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KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
Tisztelt Résztvevő! 

 

A Méhész OKJ 32 621 02 (Nyilvántartásba vételi száma: E-000036/2013/A010) képzésünkkel kapcsolatban az 

alábbiakban adunk tájékoztatást: 

 

A képzés célja: Olyan méhészeti szakemberek képzése, akik megismerik a méhtartás, vándorlás, méhészeti 

termékek értékesítésének, méhek adás-vételének jogszabályi előírásait, támogatási lehetőségeket, munka és 

balesetvédelmi előírásokat. A képzés során elsajátítják a humán-egészségügyi előírásokat, felismerni, kezelni, 

megelőzni a méhbetegségeket, kaptártechnológiákat, méhészeti eszközök kezelését, méhlegelőket, méhek 

takarmányozását, méhészeti termékek kinyerését, tárolását. Megismerik a méhek családon belüli 

munkamegosztását, méhcsaládok szaporodását, szaporítását, anyanevelést, méhészeti kártevők elleni 

védekezést. 

 

A részszakképesítéssel 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 állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabályokat betartani, 

betartatni 

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele:  

Iskolai végzettség: alapfokú iskolai végzettség  

vagy 

iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és 

vizsgakövetelményeit kiadó 56/2016. (VIII.19.) FM rendelet 3. számú mellékletében a 

mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában is. 

• Szakmai végzettség: - 

• Szakmai gyakorlat:  - 
• Egészségügyi alkalmasság: szükséges 

• Előzetesen elvárt ismeretek:  

• Egyéb feltételek: betöltött 16. életév 

 

A részvétel feltételei:  

• Jelenléti ívek aláírása 

• Megengedett maximális hiányzás: a teljes képzési idő 20 %-a.  
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Tervezett képzési idő:   

• Összes óraszám:   240 óra 

• Elméleti órák száma:  96 óra  

• Gyakorlati órák száma:  144 óra 

    

I. tananyagegység neve: 11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek 
Össz. óraszáma: 12 óra (ebből elmélet: 12 óra, gyakorlat - óra) 

II. tananyagegység neve: 10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok 
Össz. óraszáma: 25 óra (ebből elmélet: 14 óra, gyakorlat 11 óra) 

III. tananyagegység neve: 11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy 
Össz. óraszáma: 68 óra (ebből elmélet: 29 óra, gyakorlat 39 óra) 

IV. tananyagegység neve: 11041-12 A méhészet technológiája 
Össz. óraszáma: 68 óra (ebből elmélet: 17 óra, gyakorlat 51 óra) 

V. tananyagegység neve: 11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés 
Össz. óraszáma: 40 óra (ebből elmélet: 9 óra, gyakorlat 31 óra) 

VI. tananyagegység neve: 11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás 
Össz. óraszáma: 27 óra (ebből elmélet: 15 óra, gyakorlat 12 óra) 

 

A képzés helyszíne:  Déli ASzC Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola 

és Kollégium 

8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8.  

vagy, 

egyéb megállapodás szerinti helyszínen 

 

A képzés indításának ideje:  Igény szerint, minimális létszám függvényében 

 

A képzés során alkalmazott értékelés:  

Számonkérések formája: Szóban, írásban és gyakorlatban. 

Számonkérések rendszeressége: Számonkérés tananyag egységenként, az óraszámok 

figyelembevételével a képzés időtartama alatt 1-2 alkalommal az 

oktatók által kijelölt időpontban történik. 

Számonkérések tartalma: Jártasság a tananyag tartalmában. 

 

A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége:     Eredményesség feltétele: 

11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek  szóbeli  legalább 51%-ra értékelhető 
10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok   szóbeli  legalább 51%-ra értékelhető 
11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy   írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 
11041-12 A méhészet technológiája  gyakorlati, írásbeli  legalább 51%-ra értékelhető 
11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés, gyakorlati legalább 51%-ra értékelhető 
11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás, szóbeli  legalább 51%-ra értékelhető 
 

Vizsgával kapcsolatos információk:  

A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei: Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben előírt valamennyi 

modulzáró vizsga eredményes letétele.  

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat 

végrehajtása legalább 51%-ra értékelhető. 
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A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai: 

Gyakorlati vizsgatevékenység:  Méhészeti technológia, méhanya nevelés, méhpempő termelés és      

méhtenyésztés feladatok elvégzése  

Központi írásbeli vizsgatevékenység:  Méhbiológia, méhegészségügy, a méhészet technológiája 

Szóbeli vizsgatevékenység:   A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek, méhbiológia, 

méhegészségügy, a méhlegelő (méhészeti növénytan), méhes 

megporzás, méhlegelő javítás, vállalkozási-, kereskedelmi ismeretek

  

A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek 

vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre 

vonatkozó részletes szabályok: A gyakorlati vizsga csak május 1. és augusztus 30. között szervezhető. 

 

A képzés elvégzését igazoló irat: A képzés sikeres elvégzésével a tanulók államilag elismert, országos érvényű 

MÉHÉSZ (OKJ 32 621 02) szakképesítésről szóló bizonyítványt kapnak 

 

A képzés díja: 120 000 Ft 

A vizsga díja: 46 000 Ft 

Esetlegesen szükséges javító/pótló vizsga díja: 46 000 Ft 

 

Vizsgaszervező: Déli Agrárszakképzési Centrum 

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: 

Előzetes tudásszint felmérés 

Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás 

 

A képzési program megtekinthető: Az ügyfélszolgálati irodában személyesen 

    Kérésre postai úton, vagy e-mailben elküldve 

Személyesen ügyfélszolgálatunkon nyitvatartási időben:  8734 Somogyzsitfa Ady E. utca 8. 

       hétfő  08:00- 14:00 

kedd  08:00- 14:00 

szerda  08:00- 14:00 

csütörtök 08:00- 14:00 

péntek  08:00- 10:00 

A képzés szervezője: 

Horonicz Csaba 

Felnőttképzési felelős 

 

Jelentkezés határideje, tanfolyam kezdete: 

Az időpontokról érdeklődjön munkatársunknál. 

 

Érdeklődni lehet: 

Horonicz Csaba 

Felnőttképzési felelős 

Mobil: +36 30 768 0310 

Telefon: +36 85 312 051 

Fax: +36 85 314 774 

E-mail: szechenyiszki.felnottkepzes@gmail.com  
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