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Jogosultsági és Újraminősítési Fellebbezési Formanyomtatvány 
 
Az IBLCE felülvizsgálja a kedvezőtlen minősítésre való jogosultsággal vagy újraminősítéssel 

kapcsolatos döntések ellen az IBCLC tanácsadók és jelentkezők által benyújtott 

fellebbezéseket. 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. Minden fellebbezést 

az IBLCE számára a jogosulatlanságról szóló értesítés kézhez vételétől számított 30 napon 

belül kell benyújtani.  

 

Kérjük, hogy adja meg a következő adatokat, és küldjön ezekkel kapcsolatos alátámasztó 

dokumentumokat a lentiek szerint. 

 

Név (nyomtatott betűvel írva): 

 

IBLCE azonosítószáma: 
  

     

Cím: 

 

 

Telefonszám: 

 

E-mail: 

 

Kérjük, hogy adja meg, hogy a jogosulatlansággal kapcsolatban az alábbiak közül 

melyik körülmények állnak fenn: 
 

 

Az IBLCE nem megfelelően alkalmazta a minősítési vagy újraminősítési kritériumokat 

Ténybeli hibát követett el, amely kihatással volt a döntés kimenetelére. 

Elmulasztotta a határidőt egy rendkívüli körülmény miatt.  

Kérjük, hogy adja meg a fellebbezés indokát. 
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Alátámasztó dokumentumok: 

 

Minden fellebbezéshez csatolni kell az azt alátámasztó dokumentumokat. Kérjük, 

hogy adja meg, milyen jellegű alátámasztó dokumentumokat adott meg: 
 

 

Az IBLCE előírásainak teljesítése (pl. továbbképzés elvégzését tanúsító igazolások),  

Rendkívüli körülmények (ezeknek független harmadik felek által kiadott igazolásoknak kell lenniük). 

A fellebbezést alátámasztó egyéb dokumentumok 

 

Általános szerződési feltételek: A fellebbezési formanyomtatvány aláírásával a 

tudomásul veszem, hogy az IBLCE Fellebbviteli Bizottságának döntése végleges és 

jogerős. 

 

 
 

Aláírás  Dátum 

 

Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a regionális székhellyel, hogy megtanulja, hogyan lehet 

biztonságosan elküldeni ezeket az információkat: 

 

Amennyiben Ön Észak-Amerikában, Közép-Amerikában, Dél-Amerikában vagy 

Izraelben él: 
IBLCE (amerikai kontinens): 

E-mail: iblce@iblce.org 

Telefon: +1 703-560-7330 
 

Amennyiben Ön Európában, a Közel-Keleten (kiv. Izrael) vagy Észak-Afrika valamely 
országában él: 

IBLCE (Európa és Közel-Kelet)  

E-mail: eumeoffice@iblce.org 

Telefon: +43 (0) 2252 20 65 95 (Ausztrián belül) ● + 43 2252 20 65 95 (Ausztrián kívül) 

 

Amennyiben Ön Ázsiában, Ausztráliában vagy az Európai részleg által nem kezelt 

afrikai országban él: 

IBLCE (Ázsia, Csendes-óceáni térség és Afrika)  

E-mail: apaadmin@iblce.org 

Telefon: +07 5529 8811 (Ausztrálián belül) ● +61 7 5529 8811 (Ausztrálián kívül) 
 

mailto:iblce@iblce.org
mailto:eumeoffice@iblce.org
mailto:apaadmin@iblce.org

