Vizsgatájékoztató
Az IBCLC nemzetközi laktációs szaktanácsadó vizsga iránt érdeklődők számára
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Mit jelent az IBLCE?
Az IBLCE®, azaz a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság® egy független,
nemzetközi minősítő testület, mely jogosult a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó®
(International Board Certified Lactation Consultant®, IBCLC®) képesítés odaítélésére.

Elérhetőség
International Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE)
10301 Democracy Lane, Suite 400
Fairfax, VA 22030-2545
USA
Phone: +1 703-560-7330
Fax: +1 703-560-7332
www.iblce.org
Az IBLCE Ausztriában, Ausztráliában és az Egyesült Államokban működtet irodákat. A jelöltek
a lakóhelyükhöz tartozó területi irodát az IBLCE weboldalán közzé tett elérhetőség segítségével
találják meg.

Fontos dátumok
Kérjük, látogasson el az IBLCE honlapra, ahol a jelentkezési határidők és más fontos dátumok
megtalálhatók.

A minősítés célja
Cél: Az IBCLC minősítés célja, hogy elismerje mindazok teljesítményét, akik megfelelnek az e
célra lefektetett, a tevékenységi normák fenntartására kialakított kritériumokat, és ezzel
előmozdítsa a lakosság védelmét.
A minősítés célközönsége: Egy IBCLC az egészségügyi személyzet olyan szakképzett tagja, aki
megszerezte és megújítja azt a képesítést, amely a szoptatási folyamat irányításánál és az ehhez
szükséges gondozásnál elengedhetetlen tudás és szakértelem meglétét igazolja. A képesítés birtokosa
megfelelt a jogosultsági feltételeknek, és teljesített egy szigorú, pszichometrikailag megfelelő szintű
vizsgát. 1985 óta az IBCLC képesítés azt igazolja, hogy gyakorló szakemberként az IBCLC
rendelkezik az alábbiakhoz szükséges ismeretekkel:
• A szoptatás mint globális közegészségügyi prioritás szószólójaként és tanácsadójaként való
tevékenység
• Vezető szerep vállalása a társadalom egészében, a közösségektől a döntéshozókig
• A szoptatást támogató környezetek előmozdítása
• Optimális szoptatási gyakorlat kialakításában való segítségnyújtás a családok számára
• Súlyos szoptatási problémák meghatározása és megoldása
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Az IBCLC-k függetlenül, de egymással együttműködve tevékenykednek annak érdekében, hogy az
anyák, gyermekeik és családjaik önállóan is képesek legyenek elérni szoptatással kapcsolatos
céljaikat.
A kiadott megnevezés: A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó® megnevezése Nemzetközi
Laktációs Szaktanácsadó® vagy rövidítve: IBCLC®.
Az IBCLC minősítési program egy önkéntes alapon, szabadon választható minősítés megszerzését
kínálja, és nem feltétlenül biztosít jogot a tevékenység gyakorlására. Az IBCLC képesítés
birtokosainak azon joghatóság szabályai szerint kell eljárniuk, ahol szakmájukat gyakorolják vagy
gyakorolni kívánják. A jelölteknek teljesíteniük kell a jelen tájékoztatóban leírt jogosultsági
kritériumokat, meg kell felelniük az IBCLC-k Szakmai viselkedési kódexének, és sikeres vizsgát
kell tenniük az IBCLC minősítés megszerzése érdekében.
Az IBCLC minősítés megtartásához a tanácsadóknak ötévente meg kell újítaniuk azt. Öt évvel a
legutolsó sikeres vizsgát követően az IBCLC-knek az alábbi lehetőségeik vannak az
újraminősítéshez: szereznek 75 CERP pontot (Continuing Education Recognition
Points/továbbképzési pontok) vagy ezzel egyenértékű egyedi CERP pontot, VAGY ismét leteszik
a vizsgát. A vizsga újbóli letétele 10 évvel a legutóbbi sikeres vizsga után kötelező.
Azok az IBCLC-k, akiknek a minősítése érvényét vesztette, az érvényesség lejártát követő egy éven
belül vizsgázhatnak anélkül, hogy újra teljesíteniük kellene a gyakorlati órákat és a tanulmányi
követelményeket. A teljes vizsgadíjat azonban be kell fizetniük. Elévült minősítés esetén a
későbbiekben a vizsga ismételt letételéhez a szaktanácsadóknak mindenben meg kell felelniük az
először vizsgára jelentkező jelöltekre vonatkozó — az adott vizsga időpontjában érvényes — vizsga
követelményrendszerének, és be kell fizetniük a teljes vizsgadíjat.
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Az IBCLC-k vizsgára való jogosultsági követelményei
Az IBLCE elvárja, hogy a vizsgára jelentkező IBCLC jelöltek az általuk választott
útvonaltól függetlenül teljesítsék az IBCLC jogosultsági követelményeinek alábbi fő
elemeit.
Egészségügyi képzettség
Minden jelentkezővel szemben elvárás, hogy rendelkezzen olyan egészségügyi képzettséggel,
melyet jellemzően egészségügyi szakemberek szereznek meg szakmai tanulmányaik során.
A jelentkezőknek az Egészségügyi szakképzettségről szóló útmutatóban (Health Science
Education Guide) felsorolt 14 témakörben indított képzéseket kell teljesíteniük. Ha valaki egy, az
Elismert egészségügyi szakmák jegyzékében szereplő valamelyik szakmában szakképzettséggel
rendelkezik, azzal megfelelt a vonatkozó követelménynek. Ez a követelmény úgy is teljesíthető,
ha az érintett személy egy állami hatóság által kiállított okmányt mutat be, mely az adott szakmát
klinikai egészségügyi szakmaként ismeri el.
Laktáció specifikus oktatás
Humán laktációval és szoptatással kapcsolatos teljes körű szakképzettség kulcsfontosságú az
IBCLC minősítéshez. A jelentkezőket arra bátorítjuk, hogy olyan oktatásban vegyenek részt,
mely kiterjed az IBCLC-k Részletes tartalmi áttekintésében szereplő témakörökre és eléri az ott
jelzett időtartamot.
Az IBLCE nem kínál, nem hagy jóvá és nem akkreditál olyan laktációs képzést, amelynek célja a
jelentkezőknek az IBLCE vizsgára való felkészítése. Az IBLCE továbbá nem javasol, és nem
támogat egyetlen laktációs oktatási programot vagy kurzust sem.
Laktáció specifikus klinikai gyakorlat
Minden jelentkezőnek meg kell szereznie a vonatkozó klinikai tapasztalatot. A klinikai készségek
alapvető ismereteket jelentenek, és fontosak a laktációs szaktanácsadó sikeres működéséhez.
A laktáció specifikus klinikai tapasztalat képessé teszi a szaktanácsadót a szoptató anyák és/vagy
csecsemőik gondozására, a szoptatós anya családjának támogatására, várandós és szoptató anyák
szoptatással kapcsolatos segítésére és családoknak vagy szakembereknek nyújtott laktációs
oktatásra.
Csak felügyelet mellett teljesített klinikai gyakorlat ismerhető el. Az adott jelölt által választott
jogosultsági útvonalnak megfelelően a klinikai gyakorlat esetében közvetlen felügyelet is
követelmény lehet.
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A jelölteket arra bátorítjuk, hogy tegyenek szert olyan, minél szélesebb alapokon nyugvó laktációs és
szoptatási tapasztalatra, mely kiterjed a fogantatás előtti időszaktól az elválasztásig terjedő
időszakra, és sokrétű klinikai készséget ölel fel. Az IBCLC vizsga a Részletes tartalmi áttekintésben
felsorolt témakörök alkalmazására irányuló készséget méri.
Az elvárás a tényleges laktációs és szoptatási gondozási gyakorlat. Gyakorló laktációs
szakemberek megfigyelése vagy tőlük egyéb passzív módon szerzett tudás nem számít bele a
laktáció specifikus klinikai óraszámba.
A klinikai tapasztalat lehet személyes konzultáció, telefonos konzultáció vagy online szoptatási
vagy laktációs gondozás.
Az IBCLC Szakmai viselkedési kódex betartása
Az IBCLC-k Szakmai viselkedési kódexe és kísérő eljárásai nyilvánosan hozzáférhetők az IBLCE
honlapján. Ennek célja az IBCLC-k szakmai viselkedésének meghatározása és a lakosság védelme.

