
 

       A Perfekt Zrt. szakmai programja 
 

  Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta 

Szervezeti egység: 

PERFEKT Gazdasági 
Tanácsadó, Oktató és 

Kiadó Zrt. Oktatási 
igazgatóság képzés- és 

minőségfejlesztési 
vezető 

PERFEKT Gazdasági 
Tanácsadó, Oktató és 

Kiadó Zrt. 
Vezérigazgatóság 

vezérigazgató 

PERFEKT Gazdasági 
Tanácsadó, Oktató és 

Kiadó Zrt. 
Vezérigazgatóság 

vezérigazgató 

Név: Kecskés Dóra Szentesi Péter Szentesi Péter 

Hatályos: 2023. március 7. 2023. március 7. 2023. március 7. 

Aláírás: Kecskés Dóra sk Szentesi Péter sk Szentesi Péter sk 

 
 
 

1. A Perfekt Zrt. cégadatai  
 
A Felnőttképző neve: Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Zrt. (röviden: Perfekt Zrt.)  
székhelye: 1118 Budapest, Számadó utca 19. 1. em 1. ajtó 
nyilvántartási száma: E/2020/000098, B/2020/000383  
telefonszáma: +36 (1) 577 1910 
e-mail címe: perfekt@perfekt.hu  
honlapja: www.perfekt.hu  
  
2. Jogszabályi háttér  
 
a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (Szkt.), 
a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) Korm.rendelet,  
a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 
 
Vhr 14. § (1) A szakmai programot a szakképző intézmény, illetve az általa szervezett részszakmára történő 
felkészítés tekintetében a felnőttképző dolgozza ki, és a szakképző intézmény, illetve a felnőttképző honlapján 
teszi közzé.  
 
 
Vhr 15. §  
A felnőttképző az általa szervezett részszakmára történő felkészítésre vonatkozó szakmai programjára a 14. § (2) 
bekezdés 3. pontját és (5) bekezdés a) pontját kell alkalmazni.  
 

tel:+3615771910
mailto:perfekt@perfekt.hu
http://www.perfekt.hu/


 

 
14.§ (2) A szakképző intézmény szakmai programja meghatározza  
 
3. a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési programot, ennek keretén belül  
a) szakmánként a megtanítandó és elsajátítandó tananyagelemeket és  
b) a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy teljesítménye ellenőrzésének és értékelésének, illetve 
minősítésének módját  
 
 
 
(5) A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló és a sajátos nevelési igényű vagy 
fogyatékkal élő személy tekintetében a szakképző intézmény szakmai programja  
a) a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot is tartalmazza  
 
Részszakmára felkészítő oktatás esetén szakmai programot kell kidolgozni, melynek elemei:  
 
- részszakma felnőttképzési szakértő által előzetesen minősített képzési programja, mely tartalmazza a 
megtanítandó és elsajátítandó tananyagelemeket, valamint a képzésben résztvevő teljesítménye ellenőrzésének 
és értékelésének, illetve minősítésének módját  
- a képzésben részt vevő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, vagy fogyatékkal élő személy 
tekintetében a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő program  
 
A szakmai programot a Perfekt Zrt. honlapján feltünteti.  
 

 

 

3. A Perfekt Zrt. rövid bemutatása  
 

A Perfekt a felnőttképzés területén, egy több évtizedes gyakorlattal rendelkező céget képvisel, amely a mai, 
modern kor követelményeivel párhuzamosan fejlődik és biztosít partnerséget az élethosszig tartó tanulásban. A 
felnőttképzési piac nagy tradícióval bíró, aktív szereplőjeként célunk, hogy széleskörű és magas színvonalú 
szakmai képzéseinkkel és tréningeinkkel - kontaktórás, online vagy e-learning formában - a lehető legmagasabb 
szinten tegyünk eleget mind a munkáltatók, mind pedig a képzésben résztvevők igényeinek és elvárásainak. Az 
online és digitális szolgáltatások, az ide tartozó információközlés, e-learning anyagok, tréningek és 
szakkönyvkiadás mind portfóliónk részét képezik. 
Az eltérő igényekhez igazodva, rugalmasan szervezzük a megrendelt képzéseket, legyen szó a helyszínről, 
ütemezésről vagy akár a szükséges tananyagellátásról. A szolgáltatások magas minőségét és az ügyfelek 
elégedettségét bizonyítják az országos hálózatunkban elért meghatározó eredmények is. 
 
