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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.  1 pont  

Ismertesse, hogy mi a teendő akkor, ha az Önhöz fordult kliensnél 

betegség gyanúját állapítja meg, de a kliens még nem áll orvosi kezelés 

alatt ezzel a betegséggel! 
 

…További orvosi vizsgálatra kell küldeni a klienst… 
 

 

2.*  4 pont  

Írja le a salakanyagra vonatkozó ismereteit a megadott szempontok 

szerint! 
 

Salakanyag fogalma: 

A szervezet számára haszontalan, idegen vagy túlzott mennyiségben jelen levő 

belső, vagy külső eredetű molekulák és azok anyagcseretermékei. 
 

Salak jellemzői: Írjon kettőt! 

˗ teher a szervezet anyagcseréje számára 

˗ nehezíti, blokkolja a normális biokémiai és élettani folyamatokat: az 

immunműködést, az anyagcserét, az adaptációs képességet, valamennyi 

szervrendszer működését, regenerációs és más önszabályzó képességeket 

˗ a salakanyagok többsége savas, vagy semleges kémhatású 
 

(Helyes válaszonként a fogalomra 2 pont, a jellemzőkre 1-1 pont adható!) 

 

 

3.*  3 pont  

Sorolja fel a passzív házak energiaforrásait! Írjon hármat! 
 

˗ napsugárzás 

˗ az épületben tartózkodó emberek teste által kisugárzott hő 

˗ az épületben lévő műszaki berendezések működése által kisugárzott hő 

˗ földhő 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

4.*  2 pont  

Határozza meg a helper szindróma lényegét! 
 

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

drogozáshoz hasonló addikció (függőség) jelleggel működik. 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

5.  4 pont  

Nevezze meg a tibeti gyógyászat terápiás eszközeit! 
 

˗ megfelelő táplálék 

˗ helyes életmód 

˗ gyógyszerek 

˗ külső gyógymódok 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

6.  5 pont  

Rendezze a felsorolt szagokat az Öt Fázisnak megfelelően! Írja a 

sorszámokat a megfelelő helyre! 
 

1.  illatos 

2.  testszag (nyers hús, vér) 

3.  kecskeszag (májszag) 

4.  rohadt 

5.  égett 
 

FA: ...3.... 

TŰZ: ...5.... 

FÖLD: ...1.... 

FÉM: ...2.... 

VÍZ: ...4.... 

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

7.*  4 pont  

Soroljon fel a csi testen belüli funkciói közül négyet! 
 

˗ aktivál 

˗ melegít 

˗ véd 

˗ átalakít 

˗ megőrzi az állandóságot 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

8.*  3 pont  

Fogalmazza meg, mi a komplementer daganatterápia elsődleges célja! 
 

A komplementer daganatterápia elsődleges célja, hogy a szervezet ellenálló 

képessége elérje azt a fokot, hogy a daganat további növekedését meg tudja 

akadályozni. 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

9.  6 pont  

Nevezze meg az ájurvédikus orvoslás szerint azokat az egyéb 

szempontokat, melyeket a dósák állapotának felmérése mellett az 

orvosnak meg kell ítélnie a vizsgálat során! 
 

˗ a kiváltó faktor 

˗ a folyamat kezdete 

˗ a folyamat lokalizációja 

˗ a progresszió foka 

˗ az enyhülés 

˗ a következmény 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

10.*  2 pont  

Határozza meg az életmód fogalmát! 
 

Viszonylagos szabadsággal megválasztott tevékenységek és az ezzel 

kapcsolatos preferenciák. 
 

 

11.  3 pont  

Húzza alá az akupresszúrára jellemző meghatározásokat! 
 

˗ Az akupresszúrát eszköz nélkül, vagy eszközzel végezzük. 

˗ Az akupresszúra elsődleges technikája a nyomás. 

˗ Öngyógyításra is alkalmas. 

˗ A kezelés a csakrákban kialakult blokkot oldja. 

˗ Alkalmazható a vegetatív idegrendszer áthangolására. 

˗ A kezelés beindítja a nádikban az energia áramlását. 
 

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

adható!) 
 

 

12.*  5 pont  

Soroljon fel a gyógynövényes fürdők használatának indikációi közül ötöt! 
 

˗ légúti fertőzések 

˗ megfázások 

˗ reumatikus mozgásszervi betegségek 

˗ bőrproblémák 

˗ stressz 

˗ alvászavarok 

˗ levertség 

˗ fáradtság 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

13.*  6 pont  

Ismertesse a krioterápiát az alábbiak szerint! 
 

Biológiai hatása: 

˗ fájdalomcsillapító 

˗ gyulladáscsökkentő 

˗ izomspazmus oldó 
 

Alkalmazásának kontraindikációi: Írjon hármat! 

˗ kifejezett érszűkület 

˗ Raynaud-szindróma 

˗ hidegérzékenység 

˗ bőrsérülés 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

14.  3 pont  

Határozza meg (számokban kifejezve) a homeopátiában használatos D, C, 

LM hígítás nagyságrendjét! 
 

D  =  …10… 

C  =  …100… 

LM  = …50.000… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

15.*  8 pont  

Sorolja fel az antropozófus gyógyászat négy gyógyszeralapanyagát! Írjon 

az alapanyagok mellé egy-egy előállítási formát! 
 

