Kérelem Europass bizonyítvány-kiegészítő kiadásához
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Europass bizonyítvány-kiegészítő nyelve**
** Az Europass bizonyítvány-kiegészítő angol nyelven kérhető. A végzett hallgató külön kérésére német, francia, spanyol, és olasz nyelven is kérhető.

Megjegyzés
Az Europass bizonyítvány-kiegészítő olyan 2005. július 1. után végzett és vizsgázott tanulók számára állíthatók ki, akik OKJ-és képzésben vettek részt.
A korábban végzettek számára a vizsgaszervező úgy állíthat ki bizonyítvány-kiegészítőt, hogy kérelmet küld a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési
Igazgatóságának, amelyben kéri a 2005. július 1. előtt szerzett bizonyítvány-kiegészítő letöltésének engedélyezését. A korábban végzett tanulók számára akkor adható ki
bizonyítvány-kiegészítő, ha a szakmai-és vizsgakövetelmények nem változtak. A kérvényben fel kell tüntetni a kérelem okát (pl. külföldi munkavállalás), valamint a
bizonyítvány sorozatszámát és sorozatjelét, mert az adminisztrátor ez alapján engedélyezi a rendszerben a letöltést.
A vizsgaszervező a 26/2001. (VII. 27.) szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló OM rendelet alapján a mindenkori minimál bér 5%-át kérheti
el. Ez az összeg egy idegen nyelvű Europass bizonyítvány-kiegészítő eljárási költségeire vonatkozik . Egy OKJ-s szakképesítés esetében, ha a kérelmező több idegen nyelven is
kéri, ez az összeg nyelvenként kérhető. Több OKJ-s szakképesítés esetében szakképesítésenként is meg kell téríteni a díjat.

A kérelem beérkezése után az Europass bizonyítvány-kiegészítő
kiállításának díjáról postai csekket küldünk, amelynek
befizetésével elindítjuk a kérelmi folyamatot!
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