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ÁEEK EFF 

 

„Korlátozott terjesztésű!” 

 
 

Érvényességi idő: 

az írásbeli vizsga befejezésének  
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A minősítő neve: Dr. Páva Hanna 
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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.*  5 pont  

Ismertesse azokat az adatokat, melyeket a természetgyógyászati rendelés 

során az egészségügyi dokumentációban kötelezően fel kell tüntetni! Írjon 

ötöt! 

 

˗ a nem konvencionális eljárás indoka 

˗ a kórelőzmények 

˗ az orvos által megállapított diagnózis és javasolt terápia (a rendelkezésre 

álló lelet másolata a dokumentációba betehető) 

˗ a kliens állapota és annak változásai 

˗ a kliens személyi adatai 

˗ az elvégzett természetgyógyászati kezelés leírása 

˗ a természetgyógyász által javasolt terápia 

˗ a kezelés időpontjai 

˗ saját megfigyelések, állapotfelmérések egyéb információk 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

2.*  3 pont  

Határozza meg a Pischinger-féle alaprendszer fogalmát! 
 

Az alaprendszer az a tér, melybe a szervezet valamennyi sejtje, organelluma, 

szerve, szervrendszere beleágyazódik, amely egységes az egész szervezetben. 
 

 

3.*  3 pont  

Sorolja fel az ökopszichológia alaptételeit! 
 

˗ az ember egészsége/életminősége és a környezet állapota nem független 

egymástól 

˗ az ember néha nincs tisztában azzal, hogy közérzeti/pszichés problémáit a 

természettel való kapcsolat megszakadása okozza 

˗ az ember okozója, elszenvedője, és a megváltoztatás birtokosa a 

természettel kapcsolatos problémáknak 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

4.  3 pont  

Nevezze meg a három legfontosabb nádit! 
 

˗ pingala 

˗ ídá 

˗ szusumná 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

5.*  5 pont  

Határozza meg a Sirodhara lényegét! 
 

A Sirodhara során meleg gyógyfüvekkel dúsított szezámolajat csepegtetnek 

vékony sugárban a homlokra, a harmadik szem tájékára. A beteg behunyt 

szemmel koncentrál az érzéseire, amelyeket közben érez. A módszer az 

idegrendszert tökéletesen ellazítja. 

 
 

6.*  5 pont  

Ismertesse a hagyományos kínai orvoslásban a Vér rendellenességeihez 

tartozó Forró Vér okát és tüneteit! 
 

Oka: „méreg” jutott a Vérbe (vérmérgezés) 

 

Tünetei: Soroljon fel négyet! 

˗ gyors véráramlás  

˗ bőrkiütések 

˗ szapora pulzus 

˗ nyugtalanság 

˗ delírium 

˗ eszméletvesztés 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

7.  4 pont  

Nevezze meg a hagyományos tibeti orvoslás terápiájában alkalmazott 

külső gyógymódokat! 
 

˗ olajos masszázs 

˗ érvágás 

˗ izzasztás 

˗ moxaterápia 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

8.*  4 pont  

Soroljon fel a népi gyógyanyagok közül négyet! 
 

˗ növények 

˗ ásványi eredetű anyagok 

˗ állati eredetű anyagok 

˗ emberi eredetű anyagok 

˗ élő állatok (pióca) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 



5 

 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

9.  4 pont  

Párosítsa a felsorolt ivókúraként alkalmazott gyógyvizeket alkalmazási 

javallataikhoz! Írja a sorszámok mellé a helyes válasz betűjelét! 
 

1. alkalikus ásványvíz (pl. Salvus) 

2. szulfátos ásványvíz (pl. Mira, Igmándi) 

3. kénes ásványvíz (pl. Csevice) 

4. jódos ásványvíz (pl. Jódaqua) 
 

A. terhességi golyva megelőzése 

B. vércukorszint csökkentése, savtúltengés csökkentése 

C. epehajtó-, hashajtó-hatás 

D. idült hörghurut, gyomor,- bélpanaszok 
 

1.-…B…,     2.-…C…,     3.-…D…,     4.-…A… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

10.*  2 pont  

Fogalmazza meg röviden a csikung gyakorlása során alkalmazott gyógyító 

hangok hatását a szervezetre! 
 

