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ÁEEK EFF 

 

„Korlátozott terjesztésű!” 

 
 

Érvényességi idő: 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

az értékelő tanár részére 

 

 

 A vizsgázók csak a kiosztott feladatlapon dolgozhatnak. 

 

 Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás - a helytelen válasz áthúzása, a 

vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el. 

 

 A dolgozatban előforduló esetleges hibákat, tévedéseket kérjük, feltűnően 

jelöljék! 

 

 A feladatlap egységes értékeléséhez használják fel a rendelkezésükre 

bocsátott megoldási javaslatot! 

 

 Ponthatáron belül a megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb 

helyes megoldás is elfogadható a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 

 

 Tekintettel az írásmód eltérő gyakorlatára, az értékelésnél ne a helyesírást, 

hanem a tartalmat értékeljék a tanárok! 

 

 Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti 

négyzetbe írja be az elért pontszámot! 

 

 Maximálisan adható pontszám: 100 pont 

 

 Ponthatárok:   

 

                Megfelelt:        71 - 100 pont 

 

                Nem felelt meg:   0 - 70  pont  
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

Maximálisan adható 

                        pontszám: 

 

1.*  4 pont  

Ismertesse a természetgyógyászat meghatározását az alábbiak szerint! 
 

Szemlélete: egészségcentrikus, holisztikus és hangsúlyosan preventív 

 

Eljárásai: természetesek, szelídek, a szervezet öngyógyító mechanizmusait 

aktiválják  

 

Terápiája: egyénre szabott, amelynek során fontos szerepet tulajdonít az 

egészséges életmód kialakításának és a pácienssel való partneri viszonynak 

 

Módszerei: magában foglal egyedi diagnosztikai és terápiás módszereket is 

(jelentős része a tradíciókra épül) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

2.  4 pont  

Sorolja fel a humanisztikus pszichológia négy alapelvét! 

 

˗ „önmegvalósítás” 

˗ a középpontban az élményeket átélő személy áll 

˗ a jelentésteliségnek meg kell előznie az objektivitást 

˗ a személy méltósága a legfőbb érték 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható) 

 

3.  3 pont  

Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 

A sav-bázisszabályozás kulcstényezője a …hidrogénatom…, mely egy pozitív 

töltésű …protonból… és egy negatív töltésű …elektronból… áll. 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

4.  3 pont  

Sorolja fel a három legfontosabb nádit! 
 

˗ pingala 

˗ ídá 

˗ szusumná 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

5.*  2 pont  

Határozza meg a helper szindróma lényegét! 
 

A segítés narcisztikus (önimádattal eltelt) örömforrássá válik, a segítő hivatás 

drogozáshoz hasonló addikció (függőség) jelleggel működik. 
 

 
 

 

 

6.  10 pont  

Csoportosítsa a hagyományos kínai orvoslás szerint a felsorolt szerveket a 

megfelelő ízekhez! Írja az ízek mellé a megfelelő szervet! 
 

epehólyag, húgyhólyag, máj, tüdő, vese, vastagbél, gyomor, szív, 

lép,vékonybél 
 

savanyú: …epehólyag, máj… 

keserű: …szív, vékonybél… 

édes: …lép, gyomor… 

csípős: …tüdő, vastagbél… 

sós: …vese, húgyhólyag… 

 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!) 
 

 

 

7.  3 pont  

Sorolja fel a népi gyógyászat gyógynövény használatának forrásait! 
 

˗ mágikus eredetű gyógynövényhasználat 

˗ megfigyelésen és tapasztalaton alapuló gyógynövényhasználat 

˗ átvétel nyomán meghonosodott alkalmazás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

 

8.*  3 pont  

Írjon le az apiterápiás termékek közül hármat! 
 

˗ méz 

˗ virágpor 

˗ propolisz 

˗ méhméreg 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

9.  3 pont  

Húzza alá a tibeti orvoslás szerinti epe típusra jellemző 

meghatározásokat! 
 

˗ a középkorúak hajlamosabbak a betegségeire 

˗ a nyirkos helyek a gyarapodását segítik elő  

˗ rendellenességei a nyár folyamán a legjellemzőbbek, a napszakok 

tekintetében pedig este és közvetlenül hajnal előtt  

˗ a forró, száraz területeken jobban növekszik  

˗ rendellenességei elsősorban tavasszal, illetve szürkületkor és hajnalban 

lépnek föl 

˗ idősebb életkorban hajlamosabbak a betegségeire 

˗ időszakai az ősz, a délután és az éjszaka  

˗ a legifjabbak hajlamosabbak a betegségeire  

˗ hideg, szeles vidékek inkább kedveznek a terjedésének 
 

(Csak a 3 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!) 

 

 

 

 

10.*  2 pont  

Fogalmazza meg röviden az euritmia gyakorlásának célját! 
 

A saját test és a testet körülvevő tér érzékelésének tökéletesítése, az érzelmek 

és állapotok kifejezése, megjelenítése. 
 

 
 

 

11.*  6 pont  

Ismertesse az antioxidáns anyagokat az alábbi szempontok szerint! 
 

Fogalma: 

A szabad gyökök megsemmisítésére, lekötésére alkalmas anyagok. 

 

Antioxidánsok szintjét növeli: Írjon négyet! 

