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1. Képzési program
1.1.
1.2.
1.3.

Megnevezés
PK azonosító
KEOR

1.4.

A program alapján szervezhető
szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés

1.5.

A program alapján szervezhető
szakmai képzéssel megszerezhető
szakképesítés és az azzal
betölthető munkakör vagy
végezhető tevékenység kapcsolata

1.6.

A képzés során megszerezhető
készségek, képességek

2021.04.06.

Méhész
08113004
0811 Haszonállat tenyésztés
Méhész
Az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR)
szerint: 3
A Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)
szerint: 3
A Digitális Kompetencia Keretrendszer szerint:
3
A szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítéshez szükséges
kompetenciákkal szakmajegyzékben szereplő
szakma körébe vonható munkaterület,
tevékenység vagy munkakör magasabb szinten
gyakorolható, vagy a szakmai képzés
szakmajegyzékben szereplő szakma képzési és
kimeneti követelményeiben meg nem
határozott speciális szakmai ismeretek és
szakmai készségek megszerzésére irányul.
A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő:
A sokféle kaptártípus és keretméret közül képes
lesz kiválasztani a magyar viszonyok között a
számára legmegfelelőbbet.
Szakszerűen használja a védőfelszerelést, a
méhek megfékezésének eszközeit.
Elvégzi a méhcsaládok kezelését, eltervezi és
végrehajtja a méhcsaládok bővítését, élelemmel
való ellátását, a betegségek elleni
védekezéseket.
A méhcsaládokat szükség szerint kiegyenlíti,
erősíti, megcsapolja. Építtet, rajzást gátol.
Megnyitja a méztereket, vándoroltatja a
méheket, megállapítja a méz érettségét, elveszi
a mézes kereteket, hazaszállítja, lefedelezi,
kipörgeti a mézet, kezeli a mézes fedelezést,
letisztítja és szakszerűen tárolja a hordós
mézet.
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Lépesmézet, méhmérget, propoliszt, viaszt,
méhpempőt, virágport termel, feldolgoz és
tárol.
Méhcsaládokat szaporít, méhanyákat nevel,
pároztatni, felhasználni.
Megkülönbözteti és jellemezni tudja a nyugati
mézelő méh négy legismertebb alfaját.
Felismeri a mézelő méhek három kasztját,
megtalálja a munkásméhek között a méhanyát.
Meg tudja különböztetni a fedett fiasítást a
fedett méztől. Viselkedésük megfigyeléséből
következtetni tud a méhek tevékenységére.
Elvégzi a méhcsalád kötelezően előírt
méhegészségügyi vizsgálatát.
Mintát gyűjt a betegségre gyanús méhekből, a
fiasításból, méhhullákból, kaptártörmelékből és
azokat laboratóriumi vizsgálatra küldi.
Betartja a méhegészségügyi zárlati
intézkedéseket.
Védekezik a méhbetegségek, méhkártevők
ellen.
Megtervezi az éves atkavédekezés módját és
idejét.
Szakszerűen használja a méhészeti
gyógyszereket, ellenőrzi a védekezés
hatékonyságát.
Megkülönbözteti a méhlegelő méhek számára
értékes és értéktelen növényeit. Kiválasztja a
vándoroltatásra alkalmas növényállományt.
Meghatározza a méhek telepítésének optimális
távolságát.
Felismeri a méhlegelő nektár és virágpor
termelő növényeit. Megkülönbözteti a fagykárt
szenvedett fákat és cserjéket az éptől.
A virágbimbó fejlettsége alapján meghatározza
a méhek telepítésének idejét.
Vándorlási tervet készít. Megszervezi a méhek
bérporzásra való szállítását.
Gondoskodik a méhcsaládok
fejlesztését szolgáló virágporos méhlegelőre
történő vándoroltatásról.
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Méhész PK 08113004 javNJ

3. / 20. oldal

Magiszter Menedzser Kft.
1064 Budapest, Izabella u. 44/A fsz. 3.
Tel./Fax: 1/322-3062; mobil: 30/940-8179
info@gazda.hu
www.gazda.hu

Megengedett hiányzás

1.7.

Méhlegelő javítási tervet készít, végrehajtja a
növények telepítését.
Elintézi a méhek letelepítésével kapcsolatos
engedélyek beszerzését. Az
önkormányzatoknál a határidők betartásával
be- és kijelenti a méhek letelepítését és
elszállítását.
Eleget tesz a méhcsaládok tartásának február
végi bejelentési kötelezettségének.
A betegség gyanúját jelenti, a zárlati intézkedéseket betartja.
A növényvédelmi károkat haladéktalanul
jelenti, a kárfelmérésben részt vesz.
Vállalkozást alapít és működtet, elvégzi, vagy
elvégezteti annak adminisztrációs teendőit is.
Az elméleti és a gyakorlati foglalkozások
megengedett hiányzási mértéke: 20 %

