MÉHÉSZ SZAKKÉPESÍTÉS
…
11. A képesítő vizsga megszervezéséhez szükséges feltételek és a képesítő vizsga
vizsgatevékenységeinek részletes leírása:
11.1. A képesítő vizsgára bocsátás feltétele:
A szakmai képzés követelményeinek teljesítéséről a képző intézmény által kiállított
tanúsítvány.
Egyéb feltételek:
11.2. Írásbeli vizsga
11.2.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Méhbiológia, a méhészet technológiája, története
11.2.2. A vizsgatevékenység, vagy részeinek leírása: Az írásbeli vizsga komplex kérdéseket
tartalmaz, amely négy kérdéscsoportból áll.
1. Méhbiológia és méhegészségügy
2. A méhészet története, méhészeti technológia, amelynek része a
méhanyanevelés is
3. A méhlegelő és a méhes megporzás
4. 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.
11.2.3. A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 120 perc
11.2.4. A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40%
11.2.5. 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
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20 pont
Összesen: 100 pont

11.2.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40%-át elérte.
11.3. Projektfeladat
11.3.1. A vizsgatevékenység megnevezése: Méhészeti technológiai vizsga
11.3.2. 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.
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10. Méhanyákat nevel, viaszbölcsőt márt, felragasztja és beálcázza azokat, gondozza a
dajkacsaládokat. Ismerteti és betartja a bölcsőmártás munka- és állategészségügyi
előírásait.
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.
11.3.3. 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%
11.3.5. 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;

•

tudástranszfer;

•

önállóság, hatékonyság, kreativitás, igényesség.

5 pont
10 pont

15 pont

5 pont
5 pont

10 pont
5 pont
Összesen 100 pont

11.3.6. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes
pontszám legalább 40%-át elérte.
…
11.6. A vizsgatevékenységek alóli felmentések speciális esetei, módja, és feltételei: 11.7. 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.
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