˗ szelén bevitele 

˗ cink bevitele 

˗ A-vitamin tartalmú táplálékok, élelmek fogyasztása 

˗ E-vitamin tartalmú táplálékok, élelmek fogyasztása 

˗ C-vitamin tartalmú táplálékok, élelmek fogyasztása 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

12.*  3 pont  

Soroljon fel a Föld elem terápiái közül hármat! 
 

˗ gyógyiszapkezelés 

˗ kénpakolás 

˗ gyógynövényes pakolások 

˗ mágneses terápia 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

13.*  3 pont  

Nevezzen meg három homeopátiás irányzatot! 
 

˗ klasszikus irányzat 

˗ klinikai irányzat 

˗ szituációs irányzat 

˗ komplex irányzat 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

14.  8 pont  

Egészítse ki az antropozófus gyógyászat fő élettani rendszereire vonatkozó 

táblázatot! 
 

Elem Föld Víz Légnemű Hő és fény 

Szervezet szilárd folyékony levegő hő 

Lénytag fizikai test étertest asztráltest én-szervezet 

Fő szerve tüdő máj vese szív 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

 

 

15.*  5 pont  

Sorolja fel a Touch for Health (TFH) természetgyógyászati kineziológiai 

módszer főbb korrekciós eszközeit! Írjon ötöt! 
 

˗ NL-zónák 

˗ NV-pontok 

˗ akupresszúrás pontok 

˗ érzelmi stresszcsökkentő pontok 

˗ szín 

˗ hang 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

16.*  4 pont  

Ismertesse a neurálterápia célját! 
 

Részben a vegetatív idegrendszer szegmentális elrendezéséből adódó szabályzó, 

másrészt az alaprendszer (extracelluláris mátrix) áthangolásából vagy a kínai 

meridiánrendszerben létrehozott energetikai változásokból adódó áthangoló, 

gócokat kikapcsoló, gyógyító hatás. 
 

 

 

17.*  3 pont  

Soroljon fel a fogászati implantátumok lehetséges negatív következményei 

közül hármat! 
 

˗ gyulladásos folyamatok kialakulása 

˗ fájdalom szindróma kialakulása 

˗ degeneratív elváltozások elindítása 

˗ idegen testként gócot jelentenek a szervezetben 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 

 

18.  5 pont  

Párosítsa össze a Mayr-diagnosztika által meghatározott kifejezéseket a 

nekik megfelelő rövidítésekkel! Írja a betűjelek mellé a helyes válasz 

sorszámát! 
 

A. lapockatávolság 

B. nagyhas-térfogat 

C. lordózismérték 

D. nyakhossz 

E. hastérfogat 

 

1. HL 

2. BM 

3. SA 

4. LO 

5. GBM 

 

A.–…3.…,         B.– …5.…,         C.– …4.…,         D.–…1.…,         E.– …2.… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

19.*  5 pont  

Soroljon fel öt diagnózistípust! 
 

˗ etiológiai 

˗ patogenezis 

˗ anatómiai 

˗ patológiai 

˗ stádium 

˗ funkcionális 

˗ prognosztikai 

˗ kezdeti diagnózis 

˗ végleges diagnózis 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

20.*  4 pont  

Ismertesse a nyelv tulajdonságait jang jellegű panasz esetén! Írjon négyet! 
 

˗ határozott kiöltésű 

˗ merev 

˗ vörös színű 

˗ gyakran repedezett 

˗ fogbenyomatok nem látszanak rajta 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

21.  3 pont  

Sorolja fel a protokoll szerinti kezelés előnyeit! 
 

˗ biztonságos, minimalizálja a szubjektivitásból, egyéni tévedésekből eredő 

kockázati tényezőket 

˗ követi a tudomány fejlődését 

˗ viszonylag gyors döntést tesz lehetővé 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

22.*  4 pont  

Soroljon fel négy pszichológiai módszert, amit komplementer terápiaként 

daganatos betegségben szenvedőknél alkalmaz! 
 

˗ Simonton-tréning 

˗ Hammer-terápia 

˗ Siegel-módszer 

˗ relaxáció 

˗ imagináció 

˗ Silva-féle agykontroll 
 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

23.*  10 pont  

Ismertesse a pikkelysömört a megadott szempontok szerint! 
 

Betegség lényege, jellemzői: 

Öröklött hajlam és külső provokáló tényező, néha bizonyos pszichés hatások 

közreműködése következtében kialakuló krónikus, recidiváló bőrbetegség, 

melyet plakkokká fejlődő gyulladásos papulák és szarusodási zavarok miatti 

lemezes hámlások jellemeznek. Helyileg főleg a könyök külső részén, a 

térdkalácson, de az egész testen is megjelenhet foltok formájában. 

 

Kezelésének lehetőségei: Írjon ötöt! 

˗ UV-sugár (PUVA) alkalmazása 

˗ kenőcsök alkalmazása 

˗ gyógyszerek adása: fumársav, folsav, B12-vitamin 

˗ ózonnal dúsított kis sajátvér-kezelés 

˗ salaktalanító kúra 

˗ vegetáriánus étrend 

˗ gyógynövények alkalmazása 

˗ balneoterápia (Holt-tenger) 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 


