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Jelentkezői tájékoztató az e-learning tanfolyamokról 
MEGJEGYZÉS: A tájékoztató ANGOL, BOLGÁR, HORVÁT, CSEH, DÁN, HOLLAND, ÉSZT, FINN, FRANCIA, NÉMET, GÖRÖG, MAGYAR,  
OLASZ, LETT, LITVÁN, MÁLTAI, LENGYEL, PORTUGÁL, ROMÁN, SZLOVÁK, SZLOVÉN, SPANYOL ÉS SVÉD nyelveken. 

Legutóbbi frissítés: 2021. 01. 08.  

Köszönjük, hogy érdeklődik a Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért e-learning programjai iránt. 

A jelen dokumentum célja tájékoztatni a jelentkezőket a BTSF Online szakaszban elérhető e-learning 
tanfolyamok kapcsán a BTSF Akadémia keretei között nyújtott szolgáltatásokról. 

Kérjük, olvassa el gondosan, mielőtt jelentkezését/jelentkezéseit benyújtaná, annak érdekében, hogy a 
beiratkozás és az e-learning tevékenységek kapcsán optimális eredményeket lehessen elérni. 
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ELŐZMÉNYEK 
„Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” program 

A BTSF az Egészségügyi és Élelmiszer-Biztonsági Főigazgatóság (DG SANTE) kezdeményezése, amely EU-s 
képzéseket szervez az élelmiszer- és takarmányjogi, állategészségügyi, állatjóléti szabályok és a 
növényegészségügyi szabályok területein. A kezdeményezés jogi eszköze a takarmány- és élelmiszerjog, 
valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő 
megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló 882/2004/EK 
rendelet és a növényeket vagy növényi termékeket érintő védekezési intézkedésekről szóló 2000/29/EK 
tanácsi irányelv. 

A Fogyasztó-, Egészség-, Mezőgazdasági és Élelmiszerügyi Végrehajtó Ügynökség (a továbbiakban: Chafea) 
felel a 882/2004/EK rendeletben és a 2000/29/EK irányelvben a 2004/858/EK határozat 4. cikke szerint 
meghatározott élelmiszer-biztonsági képzési intézkedések irányításával kapcsolatos végrehajtási 
feladatokért. 

A BTSF-program az uniós tagállamok illetékes hatóságai hivatalos ellenőrzési tevékenységekben részt vevő 
alkalmazottjainak képzését célozza annak érdekében, hogy az uniós jog minden vonatkozásában 
naprakészek legyenek a fent meghatározott területeken, és hogy ezáltal az ellenőrzéseket egységesen és 
megfelelő módon hajtsák végre az összes tagállamban. 

Az uniós tagállamok részére szervezett képzés harmadik országokból érkező résztvevők számára is elérhető. 

2006 óta a kezdeményezés folyamatosan bővül tevékenységei tárgyának körét és a képzésben részesülő 
résztvevők számát tekintve. A kezdeményezés 7 programról az élelmiszeripar, állategészségügy és 
növényegészségügy területén 40 különféle tárgyban biztosított képzéssé bővült. A kezdeményezés indulása 
óta megközelítőleg 68 000 ember vett közvetlenül részt képzési tevékenységekben, nem is szólva azokról, 
akik a képzésen részt vevők által megszerzett szaktudás terjesztésének köszönhetően közvetve látták 
azoknak hasznát. A kezdeményezés keretében immár átlagosan évente 6000 ember részesül képzésben. 

A BTSF az összes résztvevő és illetékes hatóság által nagyra értékelt kezdeményezés. 

A BTSF és az e-tanulás 

Bármilyen meggyőzőek is a fenti számok, a kezdeményezés körébe tartozó területeken végzett hatósági 
ellenőrzésekben részt vevők számához képest ez még mindig viszonylag alacsony. A személyes képzések 
több okból is csak korlátozottan elérhetők, és valószínűleg ez így is marad. A BTSF képzési kínálatának 
kiegészítése érdekében 2010-ben elkezdődött annak vizsgálata, hogy mennyire megvalósítható, megfelelő 
és releváns online tanulási eszközök alkalmazása a BTSF-programban. A cél a BTSF képzési modelljének 
elmozdítása egy vegyesebb szemlélet irányába, amelynek a személyes képzés és az oktatásban alkalmazható 
technológia is részét képezi. 