2. A program alapján szervezhető szakmai képzéshez kapcsolódóan
megszerezhető szakképesítéssel ellátható legjellemzőbb munkaterület,
tevékenység vagy munkakör leírása:
A méhész méhcsaládokat kezel, kialakítja a telelő fészket, etetéssel biztosítja a telelő élelem
mennyiségét. Elvégzi a méhek gyógykezelését. Megvédi a lépkészletét a kártevőktől, biztosítja
a méhek nyugodt telelését. Lépeket selejtez, kiolvasztja a viasztartalmukat. Leülepíti és
letisztítja a viaszt, tárolja és műlépre cseréli. Új kereteket készít, ezeket behuzalozza, majd
beműlépezi. Felújítja a kaptárait, méhészeti eszközeit. Serkenti a méhcsaládjait, bővíti a
fészket, kiegyenlíti a méheket, rajzást gátol. Befogja és betelepíti a rajokat. Felkészíti a
méhcsaládokat az aktuális hordásra, méhanyát korlátoz, megnyitja a méztereket. Virágzó
növénykultúrát keres, engedélyt kér a méhek telepítésére, előkészíti a terepet a kaptárak
lepakolásához.
Vándoroltatja méheit, ennek megtörténtét bejelenti, elérhetőségét és a veszélyt jelző táblákat a
vándorhelyen kifüggeszti. Mézet, lépesmézet, viaszt termel. Méhteleníti a mézes kereteket,
beszállítja, lefedelezi és kipörgeti a mézet, szűri, pihentetés után letisztítja, majd tárolja. Kezeli
a mézes fedelezést. Virágport termel, összegyűjti, megszárítja, megtisztítja és tárolja.
Méhpempőt, méhmérget termel, propoliszt gyűjt. Méhanyákat nevel, pároztat és anyásít.
Méhcsaládokat szaporít. Feldolgozza a méhészeti termékeket.
Szakszerűen használja a méhészeti munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket. Betartja a
munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat. Önállóan
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dolgozik, de együttműködik más méhészekkel. Rendszeresen képzi magát, figyelemmel követi
a világhálón, a továbbképzéseken az új megoldásokat.

3. A program alapján szervezhető szakmai képzés megkezdéséhez
szükséges bemeneti feltételek
Iskolai végzettség
Szakmai előképzettség
Egészségügyi alkalmassági
követelmény
Szakmai gyakorlat területe és
időtartama

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

alapfokú iskolai végzettség
szükséges
-

4. A program alapján szervezhető szakmai képzés elvégzéséhez
szükséges foglalkozások minimális és maximális óraszáma
4.1.
4.2.
4.3.

Összes óraszám
Elméleti óraszám
Gyakorlati óraszám

240 óra
96 óra
144 óra

5. A képzés formájának – egyéni-, csoportos-, távoktatás –
meghatározása
5.1.

A képzés formája

csoportos képzés

6. Képzési program modulok
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

2021.04.06.

1.
2.
3.
4.

A méhészet története és technológiája
Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek
A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei
Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek
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Óraterv
Modul száma
1.
2.
3.
4.

7.1.

Modul megnevezése
A méhészet története és technológiája
Méhbiológiai és méhegészségügyi
ismeretek
A méhlegelő és a méhes megporzás
ismeretei
Méhészeti jogi és vállalkozási
ismeretek
Összesen:

Elmélet
óraszáma
36
29

Gyakorlat
óraszáma
82
39

Összes
óraszám
118
68

15

12

27

16

11

27

96

144

240

1. modul

7.1.1
7.1.2

Megnevezése
Célja

7.1.3.

Tartalma

2021.04.06.

