ÉSZAKI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM
4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 15.
Telefon/fax: 42/433-425

08113004 Méhész
Képzési program
A képzési program a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.), a felnőttképzési
törvény végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet (Fktr.), valamint a 2019. évi
LXXX. törvény a szakképzésről (Szkt.), a szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020.
(II. 7.) Korm. rendelet (Szkr.), és a 08113004 számú Méhész megnevezésű szakképesítés
megszerzésére
irányuló
szakmai
képzéseket
megalapozó
programkövetelmény
figyelembevételével készült.

E-mail: easzc@easzc.hu, honlap: www.easzc.hu
Bankszámlaszám: 10044001-00334033-00000000
Felnőttképzési engedélyszám: E-000014/2013
Adószám: 15823254-2-15

Méhész képzésünk célja,
olyan naprakész ismeretekkel rendelkező szakember képzése, aki munkája során:
-

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 műlépezi.

-

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 hordára, 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, lefedezi és kipörgeti a mézet, szűri, pihentetés
után letisztítja és 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,

környezetvédelmi,

higiéniai,

előírásokat.
-

Önállóan dolgozik, de együttműködik más méhészekkel.

élelmiszerbiztonsági

-

Rendszeresen képzi magát, figyelemmel követi a világhálón, a továbbképzéseken az új
megoldásokat.

A méhész
a képzés során megszerezhető kompetenciák birtokában képes lesz:
-

Saját méhészetet létesíteni.

-

Méhcsaládokat vándoroltatni.

-

Méhcsaládokat kezelni, takarmányozni.

- Méz és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni.
- Méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni.
- Méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani.
- Méhbetegségek és kártevők ellen védekezni.
- Méhészeti eszközöket karbantartani, javítani.
- Méheket kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni a gazdálkodáshoz
kapcsolódó információkat gyűjteni, kezelni.
- Az állat-egészségügyi előírásokat, vonatkozó jogszabályokat betartani, betartatni.
A képzésről
A képzésbe való bekapcsolódás és részvétel feltételei: alapfokú iskolai végzettség és
egészségügyi alkalmasság
A tervezett képzési idő: 350 óra
Nem kontakt óra: a tananyagegységek óraszámának legfeljebb 30%-a.
A képzés tananyagegységei
A méhészet története és technológiája – 150 óra
A

tananyagegység

célja

a

méhészet

történetének

megismerése.

A

méhészet

munkafolyamatainak, méhanyanevelés elméleti ismereteinek és gyakorlati kompetenciáinak
elsajátítása. A mézfeldolgozás, tárolás, értékesítés szabályainak megismerése, méhészeti
eszközök karbantartása.
Méhbiológiai és méhegészségügyi ismeretek – 100 óra
A tananyagegység célja a méhek, méhfajták, a méhek élettanának megismerése. A
méhbetegségek megismerése, a betegségek ellen történő védekezési módok elsajátítása.

A méhlegelő és a méhes megporzás ismeretei – 40 óra
A tananyagegység célja a méhlegelőként szolgáló növényekkel, vándorlással és méhlegelő
javítással kapcsolatos elméleti ismeretek és gyakorlati kompetenciák elsajátítása.
Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek – 60 óra
A tananyagegység célja a méhészei tevékenység végzéséhez szükséges jogszabályok
megismerése mellett a vállalkozási tevékenység folytatásához szükséges alapvető ismeretek
elsajátítása.
A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása
A képzési folyamatban tananyagegységenként történik a résztvevő teljesítményének értékelése
tananyagzáró vizsgák keretében. Ennek minősítése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”. A
képzésben részt vevő „megfelelt” minősítést kap, ha az előírt feladatok végrehajtása minimum
51%-os minősítésű.
A képesítő vizsgára bocsátás felétele:
-

a tananyagzáró vizsgák sikeres teljesítése

-

képzés elvégzéséről szóló tanúsítvány és

-

a képzésben résztvevő igazolt és igazolatlan hiányzása nem haladja meg az adott
tananyagegység 20%-át.

Képesítő vizsga
A méhész szakképesítés megszerzésére irányuló képesítő vizsgát akkreditált vizsgaközpont
szervezheti. A képesítő vizsga írásbeli vizsgarészből és egy projektfeladatból áll. A képzésben
résztvevő a képesítő vizsga sikeres teljesítése esetén Méhész szakképesítést tanúsító képesítő
bizonyítványt kap.
A

képzés

található meg.

részletes

Programkövetelménye

a

https://szakkepesites.ikk.hu/ oldalon

