IGÉNYLŐLAP EUROPASS BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ KIÁLLÍTÁSÁHOZ

Kérelmező adatai:
Kérelmező neve: ......................................................................... Kérelmező leánykori neve: ............................................
Kérelmező édesanyjának leánykori neve: ...........................................................................................................................
Kérelmező lakcíme:

 ................................................................................................................... (város),

................................................................................................. (út/utca) ..................................................... (házszám)
Levelezési cím (ha eltér a lakcímtől):

 ..................................................................................................... (város),

................................................................................................. (út/utca) ..................................................... (házszám)
Kérelmező e-mail címe: ..................................................................... Kérelmező telefonszáma: ..................................................

A bizonyítvány adatai:
Bizonyítvány sorozatjele: ................................................................... Bizonyítvány
száma: ...............................................................................................
Szakma megnevezése: ...................................................................... Szakmai OKJ
száma: ...............................................................................................
Vizsga időpontja: ............................................................................... Vizsgaközpont neve: KIT Kft.

A fenti adatok alapján kérem az Europass bizonyítvány kiegészítő kiadását
.....................................................................................................................................................................................
(nyelven/nyelveken).
Az Europass bizonyítvány kiegészítő igényléséhez szükséges bizonyítványom fénymásolatát ezúton megküldöm.

Nyilatkozat:
1.

Az Europass bizonyítvány kiegészítő igénylésével kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam.
(ár, kiadás feltétel)

2.

Tudomásul veszem, hogy a kérelem megrendelésnek minősül, így fizetési kötelezettséget von maga után.
Az igénylés eljárási díját (7.450,-Ft/nyelv, kivéve angol, mely a 307/2018.(XII.27.) Korm. rendelet értelmében 2019. január 1től ingyenes) utánvéttel egyenlítem ki.

3.

Alulírott nyilatkozom, hogy az eljárási díjról számlát (megfelelő rész aláhúzandó)
kérek

nem kérek

A számlát az alábbiak szerint kérem kiállítani:
név: ......................................................................................... cím:
................................................................................................
Kelt: ...................................................

..............................................
megrendelő

Melléklet:

OKJ bizonyítvány másolat

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ

Az Europass röviden egységes keretrendszert jelent mindazoknak, akik szakképesítésüket munkaszerzés, vagy
továbbtanulás céljára külföldön szeretnék érvényesíteni. A keretrendszert az Európai Bizottság dolgozta ki annak
érdekében, hogy elősegítse a tagállamok közötti munkavállalási és tanulmányi célú mobilitást.

Az Europass bizonyítvány kiegészítő (Europass Certificate Supplement, rövidítve ECS) egy európai uniós
dokumentum, melyet az Európai Parlament vezetett be 2005. január 1-tõl. Célja, hogy az OKJ-s végzettségek külföldi
(és hazai) elismertetésében segítséget nyújtson az állampolgároknak. A munkáltatók ebbõl a dokumentumból
tájékozódhatnak, hogy a szakképesítéssel rendelkezőnek pontosan milyen kompetenciája, szaktudása van.
Önmagában nem bír jogi érvénnyel, csak a szakképzettséget igazoló bizonyítvánnyal együtt érvényes.
Az ECS minden 2005. július 01-jét követően megszerzett szakmai vizsgára kiállítható, és minden végzett vizsgázó
írásban kérvényezheti az OKJ bizonyítványban megjelölt vizsga szervezőjétől. A 2005. július 1. előtt szerzett
bizonyítványhoz akkor adható ki Europass, ha a vizsgázó az igénylőlapon kívül még egy külön kérvényben feltünteti
a kérelem okát (pl. külföldi munkavállalás), amit aztán a vizsgaszervező eljuttat az NSZFI főigazgatójához.

További részletes információ a www.nive.hu/nrk vagy a www.europass.hu oldalon található.

Az Europass bizonyítvány kiegészítő ára a mindenkori minimálbér 5%-a, jelenleg 7.450,-Ft/bizonyítvány/nyelv, kivéve
angol, mely a 307/2018.(XII.27.) Korm. rendelet értelmében 2019. január 1-től ingyenes. Minden esetben kérhető
magyar és angol nyelven, a legtöbb szakképesítés esetében német, francia, olasz és spanyol változatban is.
Az írásbeli kérelemhez elegendő kitölteni az alábbi igénylőlapot és az OKJ bizonyítvány másolatával együtt
elküldeni az igénylőlapon megadott címre.
Munkatársaink az igénylő lap beérkezését követően 30 napon belül készítik el az ECS-t és utánvéttel, postai úton
juttatják el a tulajdonosnak.