Az e-tanulás elismerten hatékony és értékes kiegészítője a hagyományos oktatási programoknak, a 
tanulásmenedzsment rendszerek (LMS) pedig kulcsfontosságú eszközök, amelyek támogatják ezeket az új 
oktatási modelleket. 

Az e-tanulás eszközeivel nagyobb közönség érhető el alacsonyabb költségek mellett; ezen eszközök módot 
adnak a tanfolyamok különböző tudásszintek mentén történő tagolására és lehetővé teszik a résztvevők 
számára, hogy a tanfolyamot rugalmasabban, sűrű időbeosztásukhoz jobban illeszkedő módon kövessék. 

A BTSF a fenti alapelvek alapján indította el az alapfokú képzést biztosító e-tanulási modulok fejlesztését, 
amelyek kiindulópontként szolgálhatnak célzottabb és gyakorlati személyes képzésekhez.  
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Tanfolyami módszertan 

Az oktatásban már régóta használják a számítógépeket és a használatuk ma még nagyobb hatással van a 
társadalomra nézve, köszönhetően az internet egyre növekvő sikerének az oktatásban és az egyre könnyebb 
hozzáférésnek. 

Ezt a széles területet (amely kiterjed mindenféle tanulási folyamatra) hívjuk e-learningnek. 

A tanulók maguk alakíthatják a tanulási útvonalat a saját személyes és szakmai igényeik szerint, amikor e-
learning programokban vesznek részt, mivel e módszer legfőbb jellemzője a rugalmasság, ami nagyon jól 
megfelel a felnőttképzés igényeinek. 

Sokkal inkább, mint a hagyományos oktatási környezetben, a távoktatási projektek sikere nagyban függ a 
tanulási folyamattól, amelyet az egyén, annak motivációi és a személyes önmenedzselési képességei 
befolyásolnak. 

Az oktatási anyagokat az öntanulási folyamatokat elősegítő módon választották ki, tervezték meg és 
készítették el, figyelembe véve a célcsoport profilját. Ez a megközelítés megpróbálja multimédiás eszközök 
használatával biztosítani a tanuló dinamikus interakcióját a tananyaggal. 

A módszertan figyelembe veszi, hogy a résztvevő a legtöbb esetben már kellően tájékozott a tárgyalt 
témákban. Ennek megfelelően a kurzusok nem elsősorban az akadémiai tudásra, hanem inkább a résztvevők 
készségeinek fejlesztésére összpontosítanak, hogy azonosítani tudják a kritikus pontokat és praktikus 
megoldásokat találjanak a napi munka során felmerülő főbb problémákra. 

A fent leírt oktatási stratégia végrehajtásának legfőbb eszközei az interaktív képernyőkön megjelenő 
szövegek, 3D-s kabalafigurák, gyakorlati példák, alkalmazott játékok, részletes tartalmak, stb. 

BTSF Online 
A BTSF Online 10 e-learning tanfolyamot kínál 5 nyelven (angol, német, francia, spanyol és portugál), 
amelyeket a BTSF Akadémián lehet követni, és amelyek segítségével a résztvevők az alábbiakat tudhatják 
meg: 

 Állatjólét 
 Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagok 
 Élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó riasztási rendszer 
 Veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok 
 Fertőző szivacsos agyvelőbántalmak megelőzése, az ellenük történő védekezés, valamint 

felszámolásuk 
 Halászati termékek és élő kéthéjú kagylók élelmiszer-higiéniája és ellenőrzése 
 Takarmányozás 
 Az EU importra vonatkozó növényegészségügyi karanténszabályai 
 Állatjólét a levágás és járvány-ellenőrzési célból történő leölés során baromfiknál 

Az elérhető e-learning tanfolyamokról további információkat itt találhat: 
https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5  

https://btsfacademy.eu/training/course/index.php?categoryid=5
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RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI 
Részvételi feltételek 

A „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” program keretei között biztosított e-learning 
tanfolyamokra csak meghívott EU-s és EU-n kívüli országok olyan munkatársai jelentkezhetnek, akik a 
takarmány- és élelmiszerjogi ellenőrzésekért felelős nemzeti illetékes hatóságoknál dolgoznak. Az egyéb 
országokból és ágazatokból érkező résztvevők (pl. akadémiai szféra, ipar stb.) jelenleg nem pályázhatnak. 

