MÉHÉSZ OKJ 32 621 02
(Engedély száma: E-000293/2014/A003)

A szakképesítés munkaterülete:
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
 méhészeti eszközöket karbantartani, javítani
 méhcsaládokat vándoroltatni
 méheket kaptárba telepíteni, méhészeti berendezéseket beszerezni
 méhcsaládokat kezelni, takarmányozni
 a gazdálkodáshoz kapcsolódó információkat (pl. meteorológia, jogszabály) gyűjteni
 mézet és egyéb méhészeti termékeket termelni, feldolgozni, értékesíteni
 a készleteket, bevételeket és kiadásokat nyilvántartani
 méhcsaládokat beteleltetni és átteleltetni
 az állat-egészségügyi, környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi
szabályokat betartani, betartatni
 méhanyát nevelni és méhcsaládokat szaporítani
 méhbetegségek és kártevők ellen védekezni

A képzés moduljai:
11040-12 A méhészet története, méhészeti jogi ismeretek
10960-16 Vállalkozási, kereskedelmi alapok
11084-12 Méhbiológia, méhegészségügy

11041-12 A méhészet technológiája
11042-12 Méhanya nevelés, méhpempő termelés, méhtenyésztés
11043-12 A méhlegelő, méhes megporzás, méhlegelő javítás

A tanórákat minden témakörben átfogó tananyagcsomag egészíti ki.

A képzés megkezdésének feltételei:
 Szükséges iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, vagy annak hiányában a mezőgazdasági szakmacsoportra meghatározott
kompetenciák birtokában (jelentkezés előtt bemeneti kompetenciamérés szükséges)
 nem tanköteles kor
 egészségügyi alkalmasság
 egészségügyi kizáró okok: a TBC minden formája, méhméreg és virágpor allergia, szív-, agy-epilepszia, tartós külsérelmi fekélybetegségek

Képzés időpontja: 2017. szeptember 15 – 2018. május 13.
Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 1.
A képzés időtartama és időbeosztása:
 A képzési idő: 240 óra (96 óra elmélet, 144 óra gyakorlat)
 Időbeosztás: 2 hetente heti két nap, péntek (13.50-18.50) és szombat (9.00-15.30) nap, összesen 18 hétvége (Előzetes tudás beszámítása nélkül)

A képzés helyszíne: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
A képzés költségei:
 Tanfolyam díja: 190.000,- Ft
(előzetes tudásbeszámítás nélkül)
 Regisztrációs díj: 30.000,- Ft
A jelentkezési lap leadása után számlázuk ki a regisztrációs
díjat. A díj beszámításba kerül a tanfolyam díjába. Ha a
résztvevő a képzés indulása előtt visszalép, a regisztrációs
díjat lemondási díjkánt számoljuk fel, nem kerül visszafizetésre.
 A tanfolyam díjára kamatmentes részletfizetési lehetőséget
biztosítunk.

 A tanfolyam megkezdése előtt a jelentkezők kérésére
előzetes tudásszint mérést végzünk, amelynek eredményessége
esetén (teljes modul teljesítése) a meglévő tudást beszámítjuk a
képzési időbe és a tandíjba.
 SZIE hallgatóinak és dolgozóinak a tanfolyam díjából
20% kedvezményt adunk.
 Modulzáró vizsgadíj: 10.000,- Ft
 Szakmai vizsgadíj: 30.000,- Ft

Vizsgára bocsátás feltétele:
 Az órákon való részvétel (megengedett hiányzás: az óraszám legfeljebb 20 %-a)
 A képzés moduljaiból sikeres modulzáró vizsga letétele

Végzettség igazolása: Államilag elismert Méhész OKJ bizonyítvány
Jelentkezés módja: honlapunk (www.sztk.szie.hu) segítségével a „Jelentkezés” menüre kattintva.
A tanfolyam 20 fő jelentkezése esetén indul. A képzési program a jelentkezők számára Ügyfélszolgálatunkon hozzáférhető.
További információért kérjük, keresse kollégáinkat az alábbi e-mail címen: info@sztk.szie.hu
Szent István Egyetem Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail: info@sztk.szie.hu

Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000293/2014
Web: sztk.szie.hu
Telefon: 06-28-522-019

