://i7lp.integral7.com/iblce
http://www.-/
http://iblce.org/contact
http://iblce.org/contact
http://www.iblce.org/
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Miután ráklikkelt az e-mailben kapott linkre, arra az oldalra jut, ahol a saját adatlapjához való hozzáféréséhez 

megalkothatja a jelszavát. (5. ábra)  

5. ábra: Az új adatlap aktiválásához a jelszó megalkotása 

 
New Registration (Új regisztráció) 

Enter a new Username and Password below. (Írjon be egy új Felhasználónevet és Jelszavat alább.) 

Username (Felhasználónév) 

Password (Jelszó) 

Confirm Password (Jelszó megerősítése) 

 Username: You can enter any name for your Username, but it must be unique. If you enter a Username 

already in use, you will be asked to enter a different name until you enter a Username that is unique. Your 

Username IS NOT case sensitive. (Felhasználónév: Felhasználónévként bármilyen nevet megadhat, de annak 

egyedinek kell lennie. Ha olyan Felhasználónevet ad meg, amely már létezik, akkor a rendszer egy másik név 

megadását kéri, egészen addig, amíg egy egyedi Felhasználó nevet nem ad meg. A Felhasználónév esetén a 

rendszer NINCS tekintettel a kis és nagybetűkre.  

 Password: You can create your own Password. It must meet the following requirements: 

(Jelszó: Megadhat egy saját jelszót, melynek a következő követelményeknek kell megfelelnie: ) 

 Password must be a minimum of 6 characters. (A jelszónak minimum 6 karakter hosszúságúnak 

kell lennie.) 

 At least one special character. Special characters that can be used are: (!@#$%&*()_’+-=;>?<,) 
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(Szerepeljen benne legalább egy speciális karakter. Az alábbi speciális karakterek használhatók: 

(!@#$%&*()_’+-=;>?<,) ) 

 At least one lower case alphabetical character and one upper case alphabetical character. 

(Szerepeljen benne legalább egy kisbetű és legalább egy nagybetű.) 

Miután aktiválta az adatlapját, adja meg a saját személyes adatait és fogadja el a “Végső felhasználói szabályzat”-

ot (“End User License Agreement”). Ehhez lásd a 6. ábrát! 

6. ábra: Személyes adatlap – Végső felhasználói szabályzat 
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My Home Page  

Saját adatlap 

Miután megerősítette a személyes adatait, az IBLCE Végzettség Nyilvántartó Rendszer az ön saját 

adatlapj átnál (“My Home Page”) fog megnyílni, melyen egy üdvözlő szöveget olvashat (7. ábra). 

 

7. ábra: Saját adatlap, üdvözlő szöveg 
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Ezen a ponton elindíthatja a jelentkezési folyamatot. Azonban amennyiben még várni kíván vele, 

vagy a folyamat bármely pontján félbe kell szakítania a jelentkezést, az IBLCE Végzettség Nyilvántartó 

Rendszerhez a linket bármikor megtalálhatja az IBLCE honlapján: 

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information 

 

• Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben kérdése van a vizsgára való jelentkezés 

követelményeivel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba az Ön régiójáért felelős IBLCE 

irodával. A regionális irodák elérhetőségeit megtalálja a Saját Adatlapom (“My Home Page”) oldal bal alsó 

részén. 

• Amennyiben az IBLCE Végzettség Nyilvántartó Rendszer használatával, illetve a jelentkezési 

lap kitöltésével kapcsolatban vannak kérdései, úgy kérdéseit a “Contact Customer Service” 

(Ügyfélszolgálat) link-en keresztül teheti fel, melyet a baloldali sárga navigációs sávon talál. 

Amíg a Saját Adatlapját (“My Home Page”) szemléli, kéjük böngéssze át a bal oldali sárga 

navigációs sávban lévő lehetőségeket, melyek a következők: 

 

• Contact Information (“Elérhetőségek”): itt megadhatja, és naprakész állapotba hozhatja elérhetőségeit. Ön a 

felelős azért, hogy az itt szereplő információk naprakészek legyenek, hogy az IBLCE a végzettséggel kapcsolatos 

fontos információkkal elláthassa Önt.  

• Communications Preference (“Kedvelt kommunikációs forma”): itt beállíthatja, hogy a 

rendszer ne küldjön önnek értesítést. [Nem ajánlott] 

• Activity History (“Előzmények”): ez a link a jelentkezésével és végzettségével kapcsolatos 

történéseket mutatja az IBLCE Végzettség  Nyilvántartó rendszer elindításától fogva [ezt megelőző 

előzményeket jelenleg a rendszer nem tudja megjeleníteni]. 

• Online Payment History (“On-line fizetési előzmények”): az on-line fizetéseket mutatja, melyeket hitelkártya 

segítségével hajtott verge . 

• Change Password (“Jelszó megváltoztatása”): ezen a linken keresztül tudja megváltoztatni a 

felhasználó nevét, illetve a jelszavát. 

• Logout (“Kijelentkezés”): bezárja az IBLCE Végzettség Nyilvántartó Rendszer jelen használatát. 

• Application Forms (“Jelentkezési lapok”): itt megtekintheti mindazokat az űrlapokat, 

amelyeket ki kell töltenie, mindazokat, amelyeket már kitöltött, és azokat is, amelyek 

kitöltése folyamatban van. 

• Upload Documents (“Dokumentumok feltöltése”): itt találhatók mindazok a dokumentumok, amelyeket 

http://www.iblce.org/certify/certification-application-information
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feltöltött az adatlapjára. Ez a rész kizárólag irodai használatra fenntartott, kérjük, tekintse tárgytalannak.  

• FAQ (“GYIK – Gyakran Ismételt Kérdések”): itt válaszokat talál az IBLCE Végzettség Nyilvántartóval, 

illetve az IBLCE jelentkezési folyamattal kapcsolatos gyakran ismételt kérdésekre. 

•  Contact Customer Service (“Ügyfélszolgálati elérhetőség”): ezen a linken keresztül nyújthatja 

be azon kérelmét, hogy az IBLCE munkatársai vegyék fel Önnel a kapcsolatot valamely váratlan 

kérdéssel vagy kéréssel kapcsolatban. Ezt a lehetőséget kell használnia abban az esetben, ha az 

IBLCE Végzettség Nyilvántartó Rendszer használatával, vagy a jelentkezési űrlap kitöltésével 

kapcsolatban van kérdése. 

• Customer Service History (“Ügyfélszolgálati előzmények”) tartalmazza mindazt a 

kommunikációt, mely Ön és az IBLCE munkatársai között történt az IBLCE Végzettség 

Nyilvántartó Rendszeren belül. 

Jelszó és felhasználónév helyreállítása 

Amennyiben elfelejtette a jelszavát vagy felhasználónevét, menjen az IBLCE Végzettség 

Nyilvántartó bejelentkező oldalára (“Login page”) (1. ábra), melynek linkje a 

http://i7lp.integral7.com/iblce oldalon található, és kattintson az „Elfelejtett felhasználónév vagy elfelejtett 

jelszó” („Forgot Username or Forgot Password”) linkre. 

 

Ekkor a rendszer egy email üzenetet küld Önnek a rendszerben megadott email címére, ily módon 

helyreállíthatja a felhasználónevét és/vagy jelszavát. 

