
 

 
 

 
 

Méhész megnevezésű szakképesítés (08113004) 
 
 
Írásbeli vizsgatevékenység: 
A vizsgázók felkészüléséhez szakértőink az alábbi tankönyvet ajánlják: 

A tankönyv  
azonosító száma 

A tankönyv szerzője és címe 

FV-Á-246/I. Dr. Ludányi István, Dr. Csaba György: 
Méhész leszek I. 

FV-Á-246/II. Dr. Ludányi István, Dr. Baranyi Aranka 
Méhész leszek II. 

 
Az írásbeli vizsgatevékenység komplex kérdéseket tartalmaz, amely az alábbi négy 
kérdéscsoportból áll. 

1. Méhbiológia és méhegészségügy. 
2. A méhészet története, méhészeti technológia (ennek része a méhanyanevelés is). 
3. A méhlegelő és a méhes megporzás. 
4. Méhészeti jogi és vállalkozási ismeretek. 

 
Az írásbeli feladatlap első 3 témaköre tartalmazhat esszé, valamint feladatlap jellegű 
kérdéseket. A feladatlap egyszerű választásos teszt, valamint egy ábrafelismerés feladatból 
állhat. Az ábrás feladatok esetében a vizsgázónak a megadott ábra 3-4 megjelölt részét kell 
felismernie és megneveznie. A 2. témakör méhészeti technológia részében számolási feladat 
is szerepelhet. A 4. témakör csak teszt jellegű kérdéseket tartalmaz. 
 
A vizsgázó számára rendelkezésre álló időtartam: 120 perc 
 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 % 
 
Az írásbeli vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes 
pontszám legalább 40 %-át elérte. 
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Projektfeladat minták: 
 
Egy méhészeti technológiai, méhanyanevelési, méhpempőtermelési feladat komplex 
elvégzése 
A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 60 perc. 
(Ebből 45 perc a projektfeladat elvégzése, és 15 perc a szóbeli magyarázat) 
A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60% 
 
 
 
minta feladat-1 
Keresse meg a virágportermeléshez megfelelő méhcsaládot, helyezze fel a virágporgyűjtőt, 
ismertesse a virágpor tárolásához szükséges lépéseket, betartva a munkavédelmi, 
egészségvédelmi és környezetvédelmi előírásokat! 
 
 
 
minta feladat-2 
Végezze el az álcázás munkafolyamatát! Helyezze a tenyészlécet a tenyészkerettel együtt a 
dajkacsalád kaptárjába! Ismertesse a petés-, és álca áthelyezéses méhanyanevelés 
munkafolyamatait! 
 
 
 
minta feladat-3 
Hozzon létre söpört műrajt! Tevékenysége során tartsa be az állatjóléti, munka- és 
egészségvédelmi előírásokat! 
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