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Fontos tudnivalók 
 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között néhány esetben kapcsolat lehet! Javasoljuk, hogy 

először olvassa végig a feladatokat, a megoldást az Ön számára egyszerűbb kérdések 

megválaszolásával kezdje. 

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a 

következőket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt mértékegységével együtt. 

b. Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható 

el, ha a megoldás egyébként helyes! 

c.  Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d. A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a 

feladatoknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el (kivétel ez alól a rajzok)! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

6. A teszt jellegű feladatoknál javítani tilos! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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Szakmai ismeretek 

1. Feladat 10 pont 

A fodrász szakemberek számára elengedhetetlenül fontos, hogy ismerje a haj, fejbőr 

anatómiai felépítését, hiszen a szakszerűtlenül végzett vegyszeres műveletek károsíthatják a 

haj és a fejbőr szerkezetét. 

a) Nevezze meg az ábra részeit, válaszát írja a vonalra!                8 pont

 

 

előfonal/ protofibrillum 

fonal/ mikrofibrillum 

fonat/ makrofibrillum 

 

medulla/ velőállomány 

KITt- / kocsonyás állomány 

melaninszemcse/festékszemcse 

fonatköteg 

kutikula/ kéreghártya 

 

 

 

 

 

 

https://salonfaces.ru/et/out-consist-the-human-hair-of-the-head-the-structure-and-physiology-of-the-hair/ 2019.10.24. 

 

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

b) Írja azt a betűt az állítások elé, amelyre igaz! Egy állítás elé csak egy betűjelet írhat.  2 pont 

A) Kitt- anyag 

B) Eumelanin 

C) Feomelanin 

D) Egyik sem 

B  A haj világosításkor először ez a pigment bomlik le, töményen barnásfekete színű. 

C  Szőkítéskor nehezen elszíntelenedő, narancsvörös színű pigment. 

A  Nagy vízmegkötő képességű proteoglikán építi fel. 

D  Feladata a benne lévő levegő által a hőszigetelés, a haj tömegének csökkentése, 

mechanikai ellenállóképességének növelése. 

 

Helyes válaszonként 0.5 pont.     

https://salonfaces.ru/et/out-consist-the-human-hair-of-the-head-the-structure-and-physiology-of-the-hair/
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2. Feladat 6 pont 

A diagnosztizálás fontos a fodrász számára, hogy munkáját szakszerűen végezhesse. 

a) Párosítsa a hajhullással kapcsolatos fogalmakat! Írja a számuk mellé a meghatározás 

betűjelét!                      3 pont 

1) veleszületett kopaszság a) férfiaknál figyelhető meg leginkább, 

halántéktól induló, éles elhatárolt kopaszodás, 

mely a fejtetőn lévő haj hiányát is maga után 

vonja, melynek oka a lokális androgén többlet. 

Ritkán nőknél is előfordul. 

2) alopecia areata b) nagyon ritkán jelentkező fejlődési 

rendellenesség, mely a szőrtüszők hiányának 

és a mátrix sejtek osztódási rendellenességének 

következménye okozza. 

3) androgén alopecia c) gyakran gyermekeknél fordul elő, kerek, 

lisztesen hámló területek figyelhetők meg, 

melyekben a hajszálak letöredeznek, fertőző. 

4) mikrosporia d) körülírt haj illetve szőrhiány, nincs hegesedés, 

atrophiás terület. 

5) végleges hajhullás e) idős korban kialakuló hajhullás, melyet a 

szervezet öregedési folyamata okoz 

leggyakrabban. 

6) diffúz hajhullás f) A szőrtüszők vagy a bennük lévő 

hajszemölcsök elpusztulnak, vagy elsorvadnak, 

például fertőző gombás betegségek, 

hormonális okok, vagy káros hajviselet miatt, a 

haj újra termelődése véglegesen megszűnik. 