Az egyes hangok különböző minőségű rezgésekkel rendelkeznek, melyek 

befolyásolják a szervezet, elsősorban az idegrendszer működését. 
 

 

11.*  5 pont  

Soroljon fel a méz fogyasztásának indikációi közül ötöt! 
 

˗ magas vérnyomás 

˗ magas koleszterinszint 

˗ megfázás 

˗ láz 

˗ arcüreggyulladás 

˗ emésztési panaszok 

˗ szorongás oldása 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

12.*  5 pont  

Írjon le a colon-hidroterápia kontraindikációi közül ötöt! 
 

˗ diverticulitis 

˗ colitis 

˗ Crohn-betegség 

˗ vastagbéldaganat 

˗ vékonybéldaganat 

˗ alhasi sugárkezelés 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 
 

13.  5 pont  

Csoportosítsa a felsorolt betegségeket az alábbiakban megadott 

szempontok szerint! Írja a helyes válasz sorszámát a megfelelő helyre! 
 

1. köszvény 

2. fogszuvasodás 

3. ekcéma 

4. migrén 

5. pikkelysömör 
 

Táplálkozásfüggő betegségek: …1., 2.… 

Korlátozottan táplálkozásfüggő betegségek: …3., 4., 5.… 
 

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

14.*  5 pont  

Ismertessen a homeopátiás gyógyszerek bevételi és tárolási szabályai 

közül ötöt! 
 

˗ A homeopátiás gyógyszereket elektromágneses sugárforrás, pl. 

mobiltelefon, TV, rádió, számítógép, mikrohullámú sütő 0,5 - 1 méteres 

távolságon belül nem lehet tárolni. 

˗ A homeopátiás golyókat el kell szopogatni, mert a hatóanyag a 

szájnyálkahártyáról szívódik fel a legkönnyebben. 

˗ Ha a golyókat fel kell oldani, akkor csapvízben oldjuk, és ehhez fém eszközt 

ne használjunk. 

˗ Lehetőleg ne érintsük kézzel a golyókat, mert a hatóanyag nagy része a 

golyócskák felületén található. 

˗ A teljes felszívódás érdekében a gyógyszerek bevétele előtti és utáni fél-fél 

órában az evést, ivást, fogmosást, cigarettázást, más gyógyszer bevételét 

valamint a rágógumizást kerülni kell. 

˗ Fogmosáshoz a kezelés teljes ideje alatt mentolmentes fogkrémet kell 

használni és semmilyen mentolt tartalmazó anyagot nem lehet alkalmazni. 

˗ Az illóolajok használatát kerülni kell. 

˗ Csökkenteni, illetve érdemes abbahagyni a dohányzást, kávé-, illetve a 

kólafogyasztást. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 15.  1 pont  

Húzza alá a mobilizációra jellemző sajátosságot! 
 

˗ a mozgásvezetés túllépi a passzív határt 

˗ többszöri, kis energiájú mozgatás, kis kockázattal 

˗ egyetlen, gyors, rövid amplitúdójú ízületi mozgatás 
 

(Csak az 1 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

16.  2 pont  

Nevezze meg az antropozófus gyógyászat alapjait lerakó személyeket! 
 

˗ Rudolf Steiner 

˗ Ita Wegmann 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

17.*  3 pont  

Írja le a biológiai fogászatban az öt funkciós kör szájüregi kivetülésének 

szabályát! 
 

Mind a négy szájüregi kvadránsban mind az öt funkciós kör kivetül, mégpedig 

azonos oldalra, illetve a páratlan szervek két oldalra. 
 