A méhészet története és technológiája
− A képzésben résztvevő ismerje meg a méhészet történetét a
történelem előtti koroktól napjainkig, ismerje a modern és a magyar
méhészet kialakulását.
− A képzésben résztvevő megismeri a modern kaptár-rendszereket,
méhészeti eszközöket, termékeket, azok termelésének módját, a
méhcsaládok egész éves gondozásának feladatait.
− Begyakorolja a méhészeti eszközök kezelését, karbantartását,
méhészeti termékek előállítását, tárolását, tisztítását, méhcsaládok
gondozását.
− A képzésben résztvevők ismerék meg a méhcsaládok
szaporításának módjait, a méh-anyanevelés szükségességét,
méhpempő termelését, szerepét. Ismerjék meg a tenyészanyag
kiválasztásának szempontjait, álca áthelyezés módjait, méhanya
nevelő telepek létesítésének szabályait. Legyenek képesek
méhcsaládok szaporítására, bölcsők mentésére, készítésére, álca
áthelyezésre, méhcsaládok minősítésére, méhészetük fejlesztésére
és méhcsaládjaik számának növelésére.
− Az ember és a méh kapcsolata a történelem előtti időkben
− Az ókori kultúrák méhészete
− A középkori Európa méhészete
− A modern méhészet kialakulása
− A magyar méhészet története
− Az ősi és modern méhlakások
− Hazai és a legismertebb külföldi keret- és kaptártípusok
− A kaptár felépítése, tartozékai
− A méhészet létesítése és elhelyezése
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− A rajok befogása, méhcsaládok szaporításának módjai
− A méhcsaládok kezelésének módjai és eszközei, a
védőfelszerelések
− A méhcsaládok be- és átteleltetése, a téli időszak méhészeti
munkái
− A pergetett méz termelése
− A méz elvételének eszközei
− A fedelezés, pörgetés, méztárolás eszközei
− A mézfeldolgozás, -tárolás, -értékesítés
− A lépesméztermelés és annak eszközei
− A virágportermelés és annak eszközei
− A viasztermelés és annak eszközei
− A lépek, lépesméz és a virágpor tárolásának, megóvásának
módjai
− A viasz kinyerésének eszközei
− A műlépkészítés, fajtái, a műlépek tulajdonságai
− A propolisz-termelés és annak eszközei
− A méhméreg termelés alapjai
− A vándorlás jelentősége és lebonyolításának módja
− A munkát könnyítő anyagmozgatási megoldások
− A keret összeállításának folyamata
− A méhegészségügyi eszközök szakszerű használata
− A kaptárak, keretek és méhészeti eszközök karbantartása
− Adatgyűjtés a méhcsaládokról (termelés, viselkedés,
morfológia, egészségügy)
− A tenyészcsaládok és az apacsaládok kiválasztása
− Az anyanevelés időbeosztásának, ütemezésének megtervezése
− A tenyészkaptár berendezése
− A tenyészanyag szakszerű elvétele
− Az anyanevelés módszerének kiválasztása
− Az anyanevelés eszközeinek biztosítása, előkészítése
(tenyészléc, tenyészkeret, keltető keret, keltető szekrény,
bölcsőmártó fa, anyásító zárka, anyaszállító zárka, álcázó tű,
pempőkiszedő kanál)
− Anyabölcső mártás
− Dajka- és keltető családok berendezése
− Az anyabölcsők beálcázása, elfogadtatása és felneveltetése
− Kelőbölcső előállítása
− Párzatlan méhanya előállítása
− Pároztató kaptárak, kaptárpároztatók berendezése
− Petéző anyák előállítása, Párzott anya megjelölése
− Pároztató kaptárak újra anyásítása
− Párzott anyák felhasználása
− Anyaváltás-előkészítés és ütemezés
− Postázott anyák fogadása, méhanyák és anyabölcsők szállítása
2021.04.06.
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− Felesleges méhanyák értékesítése vagy tartalékolása
− Pempőtermelés eszközeinek előkészítése (tenyészléc,
tenyészkeret, bölcsőmártó fa, álcázó tű, álca-eltávolító kanál,
pempőkiszedő kanál)
− Pempőtermelő családok kiválasztása, előkészítése
− Méhpempő kinyerés
− Pempőszűrés, szakszerű tárolás
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7

7.2.

Összes óra
Elméleti óra
Gyakorlati óra
A modul
elvégzésének
igazolása

118 óra
36 óra
82 óra
A modulból legalább 51%-ot elért szóbeli modulzáró vizsga teljesítése.

2. Modul

7.2.1
7.2.2

Megnevezése
Célja

Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek
A képzésben résztvevő:
− Ismerje meg a méhfajokat és a mézelő méh alfajait, testfelépítését,
élettanát, a méhcsalád felépítését és tevékenységeit. Ismerje a
méhcsaládok egészségügyi állapotát befolyásoló tényezőket, el tudja
végezni a szükséges óvintézkedéseket.
− Ismerje fel a baktériumok, gombák, véglények okozta
méhbetegségeket, felismerje a méhkárosító atkákat és egyéb
kártevőket, végezze el a szükséges gyógykezeléseket, feladatokat.
Ismerje a laboratóriumi mintaküldés szabályait.

7.2.3.

Tartalma

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

2021.04.06.

Méhfajok, méhfajták, testfelépítésük
A mézelő méh élettanának összegzése
A méhegyedek és a méhcsalád fejlődése, feladataik
A méhcsaládok tevékenységei és képességei
A méhek szaporodása, szaporítása
A méhanyával kapcsolatos jelenségek és fogalmak
Méhszúrás, méhméreg hatása az ember szervezetére
Az egészséges méh és az egészséges méhcsalád kritériumai
Tömlős költésrothadás
Feketekór (méhbénulás)
Egyéb vírusok okozta megbetegedések
Nyúlós költésrothadás, Európai költésrothadás
Költésmeszesedés, Költéskövesedés
Nosema betegség
Amőba betegség
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−
−
−
−
−
−

Varro- atka kór, Légcsőatka kór
A fiasítás egyéb károsodásai
A méhek rovar és madár kártevői
A méhek egyéb kártevői (kétéltűek, hüllők, emlősök)
A méhmérgezések
A laboratóriumi mintavétel és mintaküldés szabályai a fiasítás
betegségének, a kifejlett méhek betegségének és méhmérgezés
gyanúja esetén
− A méhek gyógykezelésének humánegészségügyi vonatkozásai
− A méhbetegségek humán egészségügyi vonatkozásai
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

7.3.

Összes óra
Elméleti óra
Gyakorlati óra
A modul
elvégzésének
igazolása

68 óra
29 óra
39 óra
A modulból legalább 51%-ot elért szóbeli modulzáró vizsga teljesítése.

3. Modul

7.3.1
7.3.2

Megnevezése
Célja

7.3.3.

Tartalma

2021.04.06.