Az IBCLC vizsgajogosultsághoz vezető útvonalak
Az IBCLC vizsgára való – a fentiekben részletezett – jogosultság megszerzéséhez három útvonal áll
rendelkezésre. A kritériumokat az alábbi útvonalak egyike szerint kell teljesíteni, hogy a jelölt
jogosulttá váljon az IBCLC vizsga megkezdésére. Az útvonalak tervezésekor az volt a cél, hogy
minden jelentkező rendelkezzék egészségügyi képzettséggel, részt vegyen legalább 90 órányi
laktáció specifikus oktatásban és megfelelő klinikai tapasztalattal rendelkezzen, illetve írásban
nyilatkozzon, hogy betartja a Szakmai viselkedési kódexet. Ezen három jogosultsági útvonal
különféle háttérrel rendelkező személyek számára teszi lehetővé, hogy megszerezzék az IBCLC-ként
való praktizáláshoz szükséges tudást és készségeket. További részletek az IBLCE honlapján
találhatók.
1. útvonal: Elismert egészségügyi szakemberek és Elismert szoptatási tanácsadók
Az 1. útvonalat követő IBCLC jelölteknek elismert egészségügyi szakemberként kell praktizálniuk,
vagy egy Elismert szoptatási tanácsadó szervezeten keresztül kell szoptatási támogatást nyújtaniuk.
Azon jelöltek esetében, akik egy elismert szoptatási tanácsadó szervezeten keresztül nyújtanak
tanácsadást, elvárás az Egészségügyi szakképzettségről szóló útmutatóban felsorolt 14 tárgy
kurzusainak teljesítése. Ezen felül az 1. útvonalat választóknak az alábbiakat is teljesíteniük kell:
• Legalább 90 órányi laktáció specifikus képzés a vizsgára való jelentkezést közvetlenül
megelőző 5 év során
• Legalább 1000 óra laktáció specifikus klinikai gyakorlat megfelelő felügyelet mellett a
vizsgára való jelentkezést közvetlenül megelőző 5 év során
• A klinikai gyakorlatot megfelelő felügyelet mellett kell teljesíteni, és ki kell terjednie az
alábbiakra:
o Kórház
o Szülészeti központ
o Városi klinika
o Szoptatási ambulancia/praxis
o Alapellátást biztosító orvos praxisa/rendelője
Szerzői jog © 2018-2019 Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság. Minden jog fenntartva!

www.iblce.org

Vizsgatájékoztató
Frissítve 2018. augusztus

7

•

•

•

Az Elismert szoptatási tanácsadó szervezetben dolgozó szoptatási tanácsadók klinikai óráikat
praktizálás során kell, hogy összegyűjtsék az alábbiak szerint:
o A tanácsadók számára szervezett strukturált képzési program keretében, mely átfogó
szoptatási és laktációs irányítási képzést is tartalmaz
o Tevékenysége egy etikai vagy szakmai viselkedési kódex hatálya alatt történjen
o Biztosítson olyan strukturált felügyeletet tanácsadók számára, mely megfelelő szintű
képzést is magában foglal
o Szervezzen továbbképzési programot a tanácsadóknak
Akár Elismert egészségügyi szakember, akár egy Elismert szoptatási tanácsadó szervezet
szoptatási tanácsadója valaki, az 1000 órát nem kell közvetlenül felügyelet mellett
teljesíteni
Az IBCLC-k Szakmai viselkedési kódexének nyilatkozat formájában történő elfogadása

2. útvonal: Akkreditált laktációs elméleti oktatási programok
A 2. útvonalat választó IBCLC jelentkezőknek az Egyesült egészségügyi oktatási programok
Akkreditációs bizottsága (Commission on Accreditation of Allied Health Education Programs,
CAAHEP) – vagy másik, elméleti laktációs programok tekintetében vele egyenértékű
akkreditációs normákkal rendelkező akkreditációs testület által akkreditált, átfogó elméleti humán
laktációs és szoptatási oktatási programot kell teljesíteniük. A programnak akkreditáltnak kell
lennie, amikor a jelölt elvégzi.
Ezeknek az átfogó elméleti laktációs programoknak egyetemek vagy főiskolák égisze alatt kell
lezajlaniuk, tartalmazniuk kell tantermi és klinikai elemet, és feltételül kell szabniuk az
egészségügyi képzettséget, akár bemeneti, akár párhuzamosan, de az elméleti kurzus befejezése
előtt teljesítendő kritériumként.
Minden 2. útvonalat választó jelentkező számára kötelező az elméleti laktációs képzése alatt:
• legalább 90 órányi laktáció specifikus képzés elvégzése a vizsgára való jelentkezést
közvetlenül megelőző 5 év során
• legalább 300 óra laktáció specifikus klinikai gyakorlat megszerzése megfelelő közvetlen
felügyelet mellett a vizsgára való jelentkezést közvetlenül megelőző 5 év során
o A közvetlen felügyeletet biztosító IBCLC-knek aktuálisan minősített, jó hírnévnek
örvendő IBCLC-knek kell lenniük
• az IBCLC-k Szakmai viselkedési kódexének nyilatkozat formájában történő elfogadása.
A 2. útvonalat választók esetében az akkreditált elméleti laktációs képzési program teljesítése
és a vizsgára való jelentkezés között legfeljebb 5 év telhet el. Kérjük, nézzék át az IBLCE
honlapján azokat a programokat, melyek ehhez az útvonalhoz igénybe vehetők. Csak ezek a
konkrét programok választhatók; a jelentkezők ellenőrizzék a felsorolást, illetve a program
akkreditációs státuszával kapcsolatos kérdések esetén érdeklődjenek a programszervezőnél.
3. útvonal: Mentorálás egy IBCLC irányítása alatt
A 3. útvonal szerinti mentorálás egy előzetesen jóváhagyandó strukturált, definiált kapcsolat egy
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jelentkező és az IBCLC(k) között. A mentorkapcsolatot a 3. útvonal terv útmutatójában szereplő
specifikációk szerint kell kialakítani, és a mentorként tevékenykedő IBCLC minősítési státuszát a
mentorálást megelőzően az IBLCE-vel ellenőriztetni kell. Minden 3. útvonal szerinti tervet az
IBLCE-nek ellenőriznie KELL egy ilyen irányú (díjköteles) kérelem alapján még AZT
MEGELŐZŐEN, hogy a szaktanácsadó ezen útvonal alapján klinikai órákat gyűjtene.
Az egészségügyi szakképzettséget biztosító kurzusokon felül a 3. útvonalat választó jelölteknek az
alábbiakat kell teljesíteniük:
•
legalább 90 órányi laktáció specifikus képzés a vizsgára való jelentkezést
közvetlenül megelőző 5 év során.
•
Legalább 500 óra laktáció specifikus klinikai gyakorlat közvetlen felügyelet mellett
az IBCLC vizsgára való jelentkezést közvetlenül megelőző 5 év során a 3. útvonal
terv útmutatójában leírtak szerint.
o A közvetlen felügyeletet biztosító IBCLC-knek aktuálisan minősített, jó hírnévnek
örvendő IBCLC-knek kell lenniük.
• Az IBCLC-k Szakmai viselkedési kódexének nyilatkozat formájában történő elfogadása
A 3. útvonal terv útmutatója az IBLCE honlapján található.