Mielőtt megkezdi a jelentkezési folyamatot 

Mielőtt elkezdi kitölteni a jelentkezési űrlapokat, tudnia kell, hogy szüksége lesz bizonyos 

információkra a következő témákban: 

 

• Mely bemeneti útvonalat választja — 1., 2. vagy 3. bemeneti útvonal 

• Az elmúlt 5 év során teljesítette-e a kötelező 90 órás laktáció specifikus kurzusokat, melyek 

szükségesek az 1, illetve a 3 bemeneti útvonalhoz, illetve teljesítette-e a 2. bemeneti útvonalban 

szereplő kötelező felsőoktatási követelményeket (Pathway 2 academic program) 

• Hogyan fogja bemutatni a kötelező Egészségügyi Tanulmányait (“ Health Sciences Education”) 

– Vagy bizonyítja, hogy az elfogadott egészségügyi végzettségek (“Recognised Healty Profession 

List”) listáján szereplő képesítéssel rendelkezik  

– Vagy benyújtja a 14 egészségtudományi kurzus elvégzéséről szóló igazoló dokumentumot és 

http://i7lp.integral7.com/iblce
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/HealthSciencesEducationGuide1.pdf
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oklevelet   

– Vagy dokumentációval igazolja, hogy Ön a nemzeti, állami vagy regionális kormánya szerint 

elfogadott klinikai egészségügyi szakember (“recognised by your national, state or provincial 

government to practice as a clinical health professional”) 

• Hány óra laktáció- illetve szoptatás specifikus klinikai gyakorlatot teljesített az elmúlt 5 évben 

(minimum követelmények) 

– 1000 órát szupervízió alatt az 1. bemeneti útvonalhoz 

– 300 órát közvetlen szupervízió alatt a 2. bemeneti útvonalhoz 

– 500 közvetlen szupervízió alatt a 3. bemeneti útvonalhoz 

• Mindezen kívül néhány személyes adatot is meg kell adnia, úgymint születési idő, állampolgárság, illetve 

szakmai háttér, továbbá a vizsgázással kapcsolatos kérései, úgymint igényel-e engedményeket a vizsga 

idejére és/vagy hogy hol szeretné teljesíteni a vizsgát. Amennyiben valamilyen engedményt igényel, 

dokumentumokkal kell igazolnia az engedmény kérelem jogosságát. 

• Ugyanígy, ha “Igen”-nel válaszol egy vagy több kérdésre a “Kötelező kérdések” ( “Required Questions”) 

részben, meg kell indokolnia a válaszait.  

 

Amennyiben jelentkezését auditálásra kiválasztják, dokumentumokkal kell alátámasztania, hogy 

teljesítette az alábbi követelményeket: 

 

• Egészségügyi Végzettség / Tanulmányok 

• Laktáció specifikus kurzusok 

• Klinikai gyakorlat családoknak nyújtott szoptatási segítség terén 

 

Megszakíthatja a jelentkezési lap kitöltését a “Mentés, később  folytatom” (“Save for Later”) ikon 

használatával , és folytathatja a kitöltést később. Ezzel a kényelmes megoldással lehetősége van, hogy be- 

illetve kijelentkezzen a rendszerből, ahogy éppen az időbeosztása engedi. Az egyetlen kivétel ez 

alól a “Elérhetőségi adatok űrlap” (“ Contact Information Form”), amely néhány konkrét adatot kér, és 

nem lehet későbbre elmenteni.  

 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelentkezés pillanatában minden jelentjezési követelménynek meg kell 

felelnie. 
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A jelentkezés folyamata 

A bal oldali sárga navigációs sávban található a “Jelentkezési lapok” (“Application Forms”) link, 

amelyre kattintva megnyílnak a különböző űrlapok, amelyeket a jelentkezőnek ki kell töltenie, illetve 

már kitöltött. Figyelem! Ez az oldal (8. ábra) három fület tartalmaz: “Új űrlapok” (“New Forms”), 

“Kitöltés alatt lévő űrlapok” (“In-Process Forms”) és “Kitöltött űrlapok” (“Completed Forms”). “Új űrlapok” 

alatt azok az űrlapok találhatók, melyek még semmilyen adatot nem tartalmaznak, a “Kitöltés alatt álló űrlapok” között 

azok találhatók, melyeket már elkezdett a jelentkező, de nem fejezte be a kitöltést, és a “Kitöltött űrlapok” között a már 

teljesen kitöltött, befejezett űrlapok találhatóak. A kitöltött űrlapokon látszódni fog a jóváhagyott vagy 

függőben levő státusz.  

 

8. ábra: IBLCE jelentkezési lapok 
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Jelentkezés - A végzettség megszerzése vizsga útján (Először jelentkezők űrlapja)  
 

Az első lépésként minden jelentkezőnek ki kell töltenie egy “Jelentkezés – végzettség megszerzése 

vizsga útján” (9. ábra) elnevezésű űrlapot. 

 

Figure 9: IBLCE végzettség megszerzése vizsga útján (Először jelentkezők űrlapja) 

 

Application – Certification via Exam (Initial Applicant) 

(Jelentkezés – A végzettség megszerzése vizsga útján (Először jelentkezők űrlapja) 

Please provide all applicable information below. You MUST meet all IBLCE eligibility requirements at the 

time of application. If you do not, then please do not continue with your application. 

(Kérjük, adja meg az összes alább kért adatot. Minden IBLCE által támasztott alkalmassági 

követelménynek meg KELL felelnie a jelentkezés pillanatában. Ellenkező esetben kérjük, ne folytassa a 
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jelentkezését.)   

 

You are applying for the following exam ONLY (Ön KIZÁRÓLAG az alábbi vizsgára jelentkezik): 

--- Itt egy szöveg fog megjelenni, mely arra vonatkozóan tartalmaz információkat, hogy Ön milyen 

dátumú, és milyen formátumú vizsgára való jelentkezését indítja el! --- 

  

Professional and Health Sciences Education (Szakmai és Egészségügyi Végzettség / Tanulmányok) 

* How have you fulfilled the requirements for the Health Sciences Education? (Hogyan teljesítette az 

egészségügyi végzettséggel / tanulmányokkal kapcsolatos követelményeket?) 

Completed coursework in each of the 14 subjects in accordance with the Health Sciences Education 
Guide. (Elvégeztem mind a 14 egészségügyi alapkurzust, amely az Útmutató az egészségügyi 
alapképzettséghez (“Health Science Education Guide) elnevezésű dokumentumban található.) 

Educated in a clinical health profession that is recognised by the country, state or province in which I 
practice the profession. (Azon állam, ország vagy régió által elismert klinikai egészségügyi dolgozói 
képzésében vettem részt, ahol jelenleg ezt a szakmát gyakorolom.) 
* Please select the option that BEST describes your professional education. (Kérjük, válassza ki, hogy 

mely opció írja le leginkább az Ön szakmai végzettségét) 

                   

 

 

 

  

Eligibility Pathways (Alkalmassági útvonalak) 

 

Lactation Specific Clinical Experience Information (Laktáció specifikus klinikai gyakorlat) 

 

Please provide the following information about your clinical practice experience. If you need assistance in 

calculating your clinical practice hours, you may find the Lactation-Specific Clinical Practice 

Calculator helpful. 

(Kérjük, adja meg a következő adatokat a klinikai gyakorlatáról. A “Laktáció specifikus klinikai gyakorlat 

kalkulátor” segítségére lehet a klinikai gyakorlati órák kiszámolásában.)  

Dentist - fogorvos Pharmacist - gyógyszerész 

Dietician - dietetikus 
Physical Therapist/Physiotherapist – 
gyógytornász/fizikoterapeuta 

Midwife - szülésznő Physician/Medical Doctor - orvos 

Nurse – ápoló/ápolónő 
Speech Pathologist/Therapist - logopédus, 
beszédterapeuta 

Occupational Therapist – foglalkoztató 
terapeuta Other - egyéb 

http://iblce.org/resources/iblce-documents/
http://iblce.org/resources/iblce-documents/


 

23 
 

 

Each Pathway has different clinical practice hour requirements: 

(Mindegyik bemeneti útvonalon különböző klinikai gyakorlati órák szükségesek:) 

• Pathway 1: completion of 1,000 supervised clinical hours in an appropriate setting within 

the past five years. 