A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei
A képzésben részt vevő meghatározza és értelmezi a méhlegelőt.
Megismeri a méhek által történő növényi megporzás jelentőségét, a
virágport és nektárt adó növényeket, a nektár kiválasztás feltételeit,
méhlegelő javítás növényeit. Képessé válik a méhlegelő javítás
növényeinek vetésére, telepítésére, gondozására.
− A virág részei, A virágpor termelődése, gyűjtése, szerepe a méhcsalád
életében
− A nektár termelődése, A nektártermelésre ható belső tényezők
(örökletes sajátságok, a növény általános állapota, a nektármirigyek
helye, a virág szerkezete, a virág fejlettségi állapota)
− A nektártermelésre ható külső tényezők (a talaj állapota és szerkezete,
a talaj vízzel és tápanyaggal való ellátottsága, hőmérséklet, napfény,
évszak, napszak, köd, szél, légnyomás, oxigéntartalom)
− Az édesharmat termelődése, a termelődésre ható környezeti tényezők
− Az édesharmat gyűjtése, Az édesharmat méz veszélyei
− A propolisz termelődése, gyűjtése, a méhek általi felhasználása
− A méhek virágválasztása, a táplálékforrás felderítése, helyének,
irányának, távolságának, bőségének, illatának jelzése
− Méhlegelő erdei és díszfái, cserjéi (mogyorók, szilek, éger, gyertyán,
nyárak, füzek, somok, juharok, galagonyák, berkenyék, vadkörte,
kökény, madárcseresznye, tölgyek, keskenylevelű ezüstfa,
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−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
7.3.4
7.3.5
7.3.6
7.3.7

7.4.
7.4.1
7.4.2

Összes óra
Elméleti óra
Gyakorlati óra
A tananyagegység
elvégzésének
igazolása

gyalogakác, szedrek, fagyal, hársak, szelídgesztenye, csörgőfa,
evódia, japánakác stb.).
A termesztett gyümölcsök (mandula, kajszi, cseresznye, meggy, alma,
birsalma, naspolya, bogyós gyümölcsök stb.)
Termesztett lágyszárú méhlegelő növények (repce, bíborhere,
somkórók, fehér here, baltacim, lóbab, lucerna, bükkönyök, pohánka,
édeskömény stb.)
Vadon élő lágyszárú méhlegelő növények (hóvirág, gyermekláncfű,
medvehagyma, kutyatej, somkóró, selyemkóró, baltacim,
kakukkfüvek, bogáncsok, aszat, bükkönyök, tarlóvirág, szolidágó,
asterek, stb.)
A méhcsalád tavaszi fejlődését elősegítő növények
A méhek számára főhordást biztosító növények (repce, akác,
napraforgó)
Akác és napraforgó virágzása közötti időszak főbb áruméz termelő
növényei (selyemkóró, mézontófű, hárs, levendula, szelídgesztenye,
mustár, olajretek, bükköny, somkóró stb.)
A napraforgó virágzást követő főbb áruméz termelő növények
(szolidágó, édeskömény, pohánka, lucerna, tarlóvirág stb.)
Az akác a hazai méhlegelőben, virágzásának kezdetére ható tényezők
Az akácvirágzás kihasználása vándorlással, mézelésére ható tényezők
A méhes megporzás fogalma, felismerése, jelentősége, formái
A méhek viráglátogatását befolyásoló tényezők
A méhcsaládszám meghatározása, telepítése megporzáshoz
Egyes növényfajok esetében a méhek és egyéb megporzó rovarok
szerepe a megporzásban
A méhlegelő javítás fás szárú, lágyszárú növényei, annak módjai

27 óra
15 óra
12 óra
A modulból legalább 51%-ot elért írásbeli modulzáró vizsga teljesítése.

4. Modul
Megnevezése
Célja

2021.04.06.

Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek
A képzésben résztvevő ismerje meg a jogi alapfogalmakat, a jogalkotás
folyamatát. Ismerje és tartsa be a méhtartás tételes jogszabályi és
állategészségügyi előírásait, a növényvédelem és a méhészet
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kapcsolatának jogszabályi előírásait, a méhanyanevelés, mézcsomagolás
és forgalmazás, az élelmiszer-előállítás jogszabályi előírásait.
A képzésben résztvevők ismerjék meg vállalkozások indításához,
működtetéséhez, megszüntetéséhez szükséges tudnivalókat, igazodjanak
el a vállalkozásokkal kapcsolatos jogszabályok körében.

7.4.3.

Tartalma

2021.04.06.

Legyenek képesek önálló gazdálkodásra a vállalkozási, piaci és
adminisztrációs ismereteik felhasználásával, írásos dokumentáció
elkészítésére, pályázatok benyújtására, kereskedelmi és üzleti
tevékenység folytatására.
− Jogi alapfogalmak, jogalkotó szervek, jogforrások
− A méhészet létesítésének, méhcsaládok elhelyezésének jogi
vonatkozásai
− A méhek vándoroltatásának, közúti közlekedés és áruszállítás jogi
vonatkozásai
− A méhraj befogásának és a méhtartás felelősségének jogi
vonatkozásai
− A méhek kötelező méhegészségügyi vizsgálat végrehajtásának
jogi vonatkozásai
− A méhegészségügyi mintavétel és mintaküldés szabályai
− A hatósági zárlat jogi vonatkozásai
− A vándoroltatás állategészségügyi jogi vonatkozásai
− A műlép készítésének méhegészségügyi szabályai
− Mézhigiéniai rendelkezések
− Az állatgyógyászati készítmények használatának jogi
vonatkozásai
− A növényvédelem és a méhészet kapcsolatának szabályai
− Tennivalók és eljárások méhmérgezéskor
− A kárfelmérési eljárás lefolytatásának folyamata
− A méhanya neveléshez kapcsolódó jogszabályok
− A mézforgalmazás jogi vonatkozásai
− Élelmiszeripari előírások a méhészeti termékekkel szemben
− Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény jogi
vonatkozásai
− Munka-, tűz- és környezetvédelmi előírások
− Őstermelői tevékenység és kistermelői élelmiszer előállítás
− A termelés ráfordításai és költségei, az egyes ágazatok jellemző
költségei, a vállalkozás eredménye
− A termelési folyamat és tényezői
− A vállalkozás fogalma, jellemzői, formái jellemzői
− Vállalkozás létesítése, működtetése, átalakítása és megszüntetése
− Az üzleti terv készítésének céljai, az üzleti terv felépítése
− A szerződéskötés alapelvei, fontosabb szerződéstípusok
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.7