 

1. - b  2. – d  3. - a  4. – c     5.- f     6- e 

 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

b) A felsorolásban szereplő hajszálrendellenességeket elváltozásokat párosítsa a hozzá tartozó 

meghatározással! Válaszát írja a meghatározás utáni vonalra, vigyázzon, nem 

mindegyiknek van párja!                    3 pont 

 

gyöngyfüzérszerű haj, gyűrűs haj, kocsonyásodás, hasadozás, őszülés, 

nemezesedés/rasztásodás, csomós törés  
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A szakszerűtlenül végzett vegyszeres munkák miatt vizesen erősen nyúlik a haj, szárazom 

vattacukorszerű: kocsonyásodás. 
 

A vékonyszálú és puha hajú, a napi fésülködést elhagyó embereknél gyakori jelenség; a 

hajszálak szinte kifésülhetetlen összegubancolódása: nemezesedés/rasztásodás. 

 

A hajszálon világosabb és sötétebb szakaszok váltják egymást: gyűrűs haj. 

 

A melanocita sejtek beszüntetik aktivitásukat: őszülés. 

 

A hajszál végén fehér gumócska látható, amelyben könnyen elszakad a szál, szakszerűtlen 

vegyszeres munka következménye: csomós törés. 

 

A hajszálon vékonyabb és vastagabb részek váltakoznak: gyöngyfüzérszerű haj. 
 
 
Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

3. Feladat 4 pont 

Munkája során minden nap sok emberrel kerül közvetlen érintkezésbe, ezért a fodrásznak 

ismernie kell a fertőzéssel összefüggő fogalmakat, fertőtlenítő eljárásokat!             2 pont 

a) Írja a meghatározás elé annak jelentését! 

steril (állapot): Csíramentes állapot. Minden élő, vagy életképes szervezettől mentes állapot. 

fertőzés / infectio: A kórokozók  behatolása és elszaporodása a szervezetben 
 

Helyes válaszonként 1 pont. 

 

b) Soroljon fel két fizikai fertőtlenítési eljárást, melyet alkalmazhat üzletében 

eszközfertőtlenítésre!                    2 pont 

 

- UV- box 

- ultrahangos fertőtlenítő készülék 

- hőlégsterilizátor/ autokláv fertőtlenítők…. 

Helyes válaszonként 1 pont.  
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4. Feladat 8 pont 

Fontos, hogy a fodrász ismerje munkájának szakmai nyelvezetét.  

Nevezze meg a rajz segítségével a hajvágással kapcsolatos szakkifejezéseket! Válaszát írja a 

téglalapba! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ C” leválasztás 

A fej legmagasabb pontja 

 

A fej leglaposabb pontja 

 

„ B” leválasztás 
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Helyes válaszonként 1 pont.  

 

5. Feladat 4 pont 

Férfi vendégek kiszolgálása igen népszerű ma a szalonokban. 

 

Egészítse ki a borotválásról szóló szöveget! 

A borotválás munkafolyamatát a vendég kényelme érdekében és biztonsági okok miatt is 

fejtámlá -val felszerelt székben végezzük. 

 

A borotválás előtt elengedhetetlen a diagnosztizálás/ arcbőr vizsgálat, amikor is 

megállapítjuk a vendég bőrtípusát, a szőr növekedési irányát, a különböző elváltozásokat a 

bőrön. 

 

A beterítést követően kezdődhet a szappanozás, amelynek célja a szőrszálak puhítása,  

szőrszálak elemelése/ kiegyenesítése, és a síkosítás/ felület csúszóssá tétele. 

 

A szappanozás időtartama legalább 5-8 perc. 

 

Az esetleges felületes sérülések vérzéscsillapításá -ra timsó rudacskát használunk. 

 

A maradék hab lemosását követően, az ápoló anyagok felvitele előtt kell elvégezni a vendég 

bőrének fertőtlenítését, amely hatóanyagként Cetrimidet vagy más kvaterner-ammónium-

sót tartalmazó arcvizet vagy arcszeszt használhatunk. 

 

Helyes válaszonként 0.5 pont.  

 

 

 

 

fejtető hajrész 

hátsó középső hajrész 

jobb- és bal oldali első hajrész 

tarkó hajrész 
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6. Feladat  3 pont 

A férfi hajvágás pontos ismerete, kivitelezése elengedhetetlen a szakmában.  

 

Soroljon fel három eszközt, amelyiket kötelező használnia a modern klasszikus divat hajvágás 

kialakítása során! 