 
 
 



 

4. Képzési programok  
 
Jelen Szakmai Program része a Perfekt Zrt. által kínált részszakmák képzési programja is, amelyek a szakmák 
képzési és kimeneti követelményeinek alapján, és a programtantervek figyelembe vételével elkészített, szakértő 
által előzetesen minősített képzési programok (lsd melléklet), melyeknek jegyzéke az alábbi:  
 

 
 
A képzési programok alapján megvalósuló szakmai oktatás során a Perfekt Zrt. célja, hogy a résztvevők 
elsajátítsák az adott részszakma követelményrendszerében előírt tudás elemeket, valamint felkészüljenek a 
sikeres szakmai vizsgára. A képzési programok tartalmazzák a megtanítandó és elsajátítandó tananyagelemeket, 
valamint a képzésben résztvevők teljesítménye ellenőrzésének és értékelésének, illetve minősítésének módját.  
 

A képzési programok 11. pontja tananyagegységenként tartalmazza mind az írásbeli, mind a szóbeli, valamint a 
gyakorlati beszámoltatásokkal kapcsolatos információkat, valamint az alábbiak részletes ismertetését:  
 

• A tananyagegység elvárt tanulási eredményeinek mérése és értékelése (a tanítási-tanulási folyamat 
közben fejlesztő és a tanítási-tanulási folyamat végén szummatív/minősítő céllal)  
Formatív (fejlesztő-formáló) értékelés  
Szummatív (lezáró-minősítő) értékelés  
Tananyagzáró mérés: (lásd képzési programok 12.1 pont), valamint a mérés módszere, időtartama  

• A tananyagegység elvégzéséről szóló igazolás kiadásának feltételei  
 
A tanítási-tanulási folyamat végén tananyagegységenként kerül sor a képzésben résztvevők tanulási 
eredményének mérésére és értékelésére a Perfekt Zrt. által kijelölt időpontban és helyszínen.  
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Aranykalászos gazda 4 0811 17 04 Gazda szakma Mezőgazdaság és erdészet ágazat 17 - 3 3 3 480 R-17-0203-2023 2022.09.12

Állatgondozó 4 0811 17 04 Gazda szakma Mezőgazdaság és erdészet ágazat 17 - 3 3 3 400 R-17-0101-2021 2020.05.18

Bolti előkészítő 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő/részszakma Kereskedelem 13 0416 3 3 3 300 R-13-0101-2021 2020.05.18

Cukrászsegéd 4 1013 23 01 Cukrász szakma Turizmus-vendéglátás ágazat 23 1013 3 3 2 600 R-23-0101-2021 2020.05.18

Faiskolai kertész 5 0812 17 06 Kertésztechnikus szakma Mezőgazdaság és erdészet ágazat 17 - 3 3 3 320 R-17-0301-2021 2020.05.18

Háztartásvezető 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó részszakma Szociális 22 0922 4 4 3 454 R-22-0101-2021 2020.05.05

Kerti munkás 4 0812 17 05 Kertész szakma Mezőgazdaság és erdészet ágazat 17 - 2 2 2 240 R-17-0401-2021 2020.05.18

Logisztikai feldolgozó 5 1041 15 06 Logisztikai technikus Közlekedés és szállítmányozás 15 1041 3 3 2 400 R-15-0101-2021 2020.05.18

Mezőgazdasági munkás 4 0811 17 04 Gazda szakma Mezőgazdaság és erdészet ágazat 17 - 2 2 2 240 R-17-0501-2021 2020.05.18

Növényházi munkás 4 0812 17 05 Kertész szakma Mezőgazdaság és erdészet ágazat 17 - 2 2 2 300 R-17-0601-2021 2020.05.18

Parkgondozó 5 0812 17 06 Kertésztechnikus szakma Mezőgazdaság és erdészet ágazat 17 - 2 2 2 240 R-17-0701-2021 2020.05.18

Pénztáros 4 0416 13 02 Kereskedelmi értékesítő/részszakma Kereskedelem 13 0416 3 3 3 304 R-13-0201-2021 2020.05.18

Pincérsegéd 4 1013 23 04 Pincér-vendégtéri szakember Turizmus-vendéglátás ágazat 23 1013 3 3 2 600 R-23-0301-2021 2020.05.18

Raktáros 5 1041 15 06 Logisztikai technikus szakma Közlekedés és szállítmányozás 15 1041 3 3 2 200 R-15-0201-2021 2020.05.18

Segédgondozó 4 0923 22 03 Szociális ápoló és gondozó/részszakma Szociális 22 0923 4 4 3 739 R-22-0201-2021 2021.03.25

Süteménykészítő 4 0721 05 12 PÉK-CUKRÁSZ / részszakma Élelmiszeripar 05 721 3 3 3 504 R-05-0101-2021 2020.05.18