A jelentkezés előtt 
 Ellenőrizze a nemzeti kapcsolattartók listáját, ha további információra van szüksége a részvételi 

feltételekről. 
 Ha Ön alkalmas jelentkező valamelyik meghívott országból, a BTSF Online jelentkezési lapon 

jelentkezhet a meghirdetett BTSF Online tanfolyamokra. 
 Azon meghívott országok megfelelő pályázói, akik nem számíthatnak a nemzeti kapcsolattartóra, 

írjanak a DG SANTE hivatalos e-mail címére: SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu. 

A jelentkezés módja 
Az előjelentkezés, érvényesítés és a beiratkozás lépéseinek és feltételeinek részletes leírását itt találja: 

- Egy Előjelentkezési lapot (BTSF Online jelentkezési lap) kell benyújtani a résztvevő adataival (külön 
jelentkezési lapot minden egyes tanfolyamra). Itt a kiválasztott e-learning tanfolyamot és az előnyben 
részesített nyelvet lehet megadni. Mint már korábban említettük, a jelenleg elérhető e-learning 
tanfolyamokat angol, német, francia, spanyol és portugál nyelven lehet követni. 

 Kérjük, hogy az Előjelentkezési lap kitöltésekor ellenőrizze a megadott e-mail cím pontosságát. 
Felhívjuk a figyelmét, hogy ezt a címet fogjuk használni a szükséges kommunikációhoz, így a belépési 
adatok és a belépési információk megadásához is. Ha más e-learning kurzusokra is jelentkezett, kérjük, 
minden jelentkezésnél ugyanazt az e-mail címet használja annak érdekében, hogy ne lehessen egynél 
több felhasználói profilja. A BTSF csapata javasolja, hogy lehetőleg hivatalos levelezőfiókot használjon, 
ami segít az illetékes nemzeti kapcsolattartónak a jelentkezések elbírálásában. 
 Különös figyelmet kell fordítani a Keresztnév/ Vezetéknév megadására, amelyeket e-learning 

tanfolyam(ok) végén fognak bekérni, hogy ki tudják állítani a részvételi igazolást. 

 
- Az Előjelentkezési lap benyújtását követően az illetékes nemzeti kapcsolattartó elbírálja a jelentkezést. Ha 
a részvételi feltételek teljesülnek, a résztvevőt érvényesítik a beiratkozáshoz.  
A rendszer „BTSF Akadémia - Előjelentkezés érvényesítése” címmel automatikus üzenetet küld a 
jelentkezés(ek) beadásánál használt e-mail címre. 
 
- Az érvényesített jelentkezések beíratása a BTSF csapata által. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az érvényes 
jelentkezések beíratását a BTSF csapata hetente, minden hét utolsó munkanapján (közép-európai idő szerint) 
12 óráig végzi el, beleértve azokét is, amelyek a tényleges beiratkozási időpont előtt érkeztek be. 
 
A fenti utolsó lépés folytatása után a beiratkozott résztvevők automatikus üzenetet kapnak, amely a belépési 
adataikat és a belépési útmutatót tartalmazza. 
  

https://btsfacademy.eu/ncp/pre-enrollment.asp
https://btsfacademy.eu/ncp/pre-enrollment.asp
https://btsfacademy.eu/training/mod/data/view.php?id=43
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Jelszó letöltési link a Bejelentkezési képernyőn 

 

A szolgáltatás feltételei 

Kérjük, olvassa el az alábbi információkat a BTSF Akadémia e-learning tanfolyamaira vonatkozó 
szolgáltatási feltételekről. 

Elérhetőség 

 A résztvevők az érvényes beiratkozási időponttól számított 365 naptári napig kapnak hozzáférést. 
 Az e-learning tanfolyamok átlagos időszükséglete körülbelül 8 óra. 
 Az egy jelentkező által megpályázható e-learning tanfolyamok számára vonatkozólag nincs korlátozás. 

Ettől függetlenül a BTSF Csapata javasolja, hogy a résztvevő hangolja össze az ütemtervet a résztvevő 
rendelkezésre álló idejével és a jelentkezéseket úgy ossza el, hogy azokat kényelmesen folytatni tudja. 
Az egyes e-learning tanfolyamok elvégzése után további jelentkezéseket lehet beadni. 

 Az e-learning tanfolyamok az év során megszakítás nélkül elérhetők lesznek. Felhívjuk a figyelmét, 
hogy az időszak végén karbantartási és menedzselési feladatokra beiktatunk egy szünetet, hogy 
archiválni tudjuk a résztvevők adatait és felfrissítsük a BTSF Akadémia e-learning forrásait. 