˗ ásványok pl.: porítás, oldatba vitel 

˗ fémek pl.: desztillálás, redukálás, fém-tükör készítés 

˗ növények pl.: digestio, fermentálás, elszenesítés, elhamvasztás 

˗ állati eredetű anyagok pl.: vizes, alkoholos, glicerines kivonat 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

 

 

16.*  2 pont  

Írja le a passzív mozgástartomány fogalmát! 
 

Külső erővel elérhető mozgás az aktív és anatómiai mozgáshatár között. 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

17.*  5 pont  

Soroljon fel ötöt az Alfred Stock által leírt amalgám hatások közül! 
 

˗ fáradékonyság 

˗ kedvetlenség 

˗ ingerültség 

˗ fejfájás 

˗ szédülés 

˗ feledékenység 

˗ szájüregi gyulladások 

˗ hasmenés 

˗ étvágytalanság 

˗ krónikus köhögés 

˗ krónikus hurut 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

18.*  5 pont  

Nevezzen meg az egyéni mikrotápanyag-szükségletet befolyásoló tényezők 

közül ötöt! 
 

˗ életkor 

˗ súly 

˗ nem 

˗ terhesség, vagy szoptatás 

˗ táplálkozás/étkezési szokások 

˗ élelmiszer-intolerancia 

˗ életmód 

˗ mozgásmennyiség, a mozgás intenzitása és fajtája 

˗ gyógyszerek 

˗ alkohol 

˗ dohányzás 

˗ stressz és kezelése 

˗ a felvett tápanyagok felszívódása/hasznosulása 

˗ egészségi állapot: betegségek, műtétek, kemoterápia stb. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

19.  1 pont  

Írja le a szervi projekciók szabályai közül a lateralitás szabályát! 
 

A bőrtünet azonos oldalon jelenik meg. 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

20.*  5 pont  

Soroljon fel az anamnéziskészítés legfontosabb szabályai közül ötöt! 
 

- nyugodt körülmény biztosítása 

- a beteg és állításainak feltétel nélküli elfogadása 

- empátiás légkör teremtése 

- kitartó odafigyelés (jegyzetelés és odafigyelés helyes aránya) 

- a „szabadon beszélni hagyni” és a célzott kérdésekre adott válaszok 

idejének helyes aránya 

- összefoglaló következtetések leírása, kiemelése 

- az anamnézis bizonyos elemeit a következő találkozások alkalmával is meg 

kell ismételni 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

21.  3 pont  

Egészítse ki az alábbi mondatot! 

 

Az odonton egy energetikai …mikrorendszer…, amely mérhető …elektromos 

mutatókkal… rendelkezik, és az …akupunktúrás meridiánhálózat… 

közvetítésével kapcsolódik az egész testhez. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

22.*  2 pont  

Ismertesse a természetgyógyász tevékenységgel kapcsolatosan a diagnózis 

felállítására vonatkozó előírásokat a 11/1997. (V. 28.) NM rendeletben 

leírtak szerint! 
 

„A tevékenység végzésére képesített nem orvos személy diagnózist nem állíthat 

fel, az orvos által felállított diagnózissal kapcsolatos terápiát nem 

módosíthatja.” 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

23.*  5 pont  

Nevezzen meg a klimaktériumban előforduló tünetek közül ötöt! 
 

- rendszertelen havivérzés 

- hőhullámok 

- gyakori hangulatingadozás 

- ingerlékenység 

- a hüvelyi nyálkahártya szárazabbá válik 

- libidócsökkenés 
 

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

 

24.  4 pont  

Húzza alá azokat a fitoterápiás szereket, amiket magas vérnyomás 

kezelésére alkalmaz! 
 

˗ fagyöngy 

˗ csalánlevél 

˗ mezei zsurlóhajtás 

˗ fokhagyma 

˗ bodzavirág 

˗ kamillavirág 

˗ olajfa 

˗ citromfű 

˗ kakukkfűlevél 

˗ édesgyökér 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!) 
 

25.  4 pont  

Sorolja fel a dohányzásról való leszokást segítő, a pszichoterápiát 

kiegészítő lehetőségeket! 
 

˗ kínai akupunktúra  

˗ indiai jóga- és légzőgyakorlatok 

˗ gyógynövények 

˗ ortomolekuláris medicina 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

26.*  5 pont  

Írja le a legfőbb természetes gyógymódokat légúti betegségek esetén! 

Soroljon fel ötöt! 
 

- diéta (főként az állati eredetű termékek csökkentése, friss, könnyű növényi 

étkezés, táplálék allergének kizárása) 

- ortomolekuláris módszerek (vitaminok, ásványok nagyobb mennyiségű 

szedése) 

- életmód korrekció (elegendő pihenés, dohányzás elhagyása, megfelelő 

öltözködés, légzőgyakorlatok végzése stb.) 

- gyógynövények, aromák 

- homeopátia (komplex szerek, nozódák, homeopátiás sajátvér-kezelés) 

- sajátvér-kezelés 

- akupunktúra, neurálterápia 

- masszázsmódszerek 

- egyéb fizikális módszerek (melegedő lábfürdő, szauna, pakolások stb.) 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 