Fontos dokumentumok vizsgára jelentkezők számára
Az IBCLC vizsga jelöltjeinek ismerniük kell az alábbi dokumentumokat, melyek mindegyike
megtalálható az IBLCE honlapján.
 Az IBCLC részletes tartalmi áttekintése
 A Nemzetközi laktációs szaktanácsadók klinikai kompetenciái
 Az Nemzetközi laktációs szaktanácsadók tevékenységi szabályzata
 Az IBLCE fegyelmi eljárások
 Az IBLCE fellebbviteli szabályzata
 Az IBCLC-k szakmai viselkedési kódexe

Vizsgára jelentkezés
Válassza ki saját útvonalát
A jelentkezők saját vizsgajogosultsági útvonaluk meghatározása után a jelen útmutató végén
található útvonal felsorolás (Pathway Checklist) alapján ellenőrizhetik, hogy csakugyan
teljesítettek-e minden elvárást az adott útvonallal kapcsolatban, és azt, hogy mely
dokumentumokat kell megőrizniük az adott útvonallal kapcsolatos követelmények teljesítésének
igazolása céljából, mivel ezen igazolást egy ellenőrzés alkalmával be kell mutatniuk.
Online jelentkezés kitöltése
Az online jelentkezés ugyanazokon a nyelveken lehetséges, amelyeken az IBLCE vizsgáztat.
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Saját anyanyelvét keresse az IBLCE honlapján.
Díjak és fizetési lehetőségek
A díjakkal és fizetési lehetőségekkel kapcsolatos információ ezen útmutató végén található.
Az IBCLC vizsgák áttekintése
A vizsga 175 feleletválasztós kérdésből áll. Minden kérdésre csak egyetlen helyes válasz adható. A
helytelen válaszokért nem vonunk le pontot. A vizsgázóknak tehát érdemes minden kérdést
megválaszolni. A vizsga két részből áll. A második részben a kérdések többségéhez egy kép is
tartozik. Az IBLCE vizsga szokványos esetben négyórás. Azoknak a vizsgázóknak, akik írásban
nyilatkoznak, hogy a vizsga nem az elsődleges nyelvükön van, 30 perc plusz idő jár. Plusz idő jár a
papíralapú tesztet kitöltő vizsgázóknak is. A papíralapú vizsgához egy vizsgafüzetre, egy fénykép
füzetre és egy válaszlapra van szükség, a számítógépes vizsga ennél egyszerűbb lefolyású. Az
IBCLC vizsga az IBCLC részletes tartalmi áttekintése c. dokumentumban található témakörökhöz
kapcsolódó tartalomból áll.
Vizsgahelyszínek
Az IBLCE világszerte számítógép alapú vizsgát (CBT) alkalmaz. Olyan országokban, ahol a CBT
vizsgaközpontok földrajzi okokból nem elérhetők, vagy olyan esetben, mikor az bizonyítottan
ésszerűbb megoldás, a vizsga papír és toll segítségével is megírható. A vizsgaközpontok helyei a
vizsgajelentkezés előtt megtekinthetők, de felhívjuk a figyelmet, hogy az IBLCE elérhető
vizsgaközpontjainak listája időként változik. A vizsgaközpont elérhetőségi információja a
jelentkezés időpontjában és a vizsgaidőpont lefoglalásakor a legpontosabb. Az IBLCE e-mailben
értesíti Önt, ha időpontot foglalhat. Minél előbb lefoglalja az időpontot, annál valószínűbb, hogy az
Önnek legmegfelelőbb vizsgahelyszínt választhatja ki.
Vizsgafegyelem és az incidensek áttekintési eljárása
Az IBCLC vizsga felügyelt környezetben történik, hogy mind a vizsga, mind az IBCLC minősítési
programjának hitelességét megőrizze. Az IBLCE vizsga meghatározott biztonsági és titkossági
eljárás szerint zajlik.
Az IBLCE áttekinti a vizsgák során és után történt incidenseket, hogy meghatározhassa az
incidensek jellegét és – szükség esetén – a megoldás megkeresése érdekében követő intézkedéseket
foganatosíthasson.
Egyedi vizsgafeltételek
Az IBLCE együttműködik a jelöltekkel annak érdekében, hogy a vizsga idejére egészségügyi
állapotuknak és fogyatékosságuknak megfelelő körülményeket teremthessen. Az IBCLC vizsga
jelentkezési lapján szerepel egy kérdés arra vonatkozóan, hogy a jelölt igényel-e egyedi
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körülményeket a vizsga idejére. Ha a jelölt igennel válaszol, az IBLCE felveszi vele a kapcsolatot,
és megkéri, hogy nyújtson be egy kérvényt és harmadik féltől származó dokumentációt. A
harmadik féltől származó dokumentációnak közvetlen kapcsolatot kell teremtenie a kért egyedi
vizsgafeltétel(ek) és az igazolt egészségügyi állapot(ok) között.
A jelölteknek a vizsgajelentkezés időpontjában kell az IBLCE-t ezen igényükről értesíteni, hogy
kellő idő maradjon az egyedi vizsgakörülmények kialakítására. Ha a vizsgajelentkezés után
bármely probléma merülne fel, a jelöltnek a lehető leghamarabb jelentenie kell a kérést az IBLCE
felé.