(1. bemeneti útvonal: 1000 óra szupervízióval kísért klinikai gyakorlat megfelelő 

környezetben, a vizsgát megelőző 5 évben) 

• Pathway 2: completion of an IBLCE verified Pathway 2 academic program; which includes 

300 clinical hours within the past five years  

(2. bemeneti útvonal: a 2. bementi útvonal-on az IBLCE által akkreditált akadémiai 

programok valamelyikének elvégzése, melynek része 300 óra klinikai gyakorlat a vizsgát 

megelőző 5 évben) 

• Pathway 3: requires an IBLCE pre-verified Pathway 3 Plan Submission for a mentorship 

program prior to applying to sit the IBLCE exam; which includes 500 supervised clinical 

hours with an IBCLC mentor within the past five years 

(3. bemeneti útvonal: a vizsgára való jelentkezést megelőzően követelmény egy IBLCE által 

jóváhagyott 3. bemeneti útvonali terv benyújtása a mentorálási programról, amely 500 óra 

szupervízióval kísért klinikai gyakorlatot tartalmaz, IBCLC mentorral, a vizsgát megelőző 5 

évben.) 

* Which Pathway are you applying under? (Melyik bemeneti útvonalat választja?) 

            

Pathway 1 (1. bemeneti útvonal) 

Pathway 2 (2. bemeneti útvonal) 

Pathway 3 (3. bemeneti útvonal) 

For Pathway 3 Plan Applicants ONLY: Provide your Pathway 3 Plan verification code here. If you do not 

have a verfication code contact IBLCE before submitting your exam application. 

(KIZÁRÓLAG a 3. bemeneti útvonalat választó jelentkezőknek: itt kérjük, adja meg a 3. bemeneti 

útvonal tervének jóváhagyó kódját. Amennyiben nem rendelkezik jóváhagyó kóddal, kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot az IBLCE-vel, mielőtt benyújtja a vizsgára való jelentkezését.) 
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* What is the total number of hours of lactation and breastfeeding care you have provided in the past 

five years? Please do not include commas in your response. (Összesen hány óra laktációval 

kapcsolatos, illetve szoptatás-segítő ellátást teljesített a vizsgát megelőző 5 évben? Kérjük, ne 

használjon vesszőt a válaszában!) 

 

 

* I hereby attest that I have completed the appropriate number of clinical practice experience in 

lactation and breastfeeding care within the past five years in accordance with IBLCE requirements. 

(Ezennel kijelentem, hogy az IBLCE követelményeinek megfelelően, a vizsgát megelőző 5 év során 

teljesítettem a megfelelő számú klinikai gyakorlati órákat, laktációval kapcsolatos, illetve szoptatás-

segítő ellátási területén.) 

 I attest. – Igen, kijelentem. 

 

  

Lactation Specific Education Information (Tudnivalók a laktáció specifikus oktatásban való részvételről) 

 

IBLCE requires that you have at least 90 hours of lactation specific education that was completed within 

the past five years. Please provide the following information about your lactation specific education. (Az 

IBLCE Vizsgabizottság követelménye, hogy a jelentkező legalább 90 óra laktáció specifikus oktatásban 

vegyen részt, a vizsgát megelőző 5 évben. Kérjük, adja meg az alábbi adatokat a laktáció specifikus 

oktatásban való részvételéről:) 

* Please enter the total number of hours of education in human lactation and breastfeeding you have 

completed in the past five years. (Kérjük, adja meg, hogy összesen hány óra oktatásban részesült a 

humán laktáció, illetve szoptatási ismeretek terén az elmúlt 5 év során?) 

 

* I hereby attest that I have completed the appropriate number of hours of education in human 

lactation and breastfeeding. (Ezennel kijelentem, hogy megfelelő óraszámú elméleti oktatásban 

vettem részt a humán laktáció illetve szoptatási ismeretek területén.) 
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 I attest. (Igen, kijelentem.) 

 

For Pathway 2 Candidates ONLY (KIZÁRÓLAG 2. bemeneti útvonalon jelentkezőknek: ) 

In which academic program on this list did you participate? (Melyik akadémiai programban vett részt 

az alábbi lehetőségek közül?) 

               

Birthingway College of Midwifery 

Carolina Global Breastfeeding Institute 

Drexel University 

Portland Community College 

Union Institute and University 

University of California San Diego Extension 

 

If your academic program is not listed, you may be mistaken about being able to qualify through Pathway 

2. Please contact your regional office by using the email address found on the My Home Page screen. 

(Amennyiben a lista nem tartalmazza azt az akadémiai programot, amelyben Ön részt vett, tévesen 

jelentkezett a 2. bemeneti útvonalon. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ön régiójának felelős regionális 

irodával a Saját Adatlapján (“My Home Page”) található email címen keresztül!) 

What date did you complete/graduate from the Pathway 2 Program selected above? Please note it is in 

the following format (DD/MM/YYYY). (Mikor szerezte meg oklevelét a fenti listából kiválasztott 

intézményben? Kérjük, vegye figyelembe, hogy NN/HH/ÉÉÉÉ formában adja meg az időpontot!) 

(DD/MM/YYYY) 

 

 

  

Exam Preferences (A vizsgával kapcsolatos lehetőségek) 

 

Please note that the Exam Preferences information will not be reviewed by IBLCE staff until after the 
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application fees are paid in full. It is the candidate's responsibility to provide supporting documentation 

for requested exam accommodations. Keep in mind that delay in providing supporting documentation 

may affect your ability to obtain an appointment at the CBT centre of your choice. (Kérjük, vegye 

figyelembe, hogy a vizsgával kapcsolatos lehetőségekről szóló rész az IBLCE munkatársai csak a teljes 

vizsgadíj befizetése után tudják figyelembe venni. A jelentkező felelőssége, hogy benyújtsa mindazt a 

dokumentációt, mely alátámasztja kérvényének jogosságát a vizsga idejére. Felhívjuk a figyelmét, hogy a 

megfelelő dokumentumok megkésett benyújtása hatással lehet a vizsgaidőpontra való jelentkezésre az 

Ön által kiválasztott CBT („Számítógép alapú vizsga” - „Computer Based Testing”) központban.)  

 

The IBLCE exam is primarily taken through computer-based testing; however, in some parts of the world, 

where CBT is not available, paper and pencil testing will continue to be needed. Paper and pencil exam is 

ONLY offered in October of each year. In order to prepare paper and pencil exam centres, it is helpful for 

IBLCE to know the main city and country in which you plan to take the exam. (Az IBLCE vizsga elsősorban 

számítógép alapú vizsga, azonban a világ néhány táján, ahol nincs lehetőség számítógép alapú (“CBT”) 

vizsgaközpontok létrehozására, továbbra is papír-ceruza alapon történik a vizsgáztatás. Papír-ceruza 

alapú vizsga letételére KIZÁRÓLAG októberben van lehetőség minden évben. Annak érdekében, hogy 

papír-ceruza alapú vizsgaközpontot alakíthassanak ki, az IBLCE munkatársainak tudniuk kell, hogy melyik 

országban, mely nagyobb városban kívánja letenni a vizsgát.) 

 

Please note that, if your examination will be given by paper and pencil format, you will be sitting the 

exam in October and IBLCE will assign you to the paper and pencil exam centre closest to the city that 

you enter below. If you will be taking the examination by computer-based testing, in April or October you 

will be notified by IBLCE about scheduling your appointment directly with Pearson VUE. (Felhívjuk a 

figyelmet, hogy amennyiben papír-ceruza alapú vizsgát tesz, a vizsga időpontja októberben lesz, illetve az 

IBLCE munkatársai a lenti listából kiválasztott városhoz legközelebb eső vizsgaközpontot jelölik ki az Ön 

számára. Amennyiben számítógép alapú vizsgát tesz áprilisban vagy októberben, a pontos időpontról az 

IBLCE munkatársai közvetlenül értesítik önt a PEARSON VUE-n keresztül).  

What is your preferred testing location? (Milyen vizsgahelyszínen szeretne vizsgázni?) 

* Main City, State/Province (Nagyobb város, állam) * Country (Ország) 

   

* What is your primary language? (Mi az anyanyelve?) 