Összes óra
Elméleti óra
Gyakorlati óra
A modul
elvégzésének
igazolása

Bizonylati elv és fegyelem, bizonylatok kitöltése
Az üzleti tárgyalás feltételei, résztvevői, menete
A kommunikáció módszerei, eszközei
Az üzleti levelezés szabályai
A fogyasztói magatartás
A piackutatás módszerei mezőgazdasági, élelmiszeripari
termékek esetén
Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek marketingje
Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek jellemzői,
termékfejlesztés módjai
Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek árképzése
Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek speciális értékesítési
módjai, folyamata
Mezőgazdasági, élelmiszeripari termékek értékesítésének
elősegítése (speciális reklám, SP, PR, közvetlen eladás, internetes
értékesítés)
A képzéshez illeszkedő hazai és európai uniós fogyasztóvédelmi
előírások
Pályázatkészítés, a támogatások igénybevételének szabályai
Biztosítási lehetőségek az üzleti életben
A vállalkozás pénzügyei, hitelezés, adózás, a különböző
vállalkozási formákra jellemző adózás
Társadalombiztosítás
Munkajogi, munkaügyi ismeretek
Munkaszervezés
Számítógépes nyilvántartás
Beszerzés folyamata, raktározás, készletezés, leltározás,
leltárkészítés
Mezőgazdasági kompenzációs felár, felvásárlási jegy

27 óra
16 óra
11 óra
A modulból legalább 51%-ot elért írásbeli és gyakorlati modulzáró
vizsga teljesítése.

8. Csoportlétszám
8.1.

Maximális csoportlétszám:

2021.04.06.
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9. Értékelő rendszer
9.1.

A képzési program során alkalmazott értékelési rendszer:

Számonkérés formája
Számonkérés rendszeressége
Számonkérés tartalma

9.2.

Szóban, írásban és gyakorlatban
Számonkérés tananyag-egységenként, az óraszámok figyelembevételével, a képzés időtartama alatt 1-2 alkalommal az oktatók által
kijelölt időpontban történik.
Jártasság a tananyag tartalmában.

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:

− Az előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

9.3.

A modulzáró vizsga vizsgatevékenységei és az eredményesség feltételei:

9.3.1. A modulzáró vizsga
időpontja a képzési
folyamatban

9.3.2. A modulzáró vizsga
feladatainak összeállítása

9.3.3. A modulzáró vizsga
lebonyolítása

9.3.4. A modulzáró vizsgák
dokumentálása.

9.3.5. A modulzáró vizsga
dokumentumai

2021.04.06.

A modulzáró vizsgát a szakmai vizsga megkezdése előtt, a
vizsgarészhez kapcsolódó modul lezárást követően lehet
megszervezni.
A modulzáró vizsgafeladatokat, a szakmai követelményekkel
összhangban, a szakmai képzést folytató intézmény állítja össze.
Valamennyi modulzáró vizsgához tartozó vizsgafeladat
összeállítása, valamint a vizsgáztatás a szaktanár(ok) feladata. A
feladatok a számonkérés tartalmát tekintve a modul során elsajátított
szakmai ismereteket és készségeket foglalják magukba.
A szakmai követelménymodulhoz tartozó moduleket oktató
szaktanárok feladata.
A modulzáró vizsga dokumentumai a képzési- és a belső
azonosítóval ellátott tanfolyami dossziéba kerülnek rögzítésre. A
képzés elvégzéséről szóló dokumentum „Igazolás” a modulzáró
vizsgáról. A képző intézmény a szakmai és
vizsgakövetelményekben foglaltak szerint szakmai követelménymodulok azonosító számát, megnevezését, a modulzáró vizsga
időpontját és eredményességét feltünteti az igazoláson. A
modulzáró vizsga igazolásának egy eredeti példánya lefűzésre kerül
a képzés dokumentációjában, egy eredeti példánya a résztvevőnek
kerül átadásra.
Jelenléti ív. Balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyve (gyakorlati vizsga
esetén). A gyakorlati vizsgafeladatokhoz kapcsolódó tételsorok.
Írásbeli feladatsorok. Névvel ellátott gyakorlati feladatlapok.