Észrevétel várandós jelöltek számára
Azok a jelöltek, akiknek az egészségügy panaszai befolyásolhatják a vizsga megírására való
képességüket, kötelesek erről mielőbb értesíteni az IBLCE-t. Egyes körülmények között
előfordulhat, hogy egészségügyi nehézségei miatt egy jelölt vizsgajelentkezésének törlésére vagy
visszavonására kényszerül.
A vizsgajelentkezés törlésének/visszavonásának anyagi következményei vannak. Az IBLCE iroda
személyzete segíthet a jelölteknek tájékozott döntést hozni.
Anyák és apák szoptatása a vizsga alatt
A nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgabizottság (IBLCE) rendkívül fontosnak tartja az
anyák és apák szoptatásának biztosítását. Ezért az IBLCE lehetőséget nyújt a szoptató jelöltek
számára, hogy szoptathassanak vagy anyatejet fejhessenek az IBCLC vizsga alatt a vizsgafegyelem
folyamatos fenntartása közben. Fontos, hogy ennek során megfeleljenek minden követelménynek,
melyek az IBLCE vizsgafegyelméhez szükségesek, miközben megfelelő megoldást kínál a szoptató
vizsgázók számára, hogy vizsga közben szoptathassanak vagy fejhessenek. Ezért egy szünet
lehetőségét biztosítjuk a vizsga első része után szoptatás vagy fejés céljára, azonban járulékos
vizsgaidőt nem adunk. Emellett egyetlen vizsgázó, így a szoptató vagy fejő vizsgázó sem térhet vissza
a vizsga első részéhez, ha azt már befejezte.
Azok a vizsgázók, akik a vizsga alatt a szoptatás lehetőségét kérik, olvassák el az IBLCE honlapon
található Vizsga alatti szoptatási szünetekkel kapcsolatos eljárások c. dokumentumot.
Nem elsődleges nyelv
Az IBCLC vizsga számos nyelvre van lefordítva. Azon jelöltek vagy tanácsadók számára, akiknek
az IBCLC jelentkezési lapjuk szerinti elsődleges nyelve nem szerepel azok között, melyekre az
IBCLC vizsga le van fordítva, az IBLCE plusz 30 perc vizsgaidőt biztosít.

Titoktartási szabályzat
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1. A titoktartás iránti elkötelezettség
Az IBLCE elkötelezett a jelentkezőkkel, jelöltekkel, tanácsadókkal, a vizsga tervezési folyamatával
és annak tartalmával kapcsolatos bizalmas és/vagy személyes információ védelme iránt. Az IBLCE
nem oszt meg semmilyen, jelentkezőkkel, jelöltekkel, tanácsadókkal kapcsolatos bizalmas
információt, hacsak az érintett személy ezt írásban nem engedélyezte, vagy a törvény ezt nem írja
elő.
2. Vizsgaeredmények
Az egyéni vizsgaeredmények bizalmasnak minősülnek. A vizsgapontokat csak az adott jelölttel
közöljük, hacsak előzetesen nem kapjuk meg az aláírt hozzájárulási nyilatkozatát. Eredményt sem
telefonon, sem telefaxon nem adunk ki. A jelentkezők, jelöltek, tanácsadók által első vagy
újraminősítésükre való jelentkezésükkel együtt benyújtott személyes információ bizalmasnak
minősül.
3. A jelentkezés státusza
Egy jelentkező jelentkezési státuszát bizalmasnak tekintjük. Az IBLCE nem oszt meg információt
arról, hogy valaki jelentkezett-e minősítésre, illetve vizsgázott-e. A mindenkori minősítési státusz a
jelenlegi szabályzat Képesítés ellenőrzési részében leírtak szerint kerül közzétételre, és annak
alapján ellenőrizhető.
4. Képesítés ellenőrzés
A minősített személyek nevei nem tekintendők bizalmasnak, így az IBLCE ezeket közzéteheti. A
publikált adatok tartalmazhatják a nevet, a várost, az államot, az országot és a minősítési státuszt.
Egy online Tanácsadói lista a nyilvánosság számára is elérhető. Munkaadók részére is kiadható
írásos igazolás, ha a tanácsadó az IBLCE részére előzetesen aláírt hozzájárulási nyilatkozatot
biztosított.
5. Személytelenné tett adatok
A humán laktáció és szoptatás területén végzett kutatás előmozdítása és támogatása céljából az
IBLCE az IBLCE Kutatási bizottságának jóváhagyásával összesített és személytelenné tett
adatokat szolgáltathat. E célok és szándékok érdekében az IBLCE fenntartja magának a jogot, hogy
személytelenné tett adatcsoportokat használjon, melyek többek között tartalmazhatják a
vizsgaeredményeket a teljesítmény értékeléséhez és a tesztelési/vizsgáztatási stratégiák kutatási és
értékelési célra való felhasználásához. Az IBLCE emellett küldhet jóváhagyott
felméréseket/kérdőív jellegű anyagokat tagjainak, melyek kitöltéséről a tagok saját belátásuk
szerint döntenek.
6. Vizsgára jelentkezők
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Az IBLCE vizsgára jelentkezők számára tilos az IBLCE vizsga kérdéseiről vagy tartalmáról
információt megosztani bármely formában, bármely személlyel vagy szervezettel bármikor, a
vizsga előtt, közben vagy után. E tiltás figyelmen kívül hagyása, illetve e tiltás vélelmezett
figyelmen kívül hagyásával kapcsolatos információ vagy a vizsgákkal kapcsolatos egyéb
lehetséges, a vizsgázó vagy más személy által elkövetett szabálytalanságok jelentésének
elmulasztása az IBLCE szabályai és eljárásai szerint az elért pontszám törlését vagy a vizsgázó
minősítésének visszavonását és/vagy jogi eljárást és akár büntetőjogi eljárást is vonhat maga után a
jelölttel szemben.

Első jelentkezés és újraminősítés ellenőrzési szabályzat
Az IBLCE ellenőrzi az első minősítésre és az újraminősítésre való jelentkezéseket. Ezeket az
ellenőrzéseket szabványos, véletlenszerű alapon végzi. A jelentkező, vagy tanácsadó, ha
kiválasztották ellenőrzésre, köteles a kért információt teljes terjedelemben, pontosan és a megjelölt
határidőre benyújtani. Ennek elmulasztása az IBCLC vizsga elhalasztását vagy megtagadását
és/vagy a Szakmai viselkedési kódex alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást, illetve az
újraminősítésre való ismételt jelentkezés lehetőségének felfüggesztését vagy visszavonását
eredményezheti.
A fenti szabványos és véletlenszerű ellenőrzésen felül az IBLCE kifejezetten fenntartja a jogot,
hogy bármely jelentkezőtől vagy újraminősítésre jelölt személytől képzettségével,
foglalkoztatásával, tanulmányi tevékenységével kapcsolatos vagy bármely kezdeti jogosultsági
vagy újraminősítési követelménnyel kapcsolatos – hiánytalan és pontos – igazolást bekérjen a
megjelölt határidőre. Ennek elmulasztása is az IBCLC vizsga késedelmes megkezdését vagy
megtagadását és/vagy a Szakmai viselkedési kódex alapján kezdeményezett fegyelmi eljárást,
illetve az újraminősítésre való ismételt jelentkezés lehetőségének felfüggesztését vagy
visszavonását eredményezheti.