                                                           

javascript:void(0);
javascript:void(0);�
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Afrikaans Czech Hebrew Italian Serbian  
Albanian Danish Hindi  Japanese Slovak 

Arabic  Dutch 
Hungarian 
(Magyar) Korean Slovene 

Albanian English Icelandic Latvian Spanish 
Bosnian  Estonian Indonesian Lithuanian Swedish 

Bulgarian  Filipino Norwegian Luxembourgish 
Tahitian 
Turkish 

Chinese Finnish Persian Macedonian Taiwanese 
Chinese-Cantonese French  Polish Malay Ukrainian 
Chinese-Mandarin German  Portuguese Maltese Vietnamese 
Croatian Greek Russian Mongolian Other  

 

* In which language would you like to take the exam? (Mely nyelven szeretne vizsgázni?) 

                          

Danish Greek Italian  
Croatian Indonesian  Japanese  

Dutch 
Hungarian 
(Magyar) Korean  

English Polish Taiwanese  
French Portuguese Slovenian  
German   Spanish  

 
 

 
 

Exam Accommodations (Engedmények a vizsgán) 

 

Some candidates will have requests for reasonable accommodations (health) during the exam 

administration. Examples of accommodations include those based on a disability or medical condition. 

Another may be a bilingual dictionary for candidates taking the exam in a non-primary language. To 

ensure sufficient time to arrange reasonable accommodations, please answer the questions below. 

(Előfordulhat olyan vizsgázó, akinek egészségügyi okokból szüksége van valamilyen engedményre, a 

vizsga idejére, például fogyatékosság vagy egészségi állapot miatt. Ilyen engedmény lehet még a 

kétnyelvű szótár használata olyan vizsgázóknak, akik nem anyanyelvükön vizsgáznak. Hogy az 

engedmények feltételeinek megteremtéséhez megfelelő mennyiségű idő álljon rendelkezésre, kérjük, 

válaszoljon az alábbi kérdésekre:) 

* Do you have a request for a reasonable accommodation during the exam administration that is based 

on a disability or medical condition and do you have documentation supporting your request for a 
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reasonable accommodation? (Van-e indokolt engedményre igénye a vizsga idejére, amelyet 

fogyatékossága vagy egészségi állapota tesz szükségessé, és van-e olyan dokumentációja, amellyel alá 

tudja támasztani az engedménykérelmét?) 

No (Nem, nincs) 

Yes (Igen, van) 

Please note: If you responded "Yes," above, you will need to provide documentation from your 

healthcare provider within 10 business days that supports your request. (Kérjük, vegye figyelembe, hogy 

amennyiben a fenti kérdésre “Igen”-nel válaszolt, 10 munkanapon belül be kell nyújtani egy igazolást az 

egészségügyi ellátójától, amely a kérelmét alátámasztja.) 

Please provide documentation from your healthcare provider that supports your request. (Kérjük, 

nyújtsa be az egészségügyi szolgáltatójától kapott igazolást, amely alátámasztja az 

engedménykérelmét!) 

Add File (Fájl hozzáadása) 

     
  

 
   

 

   

Name (Név)     

   

There were no results found. 

 

Bilingual dictionaries are only provided if the exam is not translated into your primary language. If the 

exam is offered in your primary language (see the list of languages the exam is translated into the 

question above) then a bilingual dictionary is not provided. (Kétnyelvű szótár használata csak abban az 

esetben megengedett, ha a vizsga anyagát nem fordították le az Ön anyanyelvére. Amennyiben a vizsga 

az Ön anyanyelvén van (a fenti kérdésnél található listában megtalálhatja, hogy mely nyelvekre 

fordították le a vizsga anyagát), kétnyelvű szótár használata nem megengedett.) 

 

Please note that indicating "Yes" does not guarantee that a bilingual dictionary will be approved and 

provided. IBLCE staff will review your request and provide an update on the status of your request. 

(Kérjük, vegye figyelembe, hogy “Igen” válasznál nem garantált kétnyelvű szótár engedélyezése, illetve 

javascript:void(0);
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biztosítása. Az IBLCE munkatársai elbírálják a kérelmét, és tájékoztatják a kérelem elbírálásának 

fejleményéről.) 

* Do you qualify for and are interested in receiving a bilingual dictionary for use during the exam? 

(Jogosult-e Ön kétnyelvű szótár használatára a vizsga ideje alatt, illetve érdekli-e Önt ez a lehetőség?) 

No (Nem) 

Yes (Igen) 

If you answered "Yes" to the request for a bilingual dictionary, please indicate in which languages you 

are requesting the dictionary be provided. (Amennyiben a kétnyelvű szótár igénylésére irányuló 

kérdésre “Igen”-nel válaszolt, jelezze mely nyelvek közti szótárra tart igényt!) 

 

The following question is for female candidates. If you are a male candidate, please choose the "Not 

Applicable" option. (A következő kérdés női jelentkezőknek szól. Amennyiben Ön férfi jelentkező, kérjük, 

válassza a “Nem érintett” (“Not Applicable”) lehetőséget!) 

 

If you are pregnant and expecting a baby around the exam, please review and understand the IBLCE 

Exam Cancellation/Withdrawal Policy on the website. (Amennyiben ön terhes, és a szülés várható ideje a 

vizsga idejének környékére esik, kérjük, tanulmányozza át az “Irányelvek az IBLCE vizsga 

lemondására/visszalépésre” fejezetet a honlapon. ) 

* Do you anticipate being the mother of a breastfed baby on the day of the exam and will you be 

requesting a breastfeeding break during exam administration? (Előreláthatólag a vizsga napján ön 

szoptatott gyermek édesanyja lesz-e, és szüksége lesz-e szoptatási szünetre a vizsga ideje alatt?) 

No (Nem) 

Yes (Igen) 

Not Applicable (Nem érintett) 

If you will be requesting a breastfeeding break, you must provide documentation of your baby's birth 

date within 10 business days. If your baby is not yet born, you must provide a letter from your healthcare 

provider with the estimated birth date for your baby followed by documentation of your baby's birth 

date. (Amennyiben igényel szoptatási szünetet, be kell nyújtania a gyermek születéséről szóló 

dokumentumot 10 munkanapon belül. Amennyiben a gyermeke még nem született meg, be kell 

http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/IBLCE-cancellation-withdrawal-policy.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/IBLCE-cancellation-withdrawal-policy.pdf


 

30 
 

nyújtania egy igazolást az egészségügyi szolgáltatójától a szülés várható időpontjáról, majd pedig a 

gyermek születéséről szóló dokumentumot.) 

You can upload third-party documentation for your breastfeeding request here. (Itt feltöltheti a 

szoptatási szünet iránti kérelmét alátámasztó dokumentumot.) 

Add File (Fájl hozzáadása) 

     
  

15  
   

 

   

Name     

   

There were no results found. 

 

  

Required Questions (Kötelezően megválaszolandó kérdések) 

 

Please answer all three of the following questions by marking the response that applies to you.  

(Kérjük, válaszoljon mind a három alább található kérdésre, az önre vonatkozó válasz megjelölésével!) 

 

If the answer to one or more of these questions is YES, please submit to IBLCE within 10 business days a 

full and complete explanation of the circumstances on signed and dated separate sheets, along with 

official documentation from a third-party (e.g. court records) related to the outcome of the matter. 

(Please omit all misdemeanours and minor offenses committed before your 18th birthday, but felonies 

must be reported.) Place the explanation(s) and the official documentation in a sealed envelope marked 

Personal and Confidential and mail to the IBLCE Regional Office address found on the My Home Page 

screen of your IBLCE Credential Manager account.  

(Amennyiben egy vagy több kérdésre “Igen”-nel válaszolt, kérjük, 10 munkanapon belül, nyújtson be az 

IBLCE-nek teljeskörű, részletes magyarázatot a kérdésre aláírt, dátumozott külön lapon, egy harmadik 

személytől (Pl.: bíróság) származó hivatalos dokumentációval együtt, a szóban forgó ügy kimenetelére 

vonatkozóan. (Kérjük, hagyjon figyelmen kívül minden olyan vétséget, illetve apró kihágást, amelyet a 18. 