Méhész PK 08113004 javNJ

13. / 20. oldal

Magiszter Menedzser Kft.
1064 Budapest, Izabella u. 44/A fsz. 3.
Tel./Fax: 1/322-3062; mobil: 30/940-8179
info@gazda.hu
www.gazda.hu

9.3.6. A modulzáró vizsga
eredményessége

9.3.7. Sikertelen teljesítés
következménye

Modulonkénti összesítő lista az elért eredményekről. Igazolás a
modulzáró vizsgáról. A modulzáró igazolás átvételéről szóló aláíró
ív. A képzési csoport dokumentációját a képző intézmény 5 évig,
vagy támogatott képzés esetén a támogató által előírt ideig megőrzi.
A modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat
végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. Megszerezhető
minősítések: „Megfelelt” – „Nem felelt meg” Sikertelen vizsgának
számít, ha a képzésben résztvevő a modulzáró vizsgáról
igazolatlanul távol maradt, illetve 0-50% között teljesítette a
vizsgafeladatot.
Ha a résztvevő a modulzáró vizsgán nem felelt meg, akkor a
modulzáró vizsga „nem felelt meg” minősítést kapott
vizsgatevékenységét meg kell ismételnie és azon legalább 51%-os
eredményt kell elérnie. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy
nem bocsátható OKJ vizsgára. A modulzáró vizsga két alkalommal
ismételhető meg.

9.3.8. A szakképesítés szakmai követelménymoduljai
azonosító
megnevezése
száma

a modulzáró vizsga
vizsgatevékenysége

1.

A méhészet története és technológiája

írásbeli, gyakorlati

2.

Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek

írásbeli

3.

A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei

írásbeli, gyakorlati

4.

Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek

írásbeli

9.3.9. A modulzáró vizsgák tevékenységeinek tartalma, időtartama, helyszíne
1. A méhészet története és technológiája
- Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek képző által összeállított vizsgakérdései a
modul tananyagát tartalmazzák.
- A vizsgafeladat időtartama: írásbeli: 60 perc, gyakorlati: 60 perc.
- A vizsgafeladat helyszíne: Oktatóterem, gyakorlati képzés helyszíne.
2. Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek
- Az írásbeli vizsgatevékenység képző által összeállított vizsgakérdései a modul tananyagát
tartalmazzák.
- A vizsgafeladat időtartama: 60 perc.
- A vizsgafeladat helyszíne: Oktatóterem
3. A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei
− Az írásbeli és gyakorlati vizsgatevékenységek képző által összeállított vizsgakérdései a
modul tananyagát tartalmazzák.
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− A vizsgafeladat időtartama: írásbeli: 60 perc, gyakorlati: 60 perc.
− A vizsgafeladat helyszíne: Oktatóterem, gyakorlati képzés helyszíne.
4. Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek
− Az írásbeli vizsgatevékenység képző által összeállított vizsgakérdései a modul tananyagát
tartalmazzák.
− A vizsgafeladat időtartama: 60 perc.
− A vizsgafeladat helyszíne: Oktatóterem

9.4.

Képesítő vizsga

9.4.1. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított tanúsítvány.
9.4.2. Írásbeli vizsga
A vizsgatevékenység megnevezése: Méhbiológia, a méhészet technológiája, története
A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket tartalmaz, amely
négy kérdéscsoportból áll.

1.
2.
3.
4.

Méhbiológia és méhegészségügy
A méhészet története, méhészeti technológia, amelynek része a méhanyanevelés is
A méhlegelő és a méhes megporzás
Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek

Az első 3 témakör tartalmazhat esszé, valamint feladatlap jellegű kérdéseket. A feladatlap
egyszerű választásos teszt, valamint egy ábrafelismerés feladatból állhat. A megadott ábra 3-4
megjelölt részét kell felismernie és megneveznie a vizsgázónak. A
2. témakör méhészeti technológia részében számolási feladat is szerepelhet. A 4. témakör csak
teszt jellegű kérdéseket tartalmazhat.
9.4.2.1. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
9.4.2.2. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%
9.4.2.3. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai: Az objektivitás biztosításához részletes
értékelési szempontokat kell megadni; az értékelés százalékos formában történik;

1. Méhbiológia és méhegészségügy feladatrész

30 pont

2. A méhészet története, méhészeti technológia feladatrész, amelynek része a
méhanyanevelés is

30 pont

3. A méhlegelő és a méhes megporzás feladatrész
20 pont
4. Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek feladatrész
20 pont
Összesen: 100 pont
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9.4.2.5. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 40%-át elérte.
9.4.3. Projektfeladat
9.4.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Méhészeti technológiai vizsga
9.4.3.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Egy méhészeti technológiai, méhanyanevelési,
méhpempőtermelési feladat komplex elvégzése az alábbi feladatok közül:

1. Elvégzi az adott időszakra jellemző méhcsaládkezelést. Felméri és dokumentálja a méhcsalád
népességét, fiasításának és élelemkészletének mennyiségét, elvégzi a méhegészségügyi
vizsgálatot. Elmagyarázza, hogyan tárja fel a problémákat, és miképpen szünteti meg. Ismerteti
és betartja a családkezelés egészségi- munka-, és környezetvédelmi előírásait.

2. Megállapítja a méz érettségét, elveszi a mézes kereteket, a főhordás után rendezi a méhcsalád
fészkét. Ismerteti és betartja a mézelvétel munka-, egészség- és környezetvédelmi előírásait.