 Ha a jelentkezők nem rendelkeznek internetcsatlakozással a feladatok elvégzéséhez, kérésre offline 
megoldást is tudunk biztosítani. Ettől függetlenül a Tudásfelmérő kérdőíveket és az Elégedettségi 
kérdőíveket továbbítani kell a BTSF Csapat részére a megfelelő igazolás kiállításához. 

Az e-learning tevékenységek megkezdésének időpontja 

 A jelentkezők előjelentkezése határozza meg a beiratkozási hetet, valamint az e-learning 
tevékenységek kezdő időpontját. Ennek megfelelően a DG SANTE és a Chafea javasolja, hogy a pályázó 
az időbeosztásának megfelelően nyújtson be Előjelentkezési lapokat. 

 
  

 Kérjük, várjon a következő beiratkozási időpontig, ha megkapta a “BTSF Akadémia - Előjelentkezés-
érvényesítés” című e-mailt, mielőtt a belépéshez segítséget kérne. 

 Bizonyos esetekben az üzenetet a beérkezéskor a levelezőprogram spam/junk mappájába kerülhet. 
Kérjük, ellenőrizze ezt a mappát, mielőtt segítséget kérne. 

 A másik lehetőség, ha a beiratkozott résztvevő nem kapta meg belépési adatait, hogy a Belépési 
képernyőn a https://btsfacademy.eu/training/login/index.php címen beléphet és itt megadhatja az 
Előjelentkezési lap beküldéséhez használt e-mail címét. 

https://btsfacademy.eu/training/login/index.php
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A beiratkozás meghosszabbítása 

 Lehetőség van kérni a beiratkozás 365 naptári nappal történő meghosszabbítását, megfelelő 
indokolással, ha az eredeti időtartam nem elegendő a tevékenységek befejezéséhez. 

 A beiratkozás meghosszabbítására vonatkozó kéréseket az illetékes nemzeti kapcsolattartóhoz kell 
címezni. A hosszabbítást minden hét utolsó munkanapján (belga naptár szerint) fogják kérelmezni. 

Utóteszt-próbálkozások 

 Az Utóteszt teljesítési feltételei a résztvevők számára 3 próbálkozást engedélyeznek. Ha Ön nem tudja 
elérni az előírt pontszámot a kérdőív teljesítéséhez, kérjük, tekintse át a Modul tartalmát, mielőtt 
megpróbálná újra beküldeni az Utótesztet. Az Utóteszt teljesítéséhez a helyes válaszok aránya 
legalább 75%. 

 Ha a résztvevő elérte a lehetséges próbálkozások számát, kérjük, írjon a general@btsfacademy.eu 
címre a további teendőkért. 

Részvételi igazolások 

 A BTSF az Európai Bizottság kezdeményezése, amelynek tevékenységeit az Egészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Főigazgatóság (DG SANTE) irányítja és a Fogyasztó-, Egészség-, Élelmiszerügyi és 
Mezőgazdasági Végrehajtó Ügynökség (Chafea) hajtja végre, amely szervezetek támogatják az e-
learning kurzusokat megfelelő szinten teljesítő résztvevők által megszerzett bizonyítványokat. 
Ugyanakkor a BTSF program nem diplomaadó oktatási program. A célja biztosítani az illetékes 
hatóságok hivatalos ellenőrzésért felelős alkalmazottainak szakmai fejlődését az EU jogalkotási 
kérdéseiben az egységes támogatási területeken. 

 Az adott jelentkező tagállamának illetékes hatósága dönthet arról, hogy elismeri-e ezeket az 
igazolásokat és ad-e azokra kreditpontokat, ha megfelelőnek tartja. Kérjük, további információért 
forduljon az illetékes BTSF nemzeti kapcsolattartóhoz. 

 Az egyes e-learning tanfolyamok elvégzése után a résztvevőnek lehetősége nyílik arra, hogy letöltse 
a teljesítési bizonyítványt (Oklevél menüpont a Tanfolyamoknál), amely igazolja, hogy a résztvevő az 
Utóteszten legalább 75%-ban helyesen válaszolt. A hivatkozott igazolások nem tartalmaznak 
érdemjegyeket.  

