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Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 300 

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség 

Bemeneti kompetenciák: iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a 3. mellékletben a 
mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában 

Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek 

 

A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: 

Méhészetben megtervezi, megszervezi, irányítja és elvégzi a háziméhek tartásával, tenyésztésével és 
a méz, valamint egyéb méhészeti termék termelésével kapcsolatos munkákat. 
A szakképesítéssel rendelkező képes: 

- 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, 
- méhek kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni, 
- a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni, 
- a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani, 
- az állategészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, 

betartatni. 

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele. 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele: 

A szakképesítés szakmai követelménymoduljainak 

azonosító 
száma 

megnevezése 
a modulzáró vizsga 
vizsgatevékenysége 

11040-12 A méhészet történet, méhészeti jogi ismeretek szóbeli 

10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok szóbeli 

11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy írásbeli 

11041-12 A méhészet technológiája gyakorlati, írásbeli 

11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés gyakorlati 

11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás szóbeli 

 
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz 
előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető. 
 
A gyakorlati vizsga csak május 1. és augusztus 30. között szervezhető. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A projekt a Vidékfejlesztési Program 

„Agrárgazdasági képzések és felkészítő tréningek” 

című, VP1-1.1.1-17 kódszámú felhívás 1844603224 

azonosítószámú projekt keretében valósul meg. 

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap:  

a vidéki térségekbe beruházó Európa” 
 