3. Lefedelezi és kipörgeti a mézes kereteket, kezeli a mézes fedelezést, letisztítja és tárolja a mézet.
Ismerteti a mézes fedelezés mosóleve felhasználásának méhegészségügyi kockázatát, a
fedelezés, pörgetés munka-, egészség- és környezetvédelmi előírásait.

4. Gyúrt, vagy főzött cukorlepényt készít. Ismerteti a hozzávalókat, azok mennyiségi arányait, az
alkotórészek előkészítésének módját. Elmondja azok kaptárakba való behelyezésének menetét.
Ismerteti és betartja a cukorlepényfőzés munka-, egészség- és környezetvédelmi előírásait.

5. Tárolja, osztályozza és szétválogatja a lépeket, bemutatja és elmagyarázza a selejtezés okait. A
keretből kivágja a lépet, kiolvasztja belőle a viaszt, kezeli a sonkolyt. Ismerteti és betartja a
viaszfőzés munka-, egészség- és környezetvédelmi előírásait.

6. Ismerteti a keretkészítésre alkalmas fafajokat és a faanyaggal szemben támasztott
követelményeket. Összeállítja, kifúrja, bedrótozza és trafó segítségével beműlépezi a kereteket.
Ismerteti és betartja a keretszögezés és műlépezés munka-, egészség- és környezetvédelmi
előírásait.

7. Virágport és propoliszt termel, összegyűjti a virágport éa a propoliszt. A szárított virágport
tisztítja, majd tárolja. Ismerteti és betartja az előírt munka-, egészség- és környezetvédelmi
előírásokat.

8. Méhcsaládokat szaporít, gondoz és értékesít. Ismerteti és betartja az előírt munka-,
állategészségügyi- és környezetvédelmi előírásokat.

9. Ismerteti a dajkacsalád típusokat, azok ismérveit. Kiválasztja és berendezi a tenyész- és
dajkacsaládokat. Ismerteti és betartja méhanyanevelés munka-, állategészségügyi- és
környezetvédelmi előírásait.

10. Méhanyákat nevel, viaszbölcsőt márt, felragasztja és beálcázza azokat, gondozza a
dajkacsaládokat. Ismerteti és betartja a bölcsőmártás munka- és állategészségügyi előírásait.
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11. Kelteti, eladja, vagy anyásít az anyabölcsővel, Betelepíti és pincézi a pároztatókat. A frissen
petéző méhanyákat kifogja, megfesti, zárkázza, majd anyásít velük. Ismerteti és betartja az előírt
munka- és környezetvédelmi előírásokat.
9.4.3.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc, melyből 15 perc a
szóbeli magyarázat, és 45 perc a projektfeladat elvégzése. 11.3.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes
képesítő vizsgán belül: 60%
9.4.3.5. A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

•

szakmai, biztonsági, higiéniai szabályok betartása, (tűz-, munka-, balesetvédelem,
egészségügyi és állategészségügyi előírások);
5 pont

•

feladatutasítás megértése;

•

a gyakorlati megvalósítás lépéseinek sorrendje;

•

gyakorlati megvalósítás elemeinek szakszerű kivitelezése (szakmai protokoll,
szakszerűség, időbeli ütemezés, minőség);
20pont

•

gyakorlati megvalósítás során alkalmazott gépek, berendezések, eszközök,
anyagok használata; 20 pont

•

kommunikáció minősége (szóbeli kikérdezés);

•

szükséges dokumentáció vezetése;

•

előre nem látható helyzetek, fellépő problémák kezelése, döntéshozás;
pont

•

tudástranszfer;

•

önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.

5 pont
10 pont

15 pont

5 pont
5

10 pont
5 pont

Összesen 100 pont
9.4.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám
legalább 40%-át elérte.
9.5. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges személyi feltételek: 9.6. A vizsgatevékenységek lebonyolításához szükséges tárgyi feltételek:

•

A vizsgázók létszámának megfelelő, azok befogadásra, leültetésre, illetve az írásbeli és a
projektfeladat elvégzésére alkalmas zárt, fűthető helység, ivóvíz lehetőség, mosdóhelység,
vízöblítéses WC biztosítása. Megközelítése, valamint a parkolás időjárási viszonyoktól
függetlenül megoldható legyen. A projektfeladat elvégzéséhez több különálló helység
biztosítása szükséges.

•

Méhészeti célra kialakított rendezett zárt telephely, legalább 50 méhcsaládos méhészet. A
projektfeladat vizsgatevékenységhez legalább a vizsgázók létszáma felével megegyező
méhcsaládszám biztosítása szükséges.