A BTSF Akadémia Ügyfélszolgálata 

 Kérjük írjon a general@btsfacademy.eu címre, ha további információt szeretne a BTSF Akadémián 
biztosított e-learning tevékenységekről, beleértve a beiratkozásra vonatkozó érdeklődéseket, a 
személyes adatok kezelésére vonatkozó kéréseket vagy a szolgáltatásnyújtással kapcsolatos 
kérdéseket. A BTSF csapata szívesen segít Önnek. 

 

  

mailto:general@btsfacademy.eu
mailto:general@btsfacademy.eu
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A TANFOLYAM FELÉPÍTÉSE 
A BTSF Akadémia által indított e-learning tanfolyamok felépítése a következő: 
 eFolder. Ez a rész PDF dokumentumokat tartalmaz a BTSF kezdeményezésről, illetve minden egyes e-

learning tanfolyamra egy tanulmányi tervet és egy hallgatói tájékoztatót. 
 Előteszt. Ez a Tudásfelmérő kérdőív felméri, hogy a résztvevő mennyire járatos az adott témában, 

mielőtt az e-learning tanfolyamot megkezdené. 
 Modul. Bevezetés a témá(k)oz, ezt követi a fő tartalom, multimédiás Egységekbe szervezve, amelyek a 

BTSF Akadémián belül a regisztrált résztvevők számára elérhetők. 
 Utóteszt. Ez a Tudásfelmérő kérdőív értékeli a résztvevő tudását az adott témá(k)ban, miután 

befejezte az online tanfolyamot. A helyes válaszok arányának legalább 75%-nak kell lennie ahhoz, 
hogy a tanuló a részvételi igazolást megszerezze. 

 Felmérés. A BTSF résztvevői elégedettségi kérdőív visszajelzéseket vár a résztvevőktől, hogy 
azonosítani tudja azokat a fő problémákat, amelyekre a DG SANTE és a Chafea BTSF csapatának oda 
kell figyelnie azért, hogy a nyújtott szolgáltatások javítását célzó megoldásokat dolgozzanak ki és 
valósítsanak meg. 

 Oklevél. Az összes korábbi tevékenység teljesítése után a részvételi igazolást a résztvevő közvetlenül 
letöltheti. 

 PDF-ek. Az Egységek tartalma PDF formátumban letölthető. 
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TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK 
A BTSF Akadémián az e-learning tanfolyamok összes elérhető tartalmának eléréséhez, kérjük, ellenőrizze 
az alábbi követelménylistát: 
 Internet-hozzáféréssel rendelkező számítógép. Javasoljuk, hogy mobileszköz helyett számítógéppel 

kövessék a BTSF Akadémia által biztosított e-learning tanfolyamokat. Noha a BTSF Akadémia 
megjelenítése adaptív, a képernyők mérete és az alkalmazott technológiák nehézségeket okozhatnak, 
ha az e-learning tanfolyamok tartalmát mobiltelefonon vagy táblagépen követik. 

 Fejhallgatók vagy hangszórók. A BTSF Akadémia által biztosított e-learning tanfolyamok hangos 
animációkat is tartalmaznak; kérjük győződjön meg róla, hogy a hangeszközt megfelelően állították be, 
olyan kimenettel, amely lehetővé teszi a lejátszást a Modulok követése közben. 

 Internetböngésző. A DG SANTE BTSF Csapata és a Chafea a leggyakoribb böngészőkkel tesztelte az e-
learning tanfolyamokat. A fenti tesztek eredményei azt jelzik, hogy egyes internetcsatlakozásoknál a 
Microsoft Internet Explorer és Edge böngészők lassabban működnek. Emiatt előfordulhat, hogy az 
animációk nem töltődnek be az időkorlát vagy szűk keresztmetszet miatt. Ezért azt javasoljuk, hogy 
használják a Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera vagy Safari böngészőket, amelyek jobb 
teljesítményt nyújtanak. Felhívjuk a figyelmét, hogy a résztvevők segítséget kérhetnek a nemzeti 
illetékes hatóság informatikai csoportjától a további szoftvereknek a számítógépükre történő 
telepítéséhez. 

https://btsfacademy.eu/training/

	ELŐZMÉNYEK
	„Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” program
	A BTSF és az e-tanulás
	Tanfolyami módszertan

	BTSF Online
	RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS HOGYAN LEHET JELENTKEZNI
	Részvételi feltételek
	A jelentkezés előtt
	A jelentkezés módja
	A szolgáltatás feltételei

	A TANFOLYAM FELÉPÍTÉSE
	TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEK
	Word Bookmarks
	top