− hajvágógép 

− borotva 

− hajvágó olló 

− hajszárító…. 
 

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

7. Feladat 10 pont  

A női alaphajvágások ismerete nélkülözhetetlen a szakma gyakorlásához, ez a feladat ezzel 

kapcsolatos. 

a) Válassza ki a helyes állítást/ állításokat, amelyek igazak a női alaphajvágásokra! Válaszát 

írja a vonalra!                     4 pont 

 

Az egyhossz vagy kompakt forma kialakításánál: 

a) A hajat 0 °-os kiemeléssel vágjuk. 

b) A leválasztások lehetnek vízszintesek és diagonálisak. 

c) A hajvágás után a hajat szárazon puhítjuk, ritkítjuk. 

d) A frizura külső vonala lehet vízszintes, arc fele rövidülő, vagy arc fele hosszabbodó. 

Helyes állítás(ok): a, b, d 
 

A lépcsőzetes forma kialakításánál: 

a) A hajvágás során átmenet alakul ki. 

b) A hajat 1-90 °-os kiemeléssel vágjuk. 

c) Hajvágógépet használhatunk a forma kialakításnál. 

d) A hajvágás során ritkító olló használata kötelező. 

Helyes állítás(ok): a, b 

 

A lefelé hosszabbodó forma kialakításánál: 

a) A hajat 90-180 °-os kiemeléssel vágjuk. 

b) A ’B’ átló előtti és mögötti területen kötelező ugyanolyan szögben kiemelni a hajat a 

hajvágás során. 

c) A hajvágás során folyamatos átmenet alakul ki. 

d) A hajvágást követően, mindenhol azonos hosszúságú a haj. 

Helyes állítás(ok): a, c 
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Az uniform forma kialakításánál: 

a) A hajvágás során átmenet nem alakul ki. 

b) A hajat 95 °-os kiemeléssel vágjuk. 

c) A frizura külső vonala lehet vízszintes, előre hosszabbodó, előre rövidülő. 

d) A hajvágást követően, mindenhol azonos hosszúságú a haj. 

Helyes állítás(ok): d,  
 

Helyes válaszonként 0,5 pont.  

 

b) Rajzolja be a bal oldali ábrába a II. lépcsőzetes forma kialakítását 67,5˚ kiemeléssel és a 

jobb oldali ábrán jelölje a frizura külső vonalát, ami horizontális!              2 pont 

 
 

Helyes rajz és szög meghatározás 1-1 pont. 

 

c) Ábrázolja a IV. Lefelé hosszabbodó forma kiemeléseit, ha a „B” átló előtt 150˚ a kiemelési 

szög, a „B” átlótól a tarkó felé 110˚ a kiemelési szög!                2 pont 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Helyes rajz és szög meghatározás 1-1 pont. 
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d) Határozza meg a III. Uniform forma kiemelési szögét és a rajzon ábrázolja!               2 pont 

 

90* 

Helyes rajz és szög meghatározás 1-1 pont. 

 

Anyagismeret 

 

8. Feladat 15 pont 

A hajszín megváltoztatásához számtalan korszerű készítmény áll rendelkezésére. Ezek 

összetétele meghatározza a termékek tulajdonságait, felhasználási módját. Tanulmányozza át 

alaposan az alábbi INCI-szerint megadott információkat, majd oldja meg a feladatot! 

 

’A’ jelű készítmény összetevői INCI-szerint: 

Paraffinum Liquidum / Mineral Oil, Water / Aqua, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Ethanolamine, 

Oleth-20, Cetyl Palmitate, Deceth-5, Oleth-10, M-Aminophenol, Ascorbic Acid, Sodium 

Metabisulfite, Toluene-2,5-Diamine, Carbomer, Resorcinol, EDTA  

 

’B’ jelű készítmény összetevői INCI szerint: 

Water / Aqua, Cetearyl Alcohol,  Cetyl Alcohol, PEG-8, Ceteareth-20, Disodium 

Cocoamphodipropionate,  Methylparaben,  Parfum / Fragrance, Polyquaternium-6,  

Propylparaben,  Acid Violet 43,  Etidronic Acid, HC Blue No. 12, Ethanolamine, Sodium 