életévének betöltése előtt követett el, azonban a bűncselekményeket ebből a korszakból is meg kell 

javascript:void(0);
javascript:onInvokeAction('fileEntityList7428398197','filter')
javascript:removeAllFiltersFromLimit('fileEntityList7428398197');onInvokeAction('fileEntityList7428398197','clear')
javascript:onInvokeAction('fileEntityList7428398197','filter')�
javascript:removeAllFiltersFromLimit('fileEntityList7428398197');onInvokeAction('fileEntityList7428398197','clear')�
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említenie). Helyezze a magyarázatot és a hivatalos dokumentumokat egy lezárt és lepecsételt borítékba, 

írja rá, hogy „Personal and Confidential” („Személyes és bizalmas”), és postázza az ön régiójáért felelős 

IBLCE irodába, melynek postacíme a IBLCE Végzettség nyilvántartóban létrehozott Saját adatlapján („My 

Home Page”) található.  

 

It is your responsibility to provide the required explanations and official documentation for "Yes" 

responses within 10 business days. IBLCE staff will not review the Required Questions form until the 

application fee is paid in full and any explanations and official documentation for "Yes" responses are 

received. Failure to provide an explanation and official documentation and current status for "YES" 

responses will delay processing of your application. 

(Az ön felelőssége, hogy az “Igen”-nel megválaszolt kérdésekre a kért magyarázatot és hivatalos 

dokumentumokat 10 munkanapon belül benyújtsa. Az IBLCE munkatársai nem veszik figyelembe a 

“Kötelező kérdések” részre adott válaszokat mindaddig, amíg a teljes vizsgadíjat be nem fizette, illetve az 

IBLCE munkatársai kézhez nem kapták a magyarázatot és hivatalos dokumentumokat az „Igen”-nel 

megválaszolt kérdés(ek)re. Amennyiben nem nyújt be magyarázatot és hivatalos dokumentumokat, az 

„Igen” válaszok jelen állapota késlelteti a jelentkezését.) 

 

Questions with a red * must be answered.  

(A piros *-al jelölt kérdések megválaszolása kötelező.) 

* Have you ever been convicted of, or entered a plea of guilty or no contest to a crime in any 

jurisdiction other than a minor traffic offense (or in military service convicted by a general court 

martial)? Please include full information regarding all misdemeanours and felonies.  

(A kisebb közlekedési kihágások kivételével elítélték-e Önt bármilyen bűncselekményért vagy 

bűnösnek vallotta-e magát bármilyen bűncselekményben bármely országban (vagy katonai szolgálata 

közben elítélte-e önt katonai bíróság)? Kérjük, részletesen ismertessen minden esetleges vétséget és 

bűncselekményt.) 

No (Nem) 

Yes (Igen) 

* Have you ever had a professional membership, license, registration or certification denied, 

suspended or revoked (other than for lack of minimum qualification or failure of examination)? 
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(Elutasították, visszavonták vagy felfüggesztették-e az Ön bármilyen szakmai tagságát, engedélyét, 

regisztrációját vagy minősítését (a minimális követelmények hiánya vagy a vizsga sikertelensége miatti 

elutasítás kivételével)?) 

No (Nem) 

Yes (Igen) 

* Have you ever been censured or disciplined by any professional body or organisation? 

(Elmarasztalta vagy megrótta-e Önt bármikor bármilyen szakmai testület vagy szervezet?) 

No (Nem) 

Yes (Igen) 

 

Application Next Steps (A jelentkezés következő lépései) 

 

You are almost there! Once you submit this form, you will need to review and submit the 

Acknowledgements, Attestations, and Payment Form found in the Application Forms section.  

(Most már hamarosan készen van! Amint benyújtotta ezt az űrlapot, át kell tanulmányoznia, és be kell 

nyújtania a “Elfogadó, tanúsító és fizetési űrlap”-ot (“Acknowledgements, Attestations, and Payment 

Form”), amely a “Jelentkezési lapok” (“Application Forms”) részben található. 

                     Save for Later (Mentés, később folytatom)                Submit Form (Az űrlap benyújtása) 

 

 

 

 

 

 

 

Miután kitöltötte a “Jelentkezés – A végzettség megszerzése vizsga útján (Először jelentkezők űrlapja)” 

(“Application- Certification via Exam (Initial Applicant) Form”) űrlapot, a jelentkezőnek ki kell töltenie az 

“Elfogadó, tanúsító és fizetési (Először jelentkezők) űrlap”-ot (“Acknowledgements, Attestations, and 

Payment (Initial Applicant) Form”) is (10. ábra). 
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10. ábra: IBLCE Acknowledgement, Attestations, and Payment Form (Elfogadó, tanúsító és fizetési 

űrlap) 

 

Acknowledgements, Attestations, and Payment (Initial Applicant) 

(Elfogadás, tanúsítás és fizetés (Először jelentkezők számára)) 

 
Application Audit Policy 

(Jelentkezők átvizsgálására vonatkozó irányelvek) 

 

Please read the following audit policy notification carefully and indicate your acknowledgement by 

clicking on the checkbox.  

(Kérjük, gondosan olvassa el az alábbi átvizsgálási irányelveket és jelölje egyetértését a 

jelölőnégyzetben!) 
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I understand, acknowledge and agree that IBLCE will audit initial applications and recertification 

applications. Such audits will be conducted on a standardized and randomized basis. If selected for such 

an audit, the candidate or certificant must furnish the complete requested information in a timely 

manner. Failure to do so could result in a delay or denial to sit the IBLCE examination and/or disciplinary 

action. In addition to the randomized and standardized audit process set forth above, IBLCE specifically 

further reserves the right to require any candidate or recertificant to provide proof of education, 

employment, course work or proof of any of the initial eligibility or recertification requirements in a 

timely and complete manner. Failure to do so could result in a delay or denial to sit the IBLCE 

examination and/or disciplinary action. In the event IBLCE determines that documentation submitted in 

support of an application or in support of recertification is inaccurate or fraudulent; IBLCE specifically 

reserves the right to bar a candidate from sitting the examination and/or disciplinary action. 

(Tudomásul veszem, vállalom és elfogadom, hogy az IBLCE minden egyes első jelentkezést és 

újraminősítési jelentkezést megvizsgál. Az ilyen 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, a foglalkoztatásra 

vagy a munkavégzésre, illetve a minősítésre vagy az újraminősítésre vonatkozó jogosultság bizonyítékait, 

amelyeket utóbbiak kötelesek időben és teljes körűen benyújtani. Ennek elmulasztása az IBLCE vizsgán 

való 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.) 

* Indicate below that you have read, acknowledge, and are prepared to comply with the IBLCE audit 

requirements.  

(Jelölje alul, hogy elolvasta és elfogadja az IBLCE átvizsgálási irányelveit, és eleget tesz nekik!)  

 
I have read the audit policy notification and am prepared to comply with IBLCE audit requirements. 

(Elolvastam az átvizsgálási irányelveket, és eleget teszek az IBLCE átvizsgálási követelményeinek.) 
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Attestations and Acknowledgements 

(Igazolások és nyilatkozatok) 

Please read the following statements carefully, indicate your agreement, and enter your complete legal 

name. 

(Kérjük, olvassa el gondosan az alábbi megállapításokat, jelezze egyetértését, és adja meg teljes hivatalos 

nevét.) 

By submitting an application to IBLCE for review, you: 

(Az IBLCE vizsgabizottságnak benyújtott jelentkezésével Ön:) 

• Expressly acknowledge and agree that you have read the IBLCE® Code of Professional 

Conduct for International Board Certified Lactation Consultants and the IBLCE Disciplinary 

Procedures. You understand that upon submission of your application, you will be subject 

to the Code of Professional Conduct for IBCLCs, IBLCE Disciplinary Procedures, and all 

applicable IBLCE policies and procedures, including, but not limited to, the timely payment 

of all applicable fees, and satisfaction of all certification and recertification requirements. 

