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Az IBLCE® CERP-ekkel való újraminősítési időszak kiterjesztési kérelmével 
kapcsolatos szabályzat 

 
Újraminősítésre jelentkező IBCLC®-k alaposan gondolják át az újraminősítési követelmények nem 
teljesítésének következményeit, mivel az újraminősítés sikertelensége a minősítés érvénytelenné 
válását vonja maga után. Az IBLCE csak bizonyítottan rendkívüli körülmények esetén hajlandó 
megfontolni a minősítés következő évig tartó meghosszabbítását. Abban a szomorú és ritka 
helyzetben, ha az újraminősítésre jelentkező jelölt igazoltan elhalálozna vagy halálos betegség 
végstádiumában lenne, az IBLCE a vizsgadíjat teljes összegben visszatéríti. 

 
Megjegyzés: Ilyen rendkívüli körülmény kizárólag a jelöltnek/szaktanácsadónak vagy közvetlen 
családtagjának komoly betegsége vagy súlyos sérülése, közvetlen családtagjának halála, 
elkerülhetetlen természeti csapás, vagy aktív katonai szolgálattal kapcsolatos változás lehet. 

 
Ha Ön olyan IBCLC, aki rendkívüli körülmények miatt nem teljesítette a CERP követelményeket:  
 
Ha egy IBCLC igazoltan rendkívüli körülmények miatt nem teljesítette a CERP-ekkel történő 
újraminősítéshez szükséges összes követelményt, az IBLCE megfontolja minősítésének egy évvel való 
meghosszabbítását. A minősítés meghosszabbítására irányuló kérelmet a CERP-ekkel való újraminősítés 
határidejének lejárta után legfeljebb 30 nappal lehet benyújtani; a kérelem benyújtása nem szavatolja a 
kedvező elbírálást. 

 
A minősítés meghosszabbítására irányuló kérelemhez be kell fizetni az újraminősítési vizsgadíjat, 
továbbá be kell nyújtani legalább 15 L-CERP-nek megfelelő továbbképzést igazoló dokumentációt a 
minősítés lejárta előtt legfeljebb egy évvel, illetve be kell nyújtani harmadik féltől származó 
dokumentumokat, melyek a rendkívüli körülményeket bizonyítják. A kérelem kedvező elbírálása esetén a 
tanácsadónak a következő évben sikeresen kell vizsgáznia, hogy minősítését megtarthassa; a CERP-ekkel 
történő újraminősítés a következő évben ilyen esetben nem lehetséges. 

 
Ha Ön olyan IBCLC, aki teljesítette a CERP-hez szükséges követelményeket, de rendkívüli körülmények 
miatt túllépte a jelentkezési határidőt: 
 
Ha egy IBCLC hiánytalanul teljesítette a CERP-ekkel történő újraminősítés követelményeit a közzétett 
jelentkezési határidőig, de rendkívüli körülmények miatt jelentkezését a megadott határidőig nem 
nyújtotta be, az IBLCE megfontolja a határidő meghosszabbítását, hogy az illető jelenkezését 
elfogadásra benyújthassa. 
Az Ön kérelmét az IBLCE-nek a CERP-ekkel való újraminősítés határideje után legfeljebb 60 nappal 
meg kell kapnia, és az alábbiakat kell tartalmaznia: 

1. Az újraminősítésre való jelentkezési díj teljes összegének befizetettségéről szóló igazolás; 
2. A rendkívüli körülmény fennállásának bizonyítéka; és 
3. A CERP-ekkel való újraminősítés követelményeinek teljesítését igazoló dokumentumok. 
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A kérelem benyújtása nem szavatolja a kedvező elbírálást. Kedvező elbírálás esetén egy járulékos 
késedelmi díj kiszabására is sor kerül, ami az adott ország kategória besorolásán alapszik. 

 
Ha egy minősítés vagy határidő meghosszabbítására irányuló kérelem kedvezőtlen elbírálásban 
részesülne, úgy az újraminősítési díjakat részlegesen visszatérítjük az IBLCE díjtáblázat szerint. 

 