Sulfate, Sodium Chloride, HC Blue 16, Alpha-Isomethyl Ionone 

 

’C’ jelű készítmény összetevői INCI-szerint: 

Water, Paraffinum Liquidum (Mineral Oil), Cetearyl Alcohol, Hydrogen Peroxide, Steareth 

20, PEG 4 Rapeseedamide, Glycerin, Polyquaternium 6, Hexadimethrine Chloride, 

Tocopherol, Pentasodium Pentetate, Sodium Stannate, Tetrasodium Pyrophosphate, 

Phosphoric Acid 
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➢ Melyik két készítmény összekeverésével kap oxidációs hajfestéket? A termékek betűjelét 

írja a négyzetekbe!      és  

 

➢ Melyik készítmény előállításához használtak fel E-vitamint? A termék betűjelét írja a 

négyzetbe!  

 

➢ Melyik termék tartalmaz C-vitamint? A termék betűjelét írja a négyzetbe!  

 

➢ Melyik készítmény savas kémhatású a benne található erős sav miatt? A termék betűjelét 

írja a négyzetbe!  

 

➢ Milyen szerves bázissal biztosítják a lúgos kémhatást a másik két készítményben? A 

kizárólag pH-szabályozásként alkalmazott bázis nevét írja a vonalra! 

Etanolamin / Ethanolamine. 

 

➢ Mely hatóanyagok okozzák a hajszín megváltozását a ’B’-jelű készítmény alkalmazása 

során? Három ilyen festék hatóanyag INCI-szerinti megnevezését írja a vonalra! 

Acid Violet 43, HC Blue No. 12, HC Blue 16 

 

➢ Mely hatóanyagok okozzák a hajszín megváltozását az ’A’-jelű készítmény alkalmazása 

során? Három ilyen festék hatóanyag INCI-szerinti megnevezését írja a vonalra! 

Toluene-2,5-Diamine, M-Aminophenol, Resorcinol 

 

➢ Milyen hajszínváltoztatás valósulhat meg a ’B’ jelű készítmény alkalmazásával? 

Karikázza be az egyetlen helyes választ! 

tartós hajfestés oxidációs színezés fizikai színezés 

 

➢ Miért használnak egyre ritkábban ammóniát a pH-beállítására a fodrászcikkekben? Írjon 

két olyan ammóniára vonatkozó tulajdonságot, ami nem jellemző a fent bemutatott 

termékekben alkalmazott lúgosító szerre! 

Pl.: Szúrós, kellemetlen szagú, ami nem fedhető el illatanyagokkal. 

Pl.: Illékony / gáz halmazállapotú, ezért adagolása problémásabb / irritálhatja a 

szemet / légutakat… 

 

Helyes válaszonként 1 pont. 
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9. Feladat 6 pont 

A hajszál felépítésnek ismerete lehetővé teszi a szakember számára a szerkezet károsodás 

megelőzését, kezelését. Írjon a táblázat alatti vonalakra nagybetű – kisbetű – szám hármasokat 

az összetartozó állításokból és anyagokból! 

 Miért alkalmazza?  Hatóanyag:  Hogyan hat? 

A pH visszaállítás vegyszeres 

művelet után 

d haj azonos 

aminosavak 

1 Kéreghártya lesimítása 

olajos / kationos ápoló 

alkalmazásával. 

B Fésülhetőség, csillogás 

fokozása 

e citromsav, 

borostyánkősav 

2 Adszorpció, esetenként 

penetráció a cortexbe. 

Kovalens kötések védelme 

a keratinban a beépülés 

után. 

C Szerkezetkárosodás 

megelőzése, kezelése, hajszál 

erősítése, építése 

f amodimethicone, 

dimethicone 

3 Cuticula „zárása” keratin 

részleges dehidratálásával. 

 

A – e – 3 ; B – f – 1;  C – d – 2 

Helyes válaszonként 1 pont. 

 

10. Feladat 2 pont 

A fodrász szakember munkája során meghatározott összetételű keverékeket is készít. Végezze 

el az alábbi számításokat, és megoldását írja le a vonalra! 