(Kifejezetten kijelenti és megerősíti, hogy elolvasta az IBLCE® Szakmai viselkedési 

szabályzatát az IBCLC laktációs szaktanácsadók számára és az IBLCE Fegyelmi eljárási 

rendjét. Tudomásul veszi, hogy a jelentkezés benyújtásától vonatkozik Önre az IBLCE 

Szakmai viselkedési szabályzata az IBCLC laktációs szaktanácsadók számára, az IBLCE 

Fegyelmi eljárási rendje, illetve minden egyéb releváns IBLCE szabályzat és eljárási rend, 

ideértve – többek között – az esedékes díjak határidőben történő befizetését, valamint 

minden minősítési és újraminősítési követelmény teljesítését.) 

• Understand that this is an application only and does not guarantee certification. Agree to 

submit to a multiple choice examination and supply further information as determined by 

IBLCE. 

(Tudomásul veszi, hogy a jelentkezés ténye nem jár automatikusan a minősítés 

megszerzésével. Vállalja, hogy részt vesz a feleletválasztós kérdésekből álló írásbeli vizsgán, 

és benyújtja az IBLCE által előírt további információkat.) 

• Understand that all documents, communications, and other information received by IBLCE 

become the property of IBLCE and will not be returned. 

(Tudomásul veszi, hogy az IBLCE részére átadott minden dokumentum, tájékoztatás és 

egyéb információ az IBLCE tulajdonává válik, és azokat az IBLCE nem szolgáltatja vissza.) 

• Expressly understand and acknowledge that any false statement or misrepresentation that 

you may make in the course of the application or examination process, or otherwise in 

http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/code-of-professional-conduct.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/code-of-professional-conduct.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/disciplinary-procedures.pdf
http://iblce.org/wp-content/uploads/2013/08/disciplinary-procedures.pdf
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connection with IBLCE matters, may result in the revocation of this application, disciplinary 

action pursuant to the Code of Professional Conduct for IBCLCs and/or suspension or 

revocation of the opportunity to reapply for certification. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelentkezési vagy a vizsga folyamat során, 

vagy más módon az IBLCE ügyekkel kapcsolatban Ön által tett hamis nyilatkozat vagy állítás 

a jelentkezés elutasításához, az IBLCE Szakmai viselkedési szabályzat az IBCLC laktációs 

szaktanácsadók számára szerinti fegyelmi eljárás megindításához és/vagy a minősítésre 

irányuló ismételt jelentkezési lehetőség felfüggesztéséhez vagy megvonásához vezethet.) 

• Expressly understand and agree that IBLCE, in its discretion, may request from you or 

others information concerning matters that may be relevant to your eligibility for 

certification or recertification. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IBLCE saját hatáskörben tájékoztatást 

kérhet Öntől vagy másoktól az Ön minősítésre vagy újraminősítésre való jogosultságával 

kapcsolatos ügyekben.) 

• Certify that the information you have provided on this application and in any supporting 

documents is accurate, true, and correct. You acknowledge and agree to abide by and with 

the policies and procedures promulgated and/or modified from time to time by IBLCE 

regarding examination irregularities, cheating, and cancellation of scores. 

(Nyilatkozik, hogy a jelentkezési lapon és bármely kiegészítő dokumentumban foglalt, Ön 

által közölt információ helytálló, valós és hiteles. Tudomásul veszi és vállalja, hogy betartja 

az IBLCE által mindenkor közzétett és/vagy módosított, a vizsgáztatás közbeni 

szabálytalanságokra, csalásokra, pontok törlésére vonatkozó szabályzatokat és eljárásokat.) 

• Acknowledge and agree that you are prohibited from transmitting information about IBLCE 

examination questions or content in any form to any person or entity at any time, either 

prior to, during, or following the examination, and that your failure to comply with this 

prohibition, or your failure to report any information about suspected violations of such 

prohibitions or otherwise about any possible examination irregularities by yourself or 

others, may result in your scores being cancelled or your certification being revoked in 

accordance with IBLCE policies and procedures and/or legal action against you, including 

criminal prosecution. 

(Tudomásul veszi és vállalja, hogy semmikor és semmilyen formában nem ad át az IBLCE 

vizsgakérdésekre vagy a vizsga tartalmára vonatkozó információkat semmilyen harmadik 

személynek, sem a vizsga előtt, sem közben, sem pedig utána; továbbá, hogy a jelen tilalom 
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megszegésére, vagy a jelen tilalom megszegésének a gyanújára, vagy a vizsgáztatás közben 

Ön vagy mások által esetlegesen elkövetett szabálytalanságokra vonatkozó információk 

bejelentésének az elmulasztása – az IBLCE szabályzatainak és eljárásainak megfelelően – az 

Ön pontszámainak a törléséhez vagy a tanúsítás visszavonásához, illetve kereset 

megindításához vezethet Önnel szemben, beleértve a büntetőjogi eljárást is.) 

• Agree to inform and release to IBLCE and its designated agents all pertinent information 

about your qualifications or about other matters that may arise in connection with your 

application and/or your subsequent certification or recertification by IBLCE. 

(Vállalja, hogy átadja és hozzáférhetővé teszi az IBLCE és kijelölt megbízottai számára a 

képesítéseire, illetve a jelentkezéséhez és/vagy az IBLCE általi minősítéséhez vagy 

újraminősítéséhez kapcsolódóan felmerülő bármely esetleges ügyre vonatkozó valamennyi 

releváns információt.) 

• Expressly acknowledge and agree that IBLCE may communicate to state, provincial, federal, 

national or other authorities, as well as your current and former employers concerning 

your eligibility for certification or recertification. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IBLCE az Ön minősítésre vagy 

újraminősítésre vonatkozó jogosultsága tekintetében felveheti a kapcsolatot az állami, 

tartományi, szövetségi, országos vagy egyéb hatóságokkal, illetve a jelenlegi és a korábbi 

munkaadóival.) 

• Expressly consent to the personal jurisdiction of the courts of the Commonwealth of 

Virginia, United States, with respect to any dispute in connection with this application or 

your certification, if awarded. 

(Kifejezetten aláveti magát a virginiai (Egyesült Államok) bíróságok személyi 

illetékességének a jelentkezéssel vagy az esetleges minősítéssel kapcsolatban felmerülő 

vitás ügyekben.) 

• Expressly understand and agree that IBLCE reserves the right to revise or update this 

application; and the Code of Professional Conduct for IBCLCs; and that it is your 

responsibility to be aware of and comply with all current requirements. You further 

understand and agree that you are obligated to inform IBLCE of changed circumstances 

that may materially affect your application. You further understand and expressly 

acknowledge that it is your responsibility to provide any requested documentation in 

connection with this application. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IBLCE fenntartja a jogot, hogy 
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felülvizsgálja vagy frissítse a jelentkezési lapot, és a laktációs szaktanácsadók Szakmai 

viselkedési szabályzatát IBCLC laktációs szaktanácsadók számára; továbbá, hogy Ön köteles 

megismerni és betartani a mindenkor érvényes követelményeket. Tudomásul veszi és 

elfogadja továbbá, hogy köteles tájékoztatni az IBLCE-t a jelentkezését lényegesen 

befolyásoló körülmények megváltozásáról. Tudomásul veszi és kifejezetten vállalja 

továbbá, hogy köteles átadni minden, a jelentkezéssel kapcsolatban Öntől bekért 

dokumentumot.) 

• Expressly understand and agree that you will promptly notify IBLCE of any change of 

address or other contact information. You expressly acknowledge and agree that this is 

your sole responsibility. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és vállalja, hogy haladéktalanul értesíti az IBLCE-t a címe vagy 

elérhetősége minden esetleges változásáról. Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, 

hogy ez az Ön egyszemélyi felelőssége.) 