Értesítés a vizsgára való jogosultságról
A követelményeket sikeresen teljesítő jelentkezők e-mailben kapnak értesítést arról, hogy
jogosultak a vizsga megkezdésére. Ez az értesítés tartalmazza a vizsgaközpont helyével és a vizsga
lefolyásával kapcsolatos információt. A vizsgára való jogosultság követelményeit nem teljesítők is
e-mailben kapnak értesítést, és jogosulttá válnak a már befizetett vizsgadíjuk egy részének
visszatérítésére.

A jogosultsággal vagy az újraminősítéssel kapcsolatos döntés megfellebbezésére
vonatkozó szabályzat
Az IBLCE felülvizsgálja a kedvezőtlen minősítésre való jogosultsággal vagy újraminősítéssel
kapcsolatos döntések ellen az IBCLC tanácsadók és jelentkezők által benyújtott fellebbezéseket.
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Egy kedvezőtlen döntés az alábbi okokból fellebbezhető meg: 1.) az IBLCE nem megfelelően
alkalmazta a minősítési vagy az újraminősítési kritériumokat vagy 2.) a döntés ténybeli tévedésen
alapul. Határidő elmulasztása esetén fellebbezés csak bizonyítottan és igazoltan rendkívüli
körülményekre való hivatkozással nyújtható be.
Azok a tanácsadók vagy jelentkezők, akik a fellebbezés mellett döntöttek, a fellebbezési
nyomtatvány segítségével tehetik ezt meg. Az e folyamathoz kapcsolódó eljárásokat az alábbiakban
ismertetjük.
Azok a tanácsadók vagy jelentkezők, akik nem minősülnek jogosultnak a vizsga megkezdésére
vagy a CERP pontokkal való újraminősítésre, erről értesítést kapnak az IBLCE-től. Minden
fellebbezést legkésőbb 30 nappal a jogosulatlanságról szóló értesítés dátuma után kell benyújtani
az IBLCE-hez.
A fellebbezéseket az IBLCE Fellebbviteli bizottság értékeli olyan módon, hogy az aláírt
fellebbezési nyomtatványt és a fellebbezést alátámasztó információt együttesen veszi figyelembe. A
fellebbezési nyomtatvány aláírásával a tanácsadó vagy a jelentkező tudomásul veszi, hogy az
IBLCE Fellebbviteli bizottságának döntése végleges hatályú.

Vizsga jelentkezés visszavonása/törlése
Ha egy jelölt már jelentkezett egy IBCLC vizsgára, jelentkezését elfogadták, de később azt
visszavonni kényszerül, illetve az IBCLC vizsga időpontját is törli, úgy a jelölt költségeinek
részleges megtérítése érdekében KÖTELES erről a közzétett határidőn belül az IBCLC-t írásban
értesíteni. A közzétett határidő lejárta után az IBCLC vizsgájukat visszavonni/törölni kényszerült
jelöltek nem kapnak részleges költségvisszatérítést. Az IBLCE csak bizonyítottan rendkívüli
körülmények esetén veszi fontolóra a befizetett díjnak egy későbbi vizsga díjaként való elfogadását.
További részletek az IBCLC Vizsga jelentkezés visszavonására/törlésére vonatkozó szabályok c.
dokumentumban találhatók az IBLCE honlapján.

Vizsga átütemezési szabályzat
A vizsgaidőpontjuk átütemezésére kényszerülő jelöltek az IBLCE honlapján közzé tett időpontig
tehetik ezt meg. Ezen időpont után a jelöltek nem ütemezhetik át vizsgáikat. A vizsgára jelentkezők
átütemezési szándékát csak rendkívüli helyzetben vesszük figyelembe. Az IBLCE-t értesíteni kell,
ha egy időpont megváltoztatására való igény a megadott időpont után merül fel. Az ilyen
átütemezéssel kapcsolatos döntéseket az IBLCE kizárólagos hatáskörben hozza meg.
Ha egy jelölt sikeresen átütemezte a vizsgaidőpontját, arról e-mailben megerősítést kap. Ha az ott
megjelölt időpontban nem jelenik meg a vizsgaközpontban, az a vizsgadíj elvesztését eredményezi.
A jelöltek időpontjai csak olyan vizsga vonatkozásában ütemezhetők át, amelyekre jelentkezésüket
előzőleg elfogadták.

A vizsga megkezdéséhez kapcsolódó eljárások és a jelöltek viselkedése
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A vizsga megkezdéséhez a jelöltnek KÉT (2) különböző módon kell azonosítania magát. Az
elsődleges személyazonosító okmányon a jelölt neve, felismerhető fénykép és aláírás kell, hogy
szerepeljen, a másodlagos személyazonosító okmányon vagy a jelölt neve és aláírása vagy neve és
felismerhető fényképe kell, hogy rajta legyen.
Az ELSŐ azonosítási módnak az alábbi, állam által kibocsátott személyazonosító okmányok
egyikének KELL lennie:
o fényképes vezetői engedély
o hivatalos fényképes személyazonosító igazolvány
o fényképes útlevél
o katonai fényképes személyazonosító igazolvány
o korlátlan tartózkodásra jogosító zöld kártya vagy fényképes vízum
A MÁSODIK azonosítási okmányon szerepelnie KELL a jelölt nevének és aláírásának vagy
nevének és felismerhető fényképének. A jelöltek az alábbiak valamelyikét mutathatják fel:
o aláírt hitelkártya
o aláírt TAJ kártya
o aláírt foglalkoztatási azonosító kártya / diákigazolvány
Figyelem: Azok a jelöltek, akik nem rendelkeznek ezen 2 személyazonosítási formával, kötelesek
kapcsolatba lépni az IBLCE-vel a vizsga napja előtt, hogy a rendelkezésükre álló lehetőségekről
tájékozódjanak. Az azonosító okmányokon szereplő neveknek azonosaknak kell lenniük, és meg kell
felelniük az IBLCE által nyilvántartott nevekkel.
Azok a jelöltek, akiknek a nevét frissíteni vagy változtatni kell, VEGYÉK FEL A KAPCSOLATOT
az IBLCE-vel; e frissítések/változtatások a vizsga időpontját legalább 72 órával megelőzően tehetők
meg; a vizsga napján azonban ezen okmányok meg kell, hogy feleljenek egymásnak.
A jelöltek szánjanak elegendő időt a vizsgahelyszínre való megérkezésre. A jelölteket arra kérjük,
hogy 30 perccel a vizsga megadott kezdőidőpontja előtt érkezzenek meg a vizsgaközpontba. Ezáltal
elég idejük lesz a szükséges regisztrációs eljárás lebonyolítására. A több mint 15 perc késéssel
érkező jelöltek nem vehetnek részt a vizsgán, és vizsgadíjukat sem térítjük vissza. Ugyanígy, azok a
jelöltek, akik nem regisztrálnak a vizsga helyszínén, a vizsga napján elveszítik a vizsgadíj
visszatérítésével kapcsolatos jogaikat. A megadott határidőig való vizsgaidőpont foglalás
elmulasztása a már befizetett vizsgadíj elvesztését eredményezi.
Minden vizsgahelyszínt felügyelünk és ellenőrzünk egy vagy több vizsgaszervező, illetve IBLCE
vizsgafelügyelő segítségével. A jelöltektől elvárjuk, hogy betartsák a vizsgaszervezők, illetve az
IBLCE vizsgafelügyelők által ismertetett szabályokat. A szabályok célja az, hogy a lehető legjobban
kiküszöböljék a zavaró tényezőket, és hogy a jelöltek azonos bánásmódban részesüljenek. A
vizsgaszervezők, illetve az IBLCE vizsgafelügyelők kijelölnek egy helyet, ahova személyes
tárgyakat, pl. pénztárcákat a vizsga idejére el lehet helyezni. A vizsga alatt a vizsgaszervezők, illetve
az IBLCE vizsgafelügyelők folyamatosan ellenőrzik, hogy nincs-e csalásra vagy más helyteleníthető
magatartásra utaló jel a teremben.
Szerzői jog © 2018-2019 Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság. Minden jog fenntartva!