 

Hány gramm hidrogén-peroxid oldatot mér ki 40 g hajfestékhez, ha a festék használati 

utasításában 1:1,5 keverési arány szerepel?  

60 gramm.  

Mekkora tömegű felhasználásra kész hajfestéket készített a fentiek szerint? 

100 gramm. 

Hány százalékos (közvetlenül a keverés után) hidrogén-peroxidra nézve az a 120 g tömegű 

hajfesték, amelynek elkészítéséhez 60 g 9%-os hidrogén-peroxid oldatot használtak fel. (Ha a 

festék víz bázisú, és az esetleges olajos fázis térfogatával nem számolunk.) 

4,5 %-os. (60 * 9 = 120 * x; x=4,5) 

Hogyan változik a 60 g 9%-os hidrogén-peroxid oldat töménysége, ha 30 g szőkítőporral 

keverjük össze? (Közvetlenül az összekeverés után, kémiai reakcióval még nem számolva.)  

Az egyetlen helyes választ karikázza be! 

3% 4,5%  6%  7,5%   9%    12% 

Helyes válaszonként 0,5 pont. 
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11. Feladat 7 pont 

A hajmosás gyakori szolgáltatás a fodrászatban, és a vendégek egy része is egyre tudatosabbá 

válik a kozmetikumok kiválasztása során. Csoportosítsa az INCI-szerint megnevezett 

összetevőket a megadott szempontok szerint! Írja az anyagok nevét a megfelelő helyre! 

 

Sodium Laureth Sulfate, Zinc Pyrithione, Cocamidopropyl Betaine, Menthol,  

Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride,  Citronellol, Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone, Disodium EDTA,  Sodium Benzoate,  Zinc PCA,  Niacinamide,  

Limonene,  Tocopherol 

 

Korpásodás ellenes, fertőtlenítő hatóanyag:  Zinc Pyrithione, Zinc PCA 

Anionos detergens: Sodium Laureth Sulfate 

„Szulfátmentes” tenzid: Cocamidopropyl Betaine 

Vitamin: Niacinamide, Tocopherol 

Hűsítő, anyagcsere fokozó illatanyag: Menthol 

Gyümölcs illatú allergén összetevő: Citronellol, Limonene 

Vízlágyító: Disodium EDTA 

Penészgátló tartósítószer „paraben-mentes” 

termékekben: 

Sodium Benzoate, 

Methylchloroisothiazolinone, 

Methylisothiazolinone 

Kationos ápoló összetevő: Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride 

Helyes válaszonként 0,5 pont. 

 

12. Feladat 5 pont 

Írja a megfelelő készítmény betűjelét az állítás előtti vonalra! 

A) Vérzéscsillapító 

B) Arcszesz borotválkozás után 

C) Borotvakrém 

D) Ápoló olaj 

E) Rögzítő wax 

E Lanolin és méhviasz hatóanyagot tartalmazhat nagyobb mennyiségben. 

A Régebben timsó volt a fő összetevője. 

C Zsírsavakból, bázisokból, vízmegkötő anyagokból és vízből is előállítható. 

B 30% feletti etanol tartalmú oldat. 

D A szőrszálaknak csillogó fényt, puha tapintást ad. 

C A bőrt és a szőrzetet felpuhítja, duzzasztja. 

A Kalcium-alginát hatóanyaga dugóként elzárja a folyadék útját. 

D Izopropil-mirisztátot, folyékony szilikont, növényi olajokat tartalmazó valódi oldat. 
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B Hűsítő, összehúzó, fertőtlenítő hatású kozmetikum. 

E Gyakran V/O emulzió, erősen tapadó bevonatot képez a felületeken. 

Helyes válaszonként 0,5 pont. 
 

Művészettörténet 

13. Feladat 4 pont 

Írja az adott korszak mellé a hozzá tartozó kép számát, valamint az alkotó, tervező nevét! 

Vigyázzon, nem minden névhez tartozik alkotás! 

korszak alkotás/ kép száma alkotó/ tervező 

Reneszánsz 1 Michelangelo 

Barokk 3 Bernini 

Ókori görög 4 Müron 

Klasszicizmus 2 Canova 

 

Alkotó/ tervező:  Canova,   Bernini,     Michelangelo,    Müron,  Izsó Miklós, 

 Bocaccio 

1    2    3   4 

 

Forrás: wikipedia 

Minden helyes válasz 0,5 pont. 

