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EUROPASS KÉPESÍTŐBIZONYÍTVÁNY-
KIEGÉSZÍTŐ

1. A SZAKMA MEGNEVEZÉSE (HU)
08113004 Méhész

2. A SZAKMA MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA (EN)
Beekeper

(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)

3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
A szakember képes:

- méhcsaládokat kezelni, kialakítani a telelő fészket, etetéssel biztosítani a telelő élelem mennyiségét;
- elvégezni a méhek gyógykezelését;
- megvédeni a lépkészletet a kártevőktől, biztosítja a méhek nyugodt telelését;
- lépeket selejtezni, kiolvasztani a viasztartalmukat;
- leülepíteni és letisztítani a viaszt, tárolni és műlépre cserélni ;
- új kereteket készíteni, ezeket behuzalozza,majd beműlépezi ;
- felújítani a kaptárait, méhészeti eszközeit ;
- serkenteni a méhcsaládjait, bővíteni a fészket, kiegyenlíteni a méheket, rajzást gátolni ;
- befogni és betelepíti a rajokat, méhanyákat nevel, pároztat és anyásít. Felkészíteni a méhcsaládokat az aktuális hordásra, méhanyákat

korlátozni, megnyitni a méztereket;
- virágzó növénykultúrát keresni, engedélyt kérni a méhek telepítésére, előkészíteni a terepet a kaptárak lepakolásához;
- vándoroltatni a méheit, ennek megtörténtét bejelenteni, elérhetőségét a veszélyt jelző táblákat a vándorhelyen kifüggeszteni ;
- mézet, lépesmézet, viaszt, méhpempőt, méhmérget virágport termelni. Propoliszt és virágport gyűjteni, valamint a virágport

megszárítani és tárolni ;
- méhteleníteni a mézes kereteket, beszállítani, lefedelezni és kipörgetni a mézet, szűrni, pihentetés után letisztítani, majd tárolni ;
- kezelni a mézes fedelezést;
- feldolgozni a méhészeti termékeket;
- szakszerűen használni a méhészeti munkaeszközöket, gépeket, berendezéseket;
- betartani a munkavédelmi, a környezetvédelmi, higiéniai, élelmiszer-biztonsági előírásokat;
- önállóan dolgozni, de együttműködik más méhészekkel.

4. A SZAKMAI KÉPZÉS BESOROLÁSA A KÉPZÉSI TERÜLETEK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI
RENDSZERÉBE

0811 Növénytermesztés és állattenyésztés

(*) Megjegyzések:
1 Eredeti nyelven. | 2 A megnevezés fordítása tájékoztató jellegű. | 3 Szükség esetén kitöltendő. Az oklevél-kiegészítő és a szakmai
bizonyítvány-kiegészítő további információkat nyújt a végzettségről, és önmagában nem rendelkezik jogi státusszal. A formátum a készségekre
és képesítésekre vonatkozó jobb szolgáltatások nyújtásának közös keretéről (Europass) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/646
(2018. április 18.) határozatán és a 2241/2004 / EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló dokumentumon alapul.
©Európai Unió, 2002-2020 | europass.cedefop.europa.eu ©
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5. A KÉPESÍTÓ BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA

A képesítő bizonyítványt kiállító szerv neve és
státusza

A képesítő bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti
hatóság neve és státusza

Innovációs és Technológiai Minisztérium

A képesítő bizonyítvány szintje (nemzeti vagy
nemzetközi)

MKKR szint: 3

EKKR szint: 3

Digitális Kompetencia Keretrendszer szint: 3

Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények

Ötfokú: 5 jeles
4 jó
3 közepes
2 elégséges
1 elégtelen

A képesítő bizonyítvány sorozatjele: CXK A A képesítő vizsga elméleti és gyakorlati tantárgyainak
megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően

sorszáma: 123456 írásbeli
A képesítő bizonyítvány kiállításának időpontja: Méhbiológia, a méhészet technológiája, története 100% 5
2022.06.13

projektfeladat
Méhészeti technológiai vizsga 100% 5

Képesítő vizsga eredménye 100% 5

Továbblépés az oktatás következő szintjére Nemzetközi megállapodások

Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ

Jogi alap
319/2020. (VII. 1.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet módosításáról,
11/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a felnőttképzésről szóló törvény végrehajtásáról.
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6. A KÉPESÍTŐ BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI

Az ágazati alapképzés és a szakmai elméleti és gyakorlati
oktatás leírása

A teljes program százalékos megoszlása

Teljes képzési idő 360 óra

Belépési követelmények:
- Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
- Egészségügyi alkalmassági követelmény: szükséges

További információk:

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

PROJEKT FELADATOK
Elvégzi az adott időszakra jellemző méhcsaládkezelést
Megállapítja a méz érettségét
Lefedelezi és kipörgeti a mézes kereteket kezeli a mézes fedelezést, letisztítja és tárolja a mézet
Gyúrt, vagy főzött cukorlepényt készít
Tárolja, osztályozza és szétválogatja a lépeket, bemutatja és elmagyarázza a selejtezés okait
Ismerteti a keretkészítésre alkalmas fafajokat és a faanyaggal szemben támasztott követelményeket
Virágport és propoliszt termel, összegyűjti a virágport és a propoliszt
Ismerteti a dajkacsalád típusokat, azok ismérveit
Méhanyákat nevel, viaszbölcsőt márt, felragasztja és beálcázza azokat, gondozza a dajkacsaládokat
Kelteti, eladja, vagy anyásít az anyabölcsővel, betelepíti és pincézi a pároztatókat

A Programkövetelmények és Rendszerkövetelmények elérhetősége: https://ikk.hu
Jelen képesítő bizonyítvány-kiegészítő a szakképzésért felelős miniszter által nyilvántartásba vett programkövetelmény
alapján került kidolgozásra.
Nemzeti Referencia Pont: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal : https://nrk.nive.hu

A vizsgaszervező vezetője:
Kiállítás dátuma: 2022.06.13 P. H.
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