www.iblce.org

Vizsgatájékoztató
Frissítve 2018. augusztus

15

A jelöltek sem a vizsga, sem a szünetek alatt nem hagyhatják el a vizsgaközpontot. A központ
elhagyása a vizsgából való azonnali kizárást vonja maga után.
A jelöltek sem mobiltelefont, sem más elektronikus eszközt nem használhatnak a vizsga ideje illetve
a szünetek alatt. Azokat a jelölteket, akikről kiderül, hogy ilyen eszköz a birtokukban van, vagy ilyet
használnak a vizsga vagy a szünetek alatt, kizárjuk, és vizsgájukat nem értékeljük. Azok a jelöltek,
akik mobiltelefonjukat vagy más elektronikus eszközeiket magukkal hozzák a vizsgahelyszínre, ki
kell hogy kapcsolják (tehát a lenémítás nem elégséges), és a vizsgaszervezők, illetve az IBLCE
vizsgafelügyelők által e célra kijelölt helyre kell, hogy tegyék. [Figyelem: Sem a vizsgaszervezők,
sem az IBLCE vizsgafelügyelők nem felelősek a jelöltek személyes tárgyaiért.]
Tilos másik vizsgázóval beszélni a vizsga alatt. A vizsga lefolyásával kapcsolatos kérdéseket a
vizsgaszervezők, illetve az IBLCE vizsgafelügyelők az előzetes tájékoztatás során megválaszolják.
A vizsga tartalmával kapcsolatos kérdések nem megengedettek. A vizsgaszervezők, illetve az
IBLCE vizsgafelügyelők nem jogosultak a vizsgakérdések értelmezésére vagy magyarázatára.
Csalni tilos, és ha valakit csaláson érnek, eredményét azonnal töröljük, minősítését az IBLCE
szabályzata szerint visszavonjuk, és eljárást és/vagy jogi lépéseket, vagy akár bűntető eljárást
kezdeményezünk vele szemben.

Emellett a jelöltek nem beszélhetnek senkivel semmilyen vizsgakérdésről a vizsga után, még
azokkal sem, akik velük együtt vizsgáztak, amint ez a – jelen útmutatóban is megtalálható –
Titoktartási szabályzatban is olvasható.

A vizsga feleletválasztós formájú, akár számítógépen, akár papíron töltik ki. A számítógépes
kitöltés esetén a jelölt egy rendelkezésére bocsátott számítógép képernyőjén nézi és válaszolja
meg a kérdéseket. A papírral és tollal való kitöltés esetén a vizsgakérdéseket egy füzetben
bocsátjuk a vizsgázók rendelkezésére, ehhez mellékelünk egy fényképeket tartalmazó füzetet, a
válaszokat pedig egy válaszlapra kell beírni tollal.

Vizsgaeredményről való értesítés
A hivatalos vizsgaeredményeket két-három hónappal a vizsga után küldjük el a jelölteknek. A sikeres
jelöltek a vizsgaeredmény beszámoló mellé az IBCLC bizonyítványukat és azonosító kártyájukat is
megkapják. A vizsgafegyelem megőrzése érdekében az IBLCE egyéni kérdésekre a vizsgát követően
nem ad lehetőséget.

Manuális pontozás igénylésére vonatkozó szabályok
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Amennyiben a vizsgát papíron és tollal írják meg, az IBLCE vizsga értékelése a jelöltek
válaszíveinek optikai áttekintésén alapul. A számítógép-alapú tesztelés esetén a jelentkező válaszait
elektronikusan összevetik az IBLCE által megadott válaszokkal. Amennyiben a jelentkező szerint a
vizsgáját nem megfelelően pontozták, úgy igényelheti, hogy a válaszait manuálisan ellenőrizzék,
vagy a számítógépes válaszaikat pontozzák újra.
A manuális pontozásra vonatkozó igényeket a vizsgaeredmények közlésétől számított 30
napon belül kell benyújtani. A manuális pontozás igénylésére szolgáló formanyomtatvány az
IBLCE weboldaláról tölthető le.
A manuális pontozás igénylése esetén díj fizetendő. A díjat visszatérítjük, amennyiben
megállapítást nyer, hogy a jelentkező vizsgáját nem megfelelően pontozták.

