TÁJÉKOZTATÓ AZ EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ KÉRELEMHEZ
EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐT A VIZSGASZERVEZŐ INTÉZMÉNY JOGOSULT KIADNI. AMENNYIBEN ÖN
NEM INTÉZETÜNK ÁLTAL SZERVEZETT VIZSGÁN VETT RÉSZT, ÚGY NEM TUDUNK EUROPASS BIZONYÍTVÁNYKIEGÉSZÍTŐT KIÁLLÍTANI.

EUROPASS BIZONYÍTVÁNY-KIEGÉSZÍTŐ ELKÉSZÍTÉSÉNEK MENETE:
1. A kérelem (igénylő lap) és a szükséges mellékletek beérkezése Intézetünkbe
2. A kérelmező esetleges hiánypótlásokat megküldi az ügyintézőnek. Illetve a kérelmező az ügyintéző által
megadott adatok alapján az eljárási díjat átutalja, ezt követően az átutalásról szóló igazolást megküldi az
ügyintézőnek
3. Az ügyintéző az Europass bizonyítvány-kiegészítőt kiállítja a Nemzeti Referencia Központ rendszerében. (az
ügyintézési idő: 21 nap)
Tájékoztatjuk, hogy az ügyintézés egyes esetekben (pl: sablon feltöltés, fordítás, vagy külön engedély kérése
esetén) 21 napnál hosszabb időt vehet igénybe!
4. Az ügyintéző az Europass bizonyítvány-kiegészítőt és annak elkészítésének eljárási díjáról szóló számlát
postázza/személyesen átadja a kérelmezőnek

A KÉRELEMHEZ KÉRJÜK CSATOLJA:
-BIZONYÍTVÁNYÁNAK MÁSOLATÁT
-A KÉPZŐ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT TANFOLYAMI IGAZOLÁST (ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI TANTÁRGYAK ÓRASZÁMOK
MEGJELÖLÉSÉVEL), Moduláris vizsga és komplex vizsga esetén nem kérjük!
A fenti dokumentumokat az alábbi elérhetőségek egyikére küldheti meg:
E-MAIL: heller.judit@aeek.hu, europass@aeek.hu, fax: 06-1-338-3944, vagy postán az ÁEEK EFF 1085 Budapest,
Horánszky u. 15. címre
Felhívjuk a figyelmét, hogy az Europass bizonyítvány-kiegészítő elkészítését csak a kérelem és az összes
szükséges melléklet beérkezése után tudjuk megkezdeni!
A bizonyítvány-kiegészítő ára: 8.050.- Ft/nyelv. (Ez az összeg egy idegen (német, francia, olasz, és spanyol) nyelvű
Europass bizonyítvány-kiegészítő eljárási költségeire vonatkozik. 2019. január 01-től a magyar és angol nyelvű
bizonyítvány-kiegészítők ingyenesen kerülnek kiállításra.)
Személyes átvétel esetén az Europass bizonyítvány-kiegészítő elkészültéről értesítjük Önt a megadott e-mail
címén, illetve telefonszámán. A dokumentum átvételére előzetes egyeztetés után van lehetősége Intézetünkben
(1085 Budapest, Horánszky u. 15. I em. 111.), munkaidőben hétfőtől-csütörtökig 9-16 óráig.
Az Ön meghatalmazottja is átveheti a bizonyítvány-kiegészítőt két tanú által aláírt „Meghatalmazás” ellenében.
INFORMÁCIÓ:
Tel: 06-1-919-0343/125 heller.judit@aeek.hu, europass@aeek.hu
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