• Expressly understand and agree that if you are certified following acceptance of this 

application and successful completion of the examination, such certification does not 

constitute a warranty or guarantee of your fitness or competency to practice as an IBCLC. If 

you are certified, you authorise IBLCE to include your name in a list of certified individuals 

and agree to use the IBCLC® designation, RLC® designation and/or related trade names, 

trademarks and logos only as expressly permitted by IBLCE. Furthermore, you understand 

and agree that, should your certification as an IBCLC and/or RLC lapse or be revoked, you 

will immediately discontinue using the designations IBCLC and/or RLC. Failure to do so will 

subject you to legal action by IBLCE. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a jelentkezés befogadását és 

a vizsga sikeres elvégzését követően megszerzi a minősítést, az nem minősül 

szavatosságnak vagy garanciának arra nézve, hogy Ön alkalmas vagy képes laktációs 

szaktanácsadói tevékenységet folytatni. Amennyiben megszerzi a minősítést, felhatalmazza 

az IBLCE-t, hogy felvegye az Ön nevét a minősített magánszemélyeket tartalmazó listára, és 

vállalja, hogy kizárólag az IBLCE által kifejezetten engedélyezett módon használja föl az 

IBCLC® vagy az RLC® megnevezést, illetve a kapcsolódó márkaneveket, védjegyeket és 

logókat. Tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy amennyiben az IBCLC és/vagy RLC 

minősítése lejár vagy visszavonásra kerül, Ön haladéktalanul beszünteti az IBCLC és/vagy 

RLC megnevezés használatát. Ennek elmulasztása esetén az IBLCE keresetet nyújt be Önnel 

szemben.) 
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• Understand and agree that IBLCE may also use anonymous and aggregate application and 

examination data for statistical and research purposes. 

(Tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IBLCE statisztikai és kutatási célokra felhasználhatja 

az anonim és összesített jelentkezési és vizsgaadatokat.) 

• Attest that you have disclosed any and all offenses and actions covered in the Required 

Questions Section of this application and understand that you are obligated to inform IBLCE 

of any future offenses and actions. 

(Nyilatkozik, hogy tájékoztatást adott minden olyan szabálysértésről és peres eljárásról, 

amely szerepel a jelentkezési lap "Kötelezően megválaszolandó kérdések" pontjában, és 

tudomásul veszi, hogy köteles tájékoztatni az IBLCE-t minden jövőbeli szabálysértésről és 

peres eljárásról.) 

• Acknowledge and agree to abide by IBLCE exam fee refund policies. 

(Tudomásul veszi és vállalja, hogy betartja az IBLCE vizsgadíjak visszatérítésére vonatkozó 

szabályzatát.) 

• Expressly understand and agree that, without limitation, IBLCE may deny, revoke, suspend 

or otherwise take action with regard to your eligibility for certification or recertification in 

the case of: irregularity in connection with any IBLCE examination; unauthorised possession 

of, use, or access to IBLCE examinations, items, documents, materials; material 

misrepresentation or fraud: (i) regarding IBLCE examination, or (ii) in any statement to 

IBLCE including, but not limited to, statements made to assist the applicant, registrant, or 

prospective candidate to apply for, obtain, or retain certification; revocation, suspension or 

other disciplinary action by a licensing board, Federal or National agency or national or 

international professional association; the conviction of, plea of guilty or no contest plea to 

any crime (felony or misdemeanour) other than a speeding or parking violation; failure to 

cooperate with IBLCE investigations of alleged grounds for discipline, including the 

collection of relevant information. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy az IBLCE korlátozás nélkül megtagadhatja, 

visszavonhatja, felfüggesztheti vagy bármilyen más módon megtámadhatja az Ön 

minősítésre vagy újraminősítésre való jogosultságát az alábbi esetekben: Bármely IBLCE 

vizsgával kapcsolatos szabálytalanság; Az IBLCE vizsgák, tételek, dokumentumok vagy 

anyagok jogosulatlan birtoklása vagy felhasználása illetve az azokhoz való jogosulatlan 

hozzáférés; Súlyosan hamis állítás vagy csalás: (i) az IBLCE vizsgával kapcsolatban, vagy (ii) 

az IBLCE részére tett nyilatkozatokban, ideértve – többek között – a jelentkező, a regisztráló 
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vagy a pályázó személyek jelentkezésének, illetve a minősítése megszerzésének vagy 

megtartásának a támogatását szolgáló nyilatkozatokat is; Minősítő testület, szövetségi vagy 

nemzeti hatóság, nemzeti vagy nemzetközi szakmai szervezet általi visszahívás, 

felfüggesztés vagy más fegyelmi eljárás; Elmarasztaló ítélet vagy beismerő vallomás 

bármilyen bűntény (bűncselekmény vagy vétség) tekintetében, a gyorshajtás vagy a 

parkolási bírság kivételével; Az IBLCE fegyelmi eljárásait megalapozó vizsgálatokban való 

együttműködés elmulasztása, ideértve a releváns információk összegyűjtését is.) 

• Expressly agree and understand that the decision as to whether your examination results 

and other eligibility requirements qualify you for certification rests solely and exclusively 

with IBLCE and that its decision is final. 

(Kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy kizárólag az IBLCE-t illeti meg az arra 

vonatkozó döntés joga, hogy Ön a vizsgaeredményei vagy az egyéb jogosultsági 

követelményeknek való megfelelősége alapján megkaphatja-e a minősítést, és az ilyen 

döntés jogerős és megfellebbezhetetlen.) 

• Sanctions may be imposed for any violation of the IBLCE Code of Professional Conduct for 

IBCLCs and IBLCE may make information publicly available concerning your sanction status; 

and hereby expressly agree to release and exonerate, and shall indemnify and hold 

harmless, IBLCE and its officers, directors, committee members, employees, agents and 

representatives from and against any actions, suits, obligations, damages, claims or 

demands arising out of or in connection with this application, the scores given regarding 

the IBLCE examination, or any other action taken by IBLCE with regard to my certification 

or recertification, including but not limited to all actions related to ethics matters and 

cases. 

(Tudomásul veszi és elfogadja, hogy lehetőség van szankciók alkalmazására az IBLCE Etikai 

Szabályzata IBCLC laktációs szaktanácsadók számára elnevezésű dokumentum megsértése 

esetén, és az IBLCE nyilvánosságra hozhatja az Önnel szemben foganatosított szankciókra 

vonatkozó információkat; és ezennel kifejezetten vállalja, hogy felmenti, kártalanítja és 

mentesíti az IBLCE-t, tisztségviselőit, igazgatóit, bizottsági tagjait, munkavállalóit, ügynökeit 

és képviselőit a jelentkezésből, az IBLCE vizsgán szerzett pontszámokból, vagy az IBLCE által 

az Ön minősítése vagy újraminősítése tekintetében meghozott bármely más intézkedésből 

(ideértve – többek között – az etikai ügyekkel kapcsolatos intézkedéseket is) eredő, vagy 

azokkal kapcsolatban felmerülő minden és bármely eljárással, perrel, kötelezettséggel, 

kárral, igénnyel és követeléssel szemben.) 
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* I agree that clicking here serves as my signature confirming I have read, understand and agree to be 

bound by these Attestations and Acknowledgements.  

(Elfogadom, hogy az alábbi “Elfogadom” jelzésű négyzet bejelölése az aláírásomat jelenti, hogy 

elolvastam, megértettem, és elfogadom hogy a fenti igazolások és nyilatkozatok rám nézve kötelező 

érvényűek.) 

 I AGREE. / Elfogadom. 

* Signature: Enter your complete legal name.  

(Aláírás: Írja ide a teljes hivatalos nevét.) 

 

  

                                     Save for Later (Mentés, később folytatom)              Submit Form (Az űrlap beküldése) 

 

Payment Information  

(Fizetési tudnivalók) 

 

Payment Terms and Conditions 

(Fizetési megszabások és feltételek) 

Full payment online can only be made in US dollars and by credit card. IBLCE does not accept payments 

with cheques (checks) nor bank transfers. If you have any questions, click on “Contact Customer Service” 

and ask an IBLCE staff member to assist you.  