Vizsgaeredmény elleni fellebezéssel kapcsolatos szabályok
Az IBLCE megvizsgál minden, a vizsgázók által benyújtott, kedvezőtlen vizsgaeredményekkel
kapcsolatos fellebbezést. Kedvezőtlen eredményt az alábbi okokból lehet megfellebbezni: (1)
feltételezett helytelen vizsgáztatási eljárás, (2) a vizsga időjárási feltételei olyan kedvezőtlenek
voltak, hogy a vizsga során komoly fennakadást, és/vagy más zavart okoztak. Az alábbi okokból
benyújtott fellebbezés NEM elfogadható: (1) a ponthatár megállapítása, (2) a vizsga vagy egyes
kérdések, vagy (3) a vizsga tartalmának helytállósága. A vizsgaeredmények megfellebbezése legyen
a lehető legvilágosabb, és írja le részletesen a fellebbezés alapját.
A kérelem a Vizsgaeredményre vonatkozó fellebbezési formanyomtatvány benyújtásával válik
érvényessé. Minden vizsgaeredménnyel szembeni fellebbezést a vizsgaeredmény közlésének
napját követő 30 napon belül kell benyújtani.
A fellebbezés értékelésénél az IBLCE az aláírt fellebbezési nyomtatványt és a fellebbezéshez
mellékelt alátámasztó dokumentációt minden további, a tárgyhoz tartozó információval együttesen
vesz figyelembe. A fellebbezési nyomtatvány aláírásával a vizsgázó tudomásul veszi, hogy az
IBLCE Fellebbviteli bizottságának döntése végleges hatállyal bír.
Egy kedvezően elbírált fellebbezés CSUPÁN azt eredményezi, hogy a befizetett díjat egy későbbi
vizsga díjaként veszünk figyelembe, melyről a megfelelő időpontban értesítést küldünk.

Pótvizsga szabályzat
Sikertelen vizsgázók korlátlan számú alkalommal ismételhetik meg az IBCLC minősítő vizsgát. A
pótvizsgára jelentkezők gondosan tekintsék át vizsgaeredményüket, és fontoljanak meg további
képzést azon területekkel kapcsolatban, ahol pontszámuk a legalacsonyabb volt. A vizsgára való
jogosultság ismételt megszerzéséhez a jelöltnek a mindenkori jogosultsági feltételeknek kell
megfelelniük, be kell nyújtaniuk a jelentkezési lapot, és be kell fizetniük a vonatkozó vizsgadíjat.
A pótvizsgaszabályzat alapelve az, hogy a jelöltek igyekezzenek tudásbeli hiányosságaikat
pótolni, mielőtt a vizsgát megismételnék.
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Ha egy vizsgázó megbukik az IBCLC vizsgán, a következő három vizsgakísérletnél, de legfeljebb
a sikertelen vizsgát követő 3 éven át 50%-os díjkedvezményre jogosult. E kedvezmény mind az
először vizsgázókat, mind az újraminősítésért vizsgázókat megilleti.

IBCLC névjegyzék
Az IBLCE fenntartja magának a jogot, hogy közzétegye a mindenkori IBCLC-k nevét. A jegyzék
az IBLCE honlapján található.

Diszkrimináció ellenes szabályzat
Az IBLCE nem alkalmaz és a jövőben sem fog megkülönböztetést alkalmazni faj, bőrszín, vallás,
vallási szekta, nem, nemi azonosság, szexuális irányultság, etnikai hovatartozás, életkor, eredet,
felmenők, politikai meggyőződés, képességek/fogyatékosságok, családi állapot, földrajzi hely,
társadalmi-gazdasági státusz, illetve bármely tevékenység vagy működés vagy bármely olyan
tényező alapján, melyet az Egyesült Államok vagy a Virginiai Nemzetközösség törvényei tiltanak.
Az IBLCE elkötelezett az iránt, hogy befogadó és nyitott környezetet teremtsen az IBLCE
közösség minden tagja számára, és mindenki számára, aki tag szeretne lenni.

Az IBCLC védjegyhasználati szabályzata
A Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság® (IBLCE®) tulajdonát képezik bizonyos
nevek, védjegyek és logók, köztük a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadó® minősítési jelzetek, az
IBCLC®, és az IBCLC logó, mely a csatolt „Az IBCLC logó stílusútmutató” című dokumentumon
látható (a „Jelzetek”). Csak azok használhatják a Jelzeteket, akik teljesítették az IBLCE jogosultsági
feltételeit, letették az IBLCE vizsgát, és fenntartották az IBCLC minősítésüket. A Jelzetek használata
csak a jelen Szabályzattal, az abban lefektetett és az IBLCE honlapján is megtalálható feltételekkel
összhangban történhet.

Útvonal ellenőrző jegyzék véletlenszerű ellenőrzés esetére
Az alábbi ellenőrző jegyzék azokat a követelményeket és dokumentumokat foglalja össze, melyeket
a jelentkezés ellenőrzésre való kiválasztása esetén kell benyújtani.
1. útvonal: Elismert egészségügyi szakemberek és Elismert szoptatási tanácsadók


Egészségügyi szakképzési kurzusok: teljesítse mind a 14 előírt kurzust
o Az egyik Elismert egészségügyi szakmában képesítést szerzett személyek
benyújthatják engedélyük, regisztrációjuk, leckekönyvük, diplomájuk, vagy
oklevelük másolatát a 14 kurzus teljesítésének igazolásaként
o Elismert egészségügy szakmában képesítéssel nem rendelkező személyek
benyújthatják leckekönyvük és bizonyítványuk egy másolatát a 14 kurzus
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teljesítésének igazolásaként
o laktáció specifikus oktatás: 90 óra oktatás teljesítése
Bizonyítványokat vagy leckekönyvet lehet benyújtani a 90 órányi oktatás igazolásaként
o Laktáció specifikus klinikai gyakorlat: legalább 1000 óra teljesítése
Információ azon órák számáról és időkeretéről, illetve azon körülményekről, melyek a
klinikai gyakorlati órákat jellemezték

2. útvonal: Akkreditált elméleti laktációs programok






Egészségügyi szakképzési kurzusok: teljesítse mind a 14 előírt kurzust
o Az egyik elismert egészségügyi szakmában képesítést szerzett személyek
benyújthatják engedélyük, regisztrációjuk, leckekönyvük, diplomájuk, vagy oklevelük
egy másolatát a 14 kurzus teljesítésének igazolásaként
Egy akkreditált elméleti laktációs program teljesítése (kifejezetten fel van sorolva az IBLCE
honlapján mint egy elismert 2. útvonalas program), mely az alábbi tantervet tartalmazza:
o 90 óra laktáció specifikus oktatás
o 300 óra közvetlenül felügyelt laktáció specifikus klinikai gyakorlat
Benyújthatja leckekönyvének, bizonyítványának másolatát vagy egy levelet a laktációs
elméleti program igazgatójától az elméleti program teljesítésének igazolásaként

3. útvonal: Mentorálás egy IBCLC irányítása alatt
 Egy,

az IBLCE által nyilvántartott 3. útvonali terv megléte.
 Egészségügyi szakképzési kurzusok: teljesítse mind a 14 előírt kurzust
o Az egyik elismert egészségügyi szakmában képesített személyek benyújthatják
engedélyük, regisztrációjuk, leckekönyvük, diplomájuk, vagy oklevelük egy másolatát
a 14 kurzus teljesítésének igazolásaként
o Elismert egészségügyi szakmában képesítéssel nem rendelkező személyek
benyújthatják leckekönyvük/leckekönyveik és bizonyítványuk egy másolatát a 14
kurzus teljesítésének igazolásaként
 Laktáció specifikus oktatás: 90 óra oktatás teljesítése
o Bizonyítványokat vagy leckekönyvet lehet benyújtani a 90 órányi oktatás
igazolásaként
 Laktáció specifikus klinikai gyakorlat: 500 óra közvetlenül felügyelt óra teljesítése a 3.
útvonalas tervben leírtak szerint
o Információ azon órák számáról és időkeretéről, illetve azon körülményekről, melyek a
klinikai gyakorlati órákat jellemezték
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2019. évi díjtáblázat
IBLCE 2019 – az első minősítés díjtáblázata az 1. kategóriába tartozó országok
számára
1. kategória

