
VÁLTOZÁS AZ ECDL RENDSZERBEN! 

1. MEGÚJULÓ MODULOK 

1.1. Az IKT alapismeretek és az Operációs rendszerek modulok egyesítéséből 

új modul lesz, a neve: Számítógépes alapismeretek (Computer Essentials). 

A korábbi IKT alapismeretek és Operációs rendszerek modul megszűnik. 

A mindkét modul tartalmát magában foglaló új modul inkább gyakorlati 

jellegű lesz és az operációs rendszerek használatára épül, elméletből a 

legfontosabb tudnivalókat tartalmazza. A modul Syllabusa megtekinthető itt. 

Fontos gyakorlati tudnivalók a modulösszevonás kapcsán: 

 Az a vizsgázó, aki 2013. október 15-ig teljesíti az Operációs rendszerek 

vizsgát, annak a bizonyítványában október 15. után azt jóváírjuk, 

Számítógépes alapismeretek néven és a bizonyítványához további 6 

modulvizsgát kell igazolnia.  

 Az a vizsgázó, aki 2013. október 15-ig teljesíti az operációs rendszerek 

ÉS IKT alapismeretek vizsgát is, azonban egyéb, a bizonyítványhoz 

szükséges  modulokat csak ezen időpont után teljesít, annak a 

bizonyítványában csak 6 modul neve lesz ugyan kipipálva, azonban a 

Számítógépes alapismeretek modul neve alatt jelölve van, hogy ez két 

korábbi modul összevonása. A bizonyítványhoz így további 5 modult 

kell igazolni. Az új ECDL Select bizonyítvány tehát ebben az esetben is 

hét sikeres modulvizsgát igazol. 

 Annak a vizsgázónak, aki 2013. október 15-ig az IKT alapismeretek 

vizsgát teljesíti, de az Operációs rendszerek vizsgát nem, az IKT 

alapismeretek vizsgája október 15. után „elveszik”, helyette vizsgát kell 

tenni a Számítógépes alapismeretek modulból. 

Összefoglalva:  

 Október 15-ig teljesített operációs rendszerek vizsgát jóváírjuk 

számítógépes alapismeretek néven, és további 6 vizsgát kell igazolni. 

 Október 15-ig teljesített IKT alapismeretek és operációs rendszerek 

vizsgákat jóváírjuk számítógépes alapismeretek néven, és további 5 

vizsgát kell igazolni. 

 Október 15-ig teljesített IKT alapismeretek operációs rendszerek modul 

nélkül október 15. után elveszik, helyette számítógépes alapismeretek 

modulból vizsgát kell tenni. 

http://njszt.hu/sites/default/files/ecdl/syllabusok/ecdl_szamitogepes_alapismeretek_syllabus.pdf


A Start bizonyítvány esetében ugyanezek az irányelvek a mérvadók. 

1.2. Új nevet kap és frissül az Internet és kommunikáció modul. A modul új 

neve: Online alapismeretek (Online Essentials). A modul tartalmi 

követelményei nem módosulnak, „csupán” a vizsgafeladatok frissülnek. Az 

október 15. után kiadott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel 

majd, akkor is, ha a vizsga még október 15. előtt történt. A modul Syllabusa 

itt tekinthető meg. 

1.3. Ugyancsak frissül tartalmában és új nevet kap a Webkezdő modul. Az új 

név október 15-től: Webszerkesztés (Web Editing). Az október 15. után 

kiadott bizonyítványokban már az új modulnév szerepel majd, akkor is, ha a 

vizsga még október 15. előtt történt. A modul Syllabusa itt tekinthető meg. A 

modulhoz új vizsgafeladatok tartoznak: a képzések és vizsgák 

ütemezésénél kérjük, vegyék figyelembe a követelmények/vizsgafeladatok 

változását.   

1.4. Változatlan követelményekkel, de megújított vizsgafeladatokkal szerepel a 

Szövegszerkesztés és a Táblázatkezelés modul is. A Szövegszerkesztés 

és Táblázatkezelés modulok Syllabusa itt tekinthető meg. 

1.5. Valamennyi, fentiekben nem említett modul (Adatbázis-kezelés, 

Prezentáció, Képszerkesztés, ECDL Advanced modulok, a látássérültek 

részére lehetőséget nyújtó Képernyőolvasás és karakterfelismerés, 

valamint a CAD) egyelőre változatlan formában élnek tovább. 

2. Modulrendszer változásai 

 

 

http://njszt.hu/sites/default/files/ecdl/syllabusok/ecdl_online_alapismeretek_syllabus.pdf
http://njszt.hu/sites/default/files/ecdl/syllabusok/ecdl_online_alapismeretek_syllabus.pdf
http://njszt.hu/sites/default/files/ecdl/syllabusok/ecdl_webszerkesztes_syllabus.pdf
http://njszt.hu/sites/default/files/ecdl/syllabusok/ecdl_szovegszerkesztes_syllabus.pdf
http://njszt.hu/sites/default/files/ecdl/syllabusok/ecdl_tablazatkezeles_syllabus.pdf


 

 

3. Új ECDL vizsgapéldatár 

2013. október 15-től új ECDL vizsgapéldatár is érvénybe lép.  Az új példatárat az ECDL Iroda 

ingyenesen teszi hozzáférhetővé elektronikusan bárki számára. A pdf formátumú példatár, 

amely valamennyi modul vizsgapéldáit tartalmazza, a 

http://njszt.hu/ecdl/ujdonsagok_oktobertol oldalról letölthető. Az adott vizsgákon feladható 

vizsgafeladatokat továbbra is az ADMINET sorsolja. A vizsgafeladatok száma modulonként 50 

(illetve az e-hitelesség/e-aláírás és az IT Biztonság modulok esetében 30), amelyeket az ECDL 

iroda időről időre frissít. 

 

További információk: http://njszt.hu/ecdl/ujdonsagok_oktobertol  

http://njszt.hu/ecdl/ujdonsagok_oktobertol
http://njszt.hu/ecdl/ujdonsagok_oktobertol