•

Kifogástalan állapotú, Magyarországon használatos legalább 3 db különböző típusú kaptár
(Típus: NB fekvő, Hunor rakodó, 1/2 NB rakodó stb.)
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•

Tartalék védőfelszerelés (kesztyű, védőruha, arcvédő)

A projektfeladat elvégzéséhez szükséges eszközök biztosítása:

•
•

füstölő, kaptárszolga, keretbak, kezelőláda, műlépes keretek, kiépített lépek;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a méz szűréséhez és tárolásához szükséges eszközök;

pörgető helyiség a szükséges eszközökkel, berendezésekkel (pörgető, fedelező állvány,
fedelező villa, fedelező kés);
anyagmozgatás eszközei;
viaszolvasztás eszközei;
virágporelszedő berendezések;
propolisz gyűlytőrácsok;
keretszögező sablon, keretfúró, elektromos műlép beolvasztó, kéziszerszámok;
méhszöktető, méhleseprő kefe (esetleg motoros méhlesöprő, motoros méhlefújó);
anyarács (műanyag, alumínium préselt, huzalpálcás);
etetők (keretetető, tálcás etető, légfékes etető, oldó etető);
tenyészkeret, keltető keret, bölcsőmártó, keltetőszekrény;
pároztató kaptár, kaptárpároztató;
méhanya szállító- és anyásító zárka;
rajszállító láda;
a rajbefogás eszközei;
anyajelölő festék;
álcázó tű;
belső takarók, egérrács
edények.

9.7. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 9.8. A képesítő vizsgán használható segédeszközökre és egyéb dokumentumokra vonatkozó
részletes szabályok: A számolási feladathoz számológépet lehet használni. A vizsgázó a
projektfeladat elvégzéséhez csak a saját új, vagy fertőtlenített védőfelszerelését viheti be.
9.9. A vizsgatevékenységek megszervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra
vonatkozó sajátos feltételek: A projektfeladat vizsgarész csak május 1. - augusztus 30.
között szervezhető.

10. A képzés zárása
10.1. A képzés
- Modulzáró vizsgák minimum 51%-ra való teljesítése.
elvégzéséről szóló igazolás
- A résztvevő hiányzása nem haladhatja meg a meghatározott mértéket.
kiadásának feltételei:
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11. A képzési program végrehajtásához szükséges feltételek

11.1. Személyi feltételek

Elméleti oktatás: Oktatóként az alkalmazható, aki a képzési
tartalomnak megfelelő szakos tanári szakképzettséggel, ennek
hiányában a képzési tartalomnak megfelelő felsőfokú végzettséggel
és a képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel
rendelkezik.
Gyakorlati oktatás: Oktatóként az alkalmazható, aki az e képzési
körbe tartozó képzés gyakorlati képzésére a képzési tartalomnak
megfelelő felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel vagy a
képzés tanulmányi területének megfelelő szakképesítéssel és
legalább öt éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.

11.1.1. Személyi feltételek
biztosításának módja

A képzésben az intézmény főállású alkalmazottai, vagy külső
oktatók oktatnak megbízási/vállalkozási szerződés alapján.

11.2. Tárgyi feltételek

2021.04.06.

Gyakorlati oktatás:
− Méhészeti célra kialakított rendezett, zárt telephely
− Legalább 50 méhcsalád
− Kifogástalan állapotú, Magyarországon használatos,
legalább 3 db különböző típusú kaptár
(Típus: NB fekvő, Hunor rakodó, 1 NB rakodó, stb.)
− A gyakorlati képzéshez szükséges eszközök biztosítása (pl.
füstölő, kaptárszolga)
− A tanulók létszámának megfelelő befogadásra, leültetésre,
illetve az elmélet és a gyakorlat megtartására alkalmas zárt,
fűthető helység használati lehetősége. Ivóvíz lehetőség,
mosdóhelység, vízöblítéses WC biztosítása. Megközelítése,
parkolás időjárási viszonyoktól függetlenül megoldható
legyen.
− Pörgető helyiség a szükséges eszközökkel, berendezésekkel
(pörgető, fedelező állvány, fedelező villa, fedelező kés)
− A méz tárolásához és feldolgozásához szükséges eszközök
(hordók, pihentető tartályok, mézszűrők, letöltők, méz
kimelegítés eszközei)
− Anyagmozgatás eszközei
− Viaszolvasztás eszközei
− Virágporelszedő berendezések
− Propolisz gyűjtő-rácsok
− Keretszögező sablon, keretfúró, elektromos műlép
beolvasztó, kéziszerszámok, gázpörzsölő
− Kerettartó bak, kezelő láda
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− méhszöktető, méhleseprő kefe (esetleg motoros méhleseprő,
motoros méhlefújó)
− Anyarács (műanyag, alumínium préselt, huzalpálcás)
− Etetők (keretetető, tálcás etető, légfékes etető, oldó etető)
− Kaptár összefogató heveder, rakományrögzítő spanifer
− Tenyészkeret, keltető keret, bölcsőmártó
− Pároztató kaptár, kaptárpároztató
− Méhanya szállító- és anyásító zárka
− Rajszállító láda
− A raj befogásának eszközei
− Anyajelölő festék
− Álcázó tű
− Teleltetéshez szükséges belső takarók, egérrács
− Tartalék védőfelszerelés (kesztyű, védőruha, méhész kalap)
Elméleti oktatás:
- Résztvevőnek saját PC szükséges saját internet hozzáféréssel
és saját email címmel.
− Oktatóknak: projektor, laptop, saját internetkapcsolat, tábla
vagy flipchart.
11.2.1. Tárgyi feltételek
biztosításának módja

Saját vagy bérelt eszközök, infrastruktúra.

Budapest, 2021. április 6.

……………………………………
felnőttképzési programszakértő
nyilvántartási száma:
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……………………………………
Magiszter Menedzser Kft
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