Andorra, Aruba, Ausztrália, Ausztria, Bahama-szigetek, Bahrein, Belgium, Bermuda,
Brunei Szultánság, Kanada, Kajmán-szigetek, Horvátország, Ciprus, Cseh
Köztársaság, Dánia, Észtország, Falkland-szigetek, Finnország, Franciaország,
Németország, Gibraltár, Görögország, Grönland, Guadeloupe, Guam, Hong Kong,
Magyarország, Izland, Írország, Izrael, Olaszország, Japán, Kazahsztán, Kuvait,
Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Makaó, Malajzia, Málta, Martinique,
Monaco, Hollandia, Új-Kaledónia, Új-Zéland, Norvégia, Omán, Lengyelország,
Portugália, Puerto Rico, Katar, Reunion, Románia, Oroszország, San Marino, SzaúdArábia, Seychelle-szigetek, Szingapúr, Szlovákia, Szlovénia, Dél-Korea,
Spanyolország, St. Kitts és Nevis, St. Maarten, Svédország, Svájc, Taiwan, Trinidad és
Tobago, Törökország, Egyesült Arab Emírségek, Egyesült Királyság, Egyesült
Államok, Virgin-szigetek (brit), Virgin-szigetek (US)

* Ha az Ön országa nincs felsorolva, kérjük, jelezze azt az IBLCE számára az iblce@iblce.org címen

Pénznem

USD

Első
vizsga
díja
$660

Pótvizsga 3. útvonal terv Manuális pontozás
díj
benyújtása
díja

$330

$100

Első vizsga díjának visszatérítése
azoknak, akik nem jogosultak
vizsgázni, vagy jelentkezésüket a
megadott határidőig visszavonják

$100

$330

A jelentkezési határidőkkel kapcsolatos aktuális információt az iblce.org honlapon talál.
Az online vizsgajelentkezési rendszer amerikai dollár (USD) alapú, és rendszer az adott napon érvényes
árfolyamot alkalmazza. A rendszer hitelkártyát és előre feltöltött hitelkártyát is elfogad.
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IBLCE 2019 – az első minősítés díjtáblázata a 2. kategóriába tartozó országok
számára
2. kategória

Albánia, Algéria, Amerikai Szamoa, Anguilla, Antigua és Barbuda, Argentína,
Örményország, Azerbajdzsán, Barbados, Fehéroroszország, Belize, Bhután, Bolívia,
Bosznia és Hercegovina, Botswana, Brazília, Bulgária, Chile, Kína, Kolumbia, Cookszigetek, Costa Rica, Curacao, Dominika, Dominikai Köztársaság, Ecuador,
Egyiptom, El Salvador, Egyenlítői-Guinea, Fidzsi-szigetek, Francia Polinézia,
Gabon, Grúzia, Grenada, Guatemala, Guyana, India, Indonézia, Irak, Jamaica,
Jordánia, Koszovó, Laosz, Libanon, Líbia, Macedónia, Maldív-szigetek, Mauritius,
Mexikó, Mongólia, Montenegró, Montserrat, Marokkó, Namíbia, Északi Marianaszigetek, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Fülöp-szigetek, Szerbia, Dél-afrikai
Köztársaság, Sri Lanka, St. Lucia, St. Martin, St. Vincent és Grenadine-szigetek,
Suriname, Szváziföld, Thaiföld, Kelet-Timor, Tunézia, Türkmenisztán, Ukrajna,
Uruguay, Venezuela

* Ha az Ön országa nincs felsorolva, kérjük, jelezze azt az IBLCE számára az iblce@iblce.org címen
Pénznem Első vizsga Pótvizsga 3. útvonal terv Manuális pontozás
díja
díja
benyújtása
díja

USD

$400

$200

$75

Első vizsga díjának visszatérítése
azoknak, akik nem jogosultak
vizsgázni, vagy jelentkezésüket a
megadott határidőig visszavonják

$90

$200

A jelentkezési határidőkkel kapcsolatos aktuális információt az iblce.org honlapon talál.
Az online vizsgajelentkezési rendszer amerikai dollár (USD) alapú, és rendszer az adott napon érvényes
árfolyamot alkalmazza. A rendszer hitelkártyát és előre feltöltött hitelkártyát is elfogad
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IBLCE 2019 – az első minősítés díjtáblázata a 3. kategóriába tartozó országok
számára
3. kategória

Afganisztán Angola Banglades, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kambodzsa,
Kamerun, Zöld-foki Köztársaság, Közép-afrikai Köztársaság, Csád, Comoreszigetek, Elefántcsontpart, Kongói Demokratikus Köztársaság, Dzsibuti, Eritrea,
Etiópia, Mikronéziai Szövetségi Államok, Gambia, Ghána, Guinea, Bissau-Guinea,
Haiti, Honduras, Kenya, Kiribati, Kirgizisztán, Lesotho, Libéria, Madagaszkár,
Malawi, Mali, Marshall-szigetek, Mauritánia, Moldova, Mozambik, Mianmar
(Burma), Nepál, Nicaragua, Niger, Nigéria, Észak-Korea, Pakisztán, Pápua ÚjGuinea, Kongói Köztársaság, Ruanda, Szamoa, Szenegál, Sierra Leone, Salamonszigetek, Szomália, Dél-Szudán, Szudán, Szíria, Tádzsikisztán, Togo, Tonga,
Tuvalu, Uganda, Tanzániai Egyesült Köztársaság, Üzbegisztán, Vanuatu, Vietnám,
Nyugat-Szahara, Jemen, Zambia, Zimbabwe

* Ha az Ön országa nincs felsorolva, kérjük, jelezze azt az IBLCE számára az iblce@iblce.org címen.

Pénznem

USD

Első
vizsga
díja

$255

Pótvizsga 3. útvonal terv Manuális pontozás
díja
benyújtása
díja

$127.
50

$50

Első vizsga díjának visszatérítése
azoknak, akik nem jogosultak
vizsgázni, vagy jelentkezésüket a
megadott határidőig visszavonják

$70

$127.50

A jelentkezési határidőkkel kapcsolatos aktuális információt az iblce.org honlapon talál.
Az online vizsgajelentkezési rendszer amerikai dollár (USD) alapú, és rendszer az adott napon érvényes
árfolyamot alkalmazza. A rendszer hitelkártyát és előre feltöltött hitelkártyát is elfogad
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