Sütőipari és gyorspékségi 

munkás
4 0721 05 11 Pék / részszakma Élelmiszeripar 05 0721 3 3 2 324 R-05-0201-2021 2020.05.18

Szakácssegéd 4 1013 23 05 Szakács szakma Turizmus-vendéglátás ágazat 23 1013 2 2 3 600 R-23-0201-2021 2020.05.18



 

A Képzési programok 12. és 13. pontja részletesen tartalmazza az alábbiakat, mely pontok részszakmánként 
eltérhetnek, így azok részletesen a képzési programokban kerülnek rögzítésre:  
 

• 12. A képzésben részt vevő teljesítményét értékelő rendszer leírása  
12.1 A tananyagegységek záró mérésének időtartama, módszere, formája, tartalma  
12.2 A tananyagegységek záró mérésének értékelése, a tanúsítvány kiadásának feltétele, sikertelen 

mérés ismétlésének lehetősége  
12.3 A dokumentumok kezelésének módja  
12.4. Az egyes tananyagegységek tanulási eredményének mérése alóli felmentés feltételei  

 
• 13. A képzésről szóló igazolás (tanúsítvány) kiadásának feltételei  

A szakmai vizsga független akkreditált vizsgaközpontokban kerül megszervezésre. Az akkreditált vizsgaközpontok 
megtalálhatóak:  
https://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak/vizsgakozpont--examination-center/ 
 
5. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló és a sajátos nevelési igényű 

vagy fogyatékkal élő személy esetén, a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő 
program  

 
A Perfekt Zrt. a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint fogyatékkal élő képzésben részt 
vevő személy tekintetében kiemelt figyelmet fordít a speciális igények figyelembevételére, hogy a résztvevők 
eredményes képzési folyamatba illeszkedését, valamint eredményes szakmai fejlődését elősegítse.  
 
A képzési csoportokban - amennyiben a speciális feltételek biztosításának lehetősége rendelkezésre áll - 
integráltan vesznek részt, ezért a Perfekt Zrt. munkatársai és oktatói folyamatosan törekednek az egyedi igények 
és egyéni élethelyzetek kezelésére is, empatikusak és nyitottak szükség szerint a személyre szabott - képzési 
folyamatot támogató - szolgáltatás biztosítására is.  
 
Mindehhez olyan légkört teremt, amelyben a résztvevő felnőtt jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok 
a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden résztvevője a képzésnek teljes értékű emberként élheti meg 
önmagát, a másságot is elfogadva.  
 
A Perfekt Zrt. csak olyan képzésre jelentkezővel tud felnőttképzési szerződést kötni, aki az általa választott 
részszakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá 
a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a képzés 
befejezésének, valamint a szakmai vizsgára bocsátásnak.  
 
A képzés során illetve zárásaként szervezett vizsga/zárómérés tekintetében - ha azt a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézség, a sajátos nevelési igény, illetve a fogyatékosság jellege indokolja - a beilleszkedési, 
tanulási, magatartási rendellenességgel küzdő, vagy a sajátos nevelési igényű vagy fogyatékkal élő felnőtt 
személy számára megnövelhető az írásbeli/szóbeli/gyakorlati feladatok megválaszolásához rendelkezésre álló 

https://www.nah.gov.hu/hu/kategoriak/vizsgakozpont--examination-center/


 

idő legfeljebb harminc perccel, szükség esetén lehetővé kell tenni segédeszköz használatát, vagy segédszemély 
igénybevételét, illetve engedélyezhető, hogy az írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát, - vagy fordítva- tegyen. 
 
6. Melléklet (Képzési programok):  

 
A Perfekt Zrt. Oktatási Igazgatósága által írásvédetten nyilvántartott képzési programok elektronikusan a Perfekt 
Mappákban, illetve a https://www.perfekt.hu/szakkepesitesek-reszszakmak weboldalon érhetőek el. Egy aláírt 
törzspéldány a Perfekt Zrt. Központjában, az Oktatási Igazgatóságon található.  
 
1 Aranykalászos gazda  
2 Állatgondozó 
3 Bolti előkészítő  
4 Cukrászsegéd  
5 Faiskolai kertész  
6 Háztartásvezető  
7 Kerti munkás  
8 Logisztikai feldolgozó  
9 Mezőgazdasági munkás  
10 Növényházi munkás  
11 Parkgondozó  
12 Pénztáros  
13 Pincérsegéd  
14 Raktáros  
15 Segédgondozó  
16 Süteménykészítő  
17 Sütőipari és gyorspékségi munkás  
18 Szakácssegéd 
 
 
 