 

14. Feladat 1 pont 

Fontos, hogy a szakember tisztában legyen a művészettörténeti alapokkal. 

Határozza meg az alábbi fogalmat! 

 

Görög mitológiai teremtmény emberi fejjel és felsőtesttel, de lóhoz hasonló alsó testtel és 

lábakkal: kentaur 

Helyes válaszonként 1 pont. 

 



Versenyzői kód:  13  

 

15/17 

29/2016 (VIII. 26.) NGM rendelet 

54 815 01 Fodrász  
 

Hajviselettörténet 

15. Feladat 2 pont 

Nevezze meg a korszakot a képen látható hajviselet/divat alapján! Válaszát írja a vonalra! 

 

 

 

 

Rokokó 

 

 

 

 

 

 

Biedermeier/Romantika/Modern kor 

 

 

 

 

Helyes válaszonként 1 pont. 

 

 

16. Feladat 3 pont 

A fodrász szakma dinamikusan változik, a trendek követése elengedhetetlen a szakemberek 

számára. 

a) Melyik művészeti stílus, kor volt hatással az alábbi modern frizurákra? Húzza alá a helyes 

választ a felsorolásból! 

ókori görög, bauhaus, ókori egyiptom, román, gótika 

 

 

https://www.google.com/search?q=bauhaus+frizura&rlz= 

 

https://www.google.com/search?q=bauhaus+frizura&rlz
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b) Húzza alá a felsoroltak közül azoknak a nemzetközileg elismert fodrászoknak a nevét, akik 

meghatározták a XX. századi fodrász szakma fejlődését, divatirányzatát! 

Figaro, Vidal Sasson,  Madame Récamier, Marcell Nándor,  Jeanne d’Arc 

 

Helyes válaszonként 1 pont. 

 

 

Munkavédelem, marketing 

17. Feladat 3 pont  

Nevezzen meg a szakmájában a kéz és a láb védelmére alkalmazott védőeszközöket! 

Írjon egy-egy példát! 

 

Láb védelme: zárt cipő / zárt papucs 

Kéz védelme: gumikesztyű / védőkesztyű 

A fodrász ruhájának védelme: festőkötény/ köpeny…. 

Helyes válaszért 1 pont.  

 

18. Feladat                    2 pont 

Nevezzen meg 1-1 biocid terméket és fertőző hulladékot, amelyet a fodrász szalonban 

használhat, vagy a szolgáltatás során keletkezhet! 

 

Biocid termék: kéz- és bőrfertőtlenítők / felületek fertőtlenítőszerei… 

Fertőző hulladék: élősködővel fertőzött haj / emberi vérrel fertőzött textília… 

 

Helyes válaszonként 1 pont. 
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19. Feladat  5 pont 

Marketing ismeretei alapján határozza meg a fogalmakat a leírásuk alapján! Válaszát írja az 

állítás előtti vonalra! Segítségül megadtuk a lehetséges válaszokat, vigyázzon, van olyan, 

amelyikhez nem tartozik meghatározás! 

 

piaci közvetítők, makrokörnyezet, mikrokörnyezet, szortiment,  

 versenytárs, GDP, szállítók, infláció, verseny,   

 

Infláció: egy gazdaságban az árak átlagos növekedési üteme. 

 

GDP: bruttó hazai termék, egy ország egy év alatt megtermelt termék- és 

szolgáltatásmennyisége. 

 

Mikrokörnyezet: az a környezet, mellyel a vállalat közvetlen kapcsolatban áll, elemei a 

működés során hatással van. 

 

Verseny: két vagy több szereplőnek a piacon egymással szemben előszerzésre irányuló, adott 

szabályok közt zajló tevékenysége. 

 

Versenytárs: azonos, vagy részben azonos tevékenységi körrel rendelkező másik eladó, aki 

ugyanannak a fogyasztói csoportnak az igényeit kívánja kielégíteni. 

 

 

Helyes válaszonként 1 pont.  

 

 
 