(A vizsgadíj teljes kifizetése online kizárólag hitelkártya használatával, US dollárban lehetséges. Az IBLCE 

nem fogad el banki átutalással vagy csekkel kiegyenlített fizetést. Amennyiben ezzel kapcsolatban 

bármilyen kérdése van, kattintson a “Ügyfélszolgálati kapcsolat” (“Contact Customer Service”)-ra, és vegye 

fel a kapcsolatot az IBLCE egyik munkatársával.) 

* Please indicate that you have read and will comply with the Payment Terms and Conditions.  

(Kérjük, jelölje be, hogy elolvasta a Fizetési megszabások és feltételek részt, és a benne foglaltak szerint 

fog eljárni!) 

 
I have read and will comply with the Payment Terms and Conditions. (Elolvastam a Fizetési 

megszabások és feltételeket és a benne foglaltak szerint fogok eljárni.) 
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Payment Next Steps 

(Fizetés – következő lépések) 

 

Once you submit this form you will be directed to a payment page where you will enter your payment 

information. Please ensure that you "Confirm" your payment after you have submitted your payment 

information. 

(Amint benyújtotta ezt az űrlapot, a rendszer a fizetési oldalra irányítja önt, ahol a fizetési adatait adhatja 

meg. Kérjük, miután megadta fizetési adatait, ne felejtse el „jóváhagyni” (“Confirm”) azokat!) 

                                     Save for Later (Mentés, később folytatom)                Submit Form (Az űrlap beküldése) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben ön MILCC jelentkező, illetve különleges körülményei vannak, úgy elképzelhető, hogy 

fizetésképpen „Kupon kód”-t (“Coupon Code”) kell megadnia (lásd 11. ábra). Kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot az ön régiójában illetékes IBLCE irodával, ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy ön 

alkalmazhat-e kupon kódot.  

 



 

43 
 

11. ábra: IBLCE Payment Form (IBLCE fizetési űrlap) 

 

Fizetési értesítés 

FIGYELEM: Az IBLCE Végzettség nyilvántartó rendszer online fizetéseket fogad el. Felhívjuk a figyelmet, hogy az online fizetés 

kizárólag US dollárban fogadható el, más pénznem nem elfogadható. Fizetni hitelkártyával (“credit card”), bankkártyával (“debit 

card”), illetve előre teljesített hitelkártyával (“prepaid credit card”) lehetséges. 

Amennyiben nem áll módjában online fizetni, kérjük, mindenképpen vegye fel a kapcsolatot az IBLCE 

munkatársaival még a jelentkezés korai szakaszában az „Ügyfélszolgálati kapcsolat” („Contact Customer 

Service”) linken keresztül, és jelezze, hogy más módon szeretné kiegyenlíteni a díjat. Felhívjuk a figyelmét, hogy 

amennyiben más módon egyenlíti ki a díjat, az összegnek meg kell érkeznie az IBLCE irodához a jelentkezési 

határidőig. Ez alól a szabály alól nincs kivétel. Ezért kérjük, hogy ennek fényében tervezzen.  

 

Felhívjuk a figyelmet: Amint a fizetést benyújtotta, a rendszer egy újabb lapra irányítja önt, ahol meg 

kell erősítenie fizetési szándékát (12. ábra). 
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12. ábra: IBLCE - Fizetés megerősítése 

 

Amint az online fizetés befejeződött, befejeződött a jelentkezési folyamat, a továbbiakban a Saját 

adatlapom („My Home Page”) oldal fogja tájékoztatni a jelentkezésének állapotáról (vizsgára 

elfogadva vagy ellenőrzésre kiválasztott). Felhívjuk a figyelmet, hogy a Saját adatlapom („My Home 

Page”) –on található az ön régiójában illetékes IBLCE iroda elérhetősége, illetve néhány lényeges 

személyes adata. 
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Application Audit  
Jelentkezés ellenőrzése 
 

Amennyiben az ön jelentkezését ellenőrzésre random kiválasztották, erről a Saját adatlapom (“My Home 
Page”) oldalon kap értesítést. (13. ábra).  

 

13. ábra: IBLCE  üzenete a Saját Adatlapom-on  
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A kért dokumentumok benyújtására használja a “Igazoló dokumentumok űrlap”-ot (“Supporting Documentation form”) – 

14. ábra , amelyen keresztül feltöltheti az IBLCE Végzettség Nyilvántartó oldalára a dokumentumait.  

 

14. ábra: IBLCE  Igazoló dokumentumok űrlap 

 

Figyelem: Miközben a kért dokumentumokat tölti fel az oldalra, minden feltöltés után használja a 

“Mentés, később folytatom” (“Save for Later”) ikont, hogy folytathassa az űrlap használatát. Amint 

feltöltötte az összes szükségesnek vélt dokumentumot kérjük NE kattintson az „Űrlap benyújtása“ 

(„Submit Form“) ikonra, hanem kattintson az „Ügyfélszolgálati segítség“ („Contact Customer Support“) 

ikonra és tudassa az IBLCE munkatársával, hogy a dokumentumai ellenőrzésre készen állnak. Íly módon 

folytatni tudja az „Igazoló dokumentumok űrlap“ („Supporting Documentation form“) használatát, 

amennyiben további dokumentumok benyújtására is szükség lenne.  

 

Supporting Documentation Submission  

(Igazoló dokumentumok benyújtása) 

Az ellenőrzésre kiválasztott jelentkezőknek kötelessége, hogy bizonyítékokkal szolgáljon az IBLCE 

követelményeinek való megfeleléséről. Ezt az űrlapot azon jelentkezők is használhatják, akiknek más 
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célból - nem a jelentkezésük ellenőrzése céljából - van szükségük bizonyos igazoló dokumentumok 

feltöltésére.  

 

* Please submit documents supporting your application as required by IBLCE  

(Kérjük, nyújtsa be az IBLCE által kért, a jelentkezéséhez szükséges igazoló dokumentumokat.) 

                                     Save for Later (Mentés, később folytatom)                Submit Form (Az űrlap beküldése) 
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Eligibility Notification  

Alkalmassági értesítés 

Miután teljesítette a jelentkezést, fizetést és/vagy ellenőrzési követelményeket, az IBLCE Végzettség 

Nyilvántartó „Saját adatlapom” („My Home Page”) oldalán megjelenik a vizsgára való alkalmasság (15. 

ábra). 

 

15. ábra: IBLCE - Accepted for Exam Message (IBLCE - vizsgára elfogadva üzenet) 
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Exam Testing Centre  

Vizsgaközpont 
 

Az IBLCE munkatársai értesíteni fogják Önt a számítógép alapú vizsgaközpontba való bejelentkezés 

módjáról, vagy hogy mely papír-ceruza alapú vizsgahelyszínt jelölték ki az ön számára.  

Amint a fizetés is megtörtént, befejeződött a jelentkezés folyamata, és a Saját adatlapom („My Home 

Page”) oldalon keresztül fog értesítést kapni a jelentkezése állapotáról. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 

Saját adatlapom („My Home Page”) oldalon található az Ön régiójában illetékes IBLCE iroda 

elérhetősége is, továbbá az Ön néhány személyes adata (lásd 5. ábra). 

 

• Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy amennyiben a vizsgára való alkalmassági követelményekkel 

kapcsolatban vannak kérdései, az ön régiójában illetékes IBLCE irodával vegye fel a kapcsolatot.  

• Amennyiben az IBLCE Végzettség nyilvántartó rendszer használatával kapcsolatban és/vagy a jelentkezési 

lap kitöltésével kapcsolatban vannak kérdései, úgy kérdéseit az „Ügyfélszolgálati elérhetőség” („Contact 

Customer Service”) linken keresztül tudja benyújtani, amely a bal oldali sárga navigációs részben 

található. 
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