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Vizsgaeredményre vonatkozó fellebbezési 
formanyomtatvány 

Az IBLCE® vállalja, hogy felülbírálja a vizsgára jelentkezők által benyújtott, a minősítés 
elutasításával kapcsolatos döntések elleni fellebbezéseket. Az elutasító döntések ellen 
KIZÁRÓLAG a következő okokból lehet fellebbezést benyújtani: (1) amennyiben nem 
megfelelő vizsgaadminisztrációs eljárások kerültek alkalmazásra, és (2) amennyiben a 
környezeti tesztelési feltételek a vizsga folyamatában súlyos zavart és/vagy szabálytalanságot 
okoztak. A vizsga eredményére vonatkozó fellebbezésnek a lehető legrészletesebbnek kell 
lennie, és tartalmaznia kell a fellebbezés jogalapjának megnevezését is. 

A vizsgaeredményre vonatkozó fellebbezéseket a vizsgaeredmények ismertetésétől számított 
30 napon belül kell benyújtani az IBLCE számára Az IBLCE Fellebbezési Bizottsága nem 
vizsgál felül olyan fellebbezéseket, amelyek (1) a megfelelt szintet jelentő ponthatár 
meghatározására, (2) a vizsgára vagy egyedi tesztkérdésekre, vagy (3) a teszt tartalmának 
érvényességére vonatkoznak. 

Jelentkező neve (nyomtatott betűvel írva) 

Jelentkező azonosítószáma (nem az
L-szám)

Cím  

Telefonszám 

E-mail (az IBLCE-fiókjához tartozó e-mail-cím)

Vizsga dátuma 
A vizsgaeredmények 
átvételének dátuma 

Vizsgahely 
Város Állam/megye Ország 

Értesítette a vizsgaközpontot az esetről? Igen  Nem 

Ha igen, van az incidensnek esetszáma? 



Vizsgaeredményre vonatkozó 
  

Frissítve 2022 áprilisában 2  

Értesítette az IBLCE-t az esetről?  Igen   Nem 
 

A fellebbezés a vizsga tartalmára, a kérdésekre vagy az érvényességére vonatkozik? Igen       Nem  
 
A fellebbezés a megfelelt szintet jelentő ponthatár meghatározására vonatkozik? Igen     Nem 
 
Kérjük, részletesen adja meg, milyen tényre alapozza a fellebbezését: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alátámasztó dokumentumok 
 

Kérjük, nyújtson be alátámasztó dokumentumokat a vizsga környezeti tesztelési feltételeinek igazolásához. 
Az alátámasztó dokumentumokat időrendi sorrendben kell felsorolni, kérjük, minden egyes dokumentumhoz 
rövid leírást is adjon meg: 

 
 
 
 
 
Általános szerződési feltételek: Az űrlap aláírásával tudomásul veszem, hogy az IBLCE 
Fellebbviteli Bizottságának döntése végleges és bizalmas. Tanúsítom, hogy legjobb 
tudomásom és meggyőződésem szerint a fenti úrlapon szereplő összes információ pontos és 
teljes. Tudomásul veszem továbbá, hogy a kedvező fellebbezés kizárólag azt jelenti, hogy a 
megfizetett vizsgadíj egy jövőbeli vizsgára felhasználható, megfelelő értesítés mellett. 

 
 
 
   Aláírás Dátum 

 
 
Ha fellebbezést szeretne benyújtani az IBLCE Fellebbviteli Bizottságához, töltse fel a kitöltött fellebbezési 
űrlapot az azt alátámasztó dokumentumokkal együtt a következő hivatkozáson keresztül. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Ha a fellebbezési eljárással kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon a regionális irodához. Elérhetőség: 
https://iblce.org/contact-2/  
 

Feltöltés és küldés 

https://iblce.org/contact-2/
https://iblce.sharefile.com/share/filedrop/dxf89121-b8ef-4df7-bcc8-6517507ee786
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