 

18.*  5 pont  

Ismertesse a Touch for Health (TFH) természetgyógyászati kineziológiai 

rendszert az alábbiak szerint! 
 

A módszer kidolgozója: 

…dr. John Thie… 

 

Célja: 

…egyszerű korrekciók segítségével a test természetes energiaáramlásának 

helyreállítása… 

 

A kezelés várható hatásai: Írjon hármat! 

˗ csökken a fizikai fájdalom 

˗ csökken a mentális fájdalom 

˗ csökken a feszültség 

˗ javul a testtartás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

19.*  5 pont  

Sorolja fel a mágneses terápia hatásait! Írjon ötöt! 
 

˗ enyhíti a görcsöket 

˗ fájdalomcsillapító 

˗ enyhíti a vizelési ingert 

˗ javul a kalcium beépülése a csontokba 

˗ csökkenti a gyulladásokat 

˗ csökkenti az ödémákat 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 20.  1 pont  

Húzza alá a felsoroltak közül a Voll-féle elektroakupunktúrás vizsgálatra 

vonatkozó helyes megállapítást! 

 

˗ A Voll-féle vizsgálattal időt és pénzt takaríthatnának meg, ha költséges 

röntgenvizsgálatok helyett alkalmaznák. 

˗ A Voll-féle vizsgálattal akár orvos nélkül is megállapítható, hogy a betegnek 

melyik gyógyszerre lenne szüksége. 

˗ A Voll-vizsgálat semmilyen klinikai vagy laboratóriumi eredményt nem 

képes helyettesíteni. 

˗ A Voll-féle vizsgálat olyan műszeres vizsgálati módszer, melynek 

segítségével a betegségek egymástól precízen differenciálhatók és objektívvé 

tehetők. 

 
(Csak az 1 helyes válasz aláhúzása esetén adható pont! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem adható!) 

 

21.*  3 pont  

Jellemezze Mayr-diagnosztika szuboptimális egészségi állapotát! 
 

A normálistól már eltérő jelek észlelhetők, de a páciens még semmilyen 

betegségtünetet nem érez. Így néma károkról beszélhetünk. 

Mivel a páciens ereje teljében és minden tünettől mentesnek érzi magát, ezért 

nem tesz semmit a betegsége megelőzéséért. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

22.  6 pont  

Egészítse ki a kínai alkattanra vonatkozó táblázatot! 
 

 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

Besorolás 

kategóriája 
jin-típusú alkat jang-típusú alkat 

izomzat zsírpárnás 
határozott kidolgozottságú 

izmokkal rendelkezik 

medence széles szűk 

fejtartás lehajtva tartja a fejét egyenesen tartja a fejét 

viselkedés nehézkes, rugalmatlan gyors, alkalmazkodó 

 

23.*  2 pont  

Határozza meg a projekciós terület fogalmát! 
 

A szervezet egésze vagy bizonyos szervek, testrészek kivetülnek, megjelennek 

egy kisebb testtájon, testrészen. 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

24.*  4 pont  

Sorolja fel az ellenállóképesség javításának lehetőségeit a húgyúti 

gyulladások kezelési stratégiájában! Írjon négyet! 
 

˗ salaktalanítás 

˗ szénhidrát- és fehérjeszegény diéta 

˗ probiotikumok szedése 

˗ prebiotikumok alkalmazása 

˗ vízkúrák 

˗ gyógynövények alkalmazása 

˗ ortomolekuláris szerek szedése 

˗ a kórokozók koncentrációjának csökkentése (3-4 liter folyadék, vízhajtó 

gyógyteák fogyasztása) 

˗ intimhigiénia 

˗ a stressz és a félelmek csökkentése 

˗ az alkohol kerülése 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

25.*  2 pont  

Fogalmazza meg röviden a salutogenezis jelentését! 
 

Az egészség keletkezésének és fenntartásának forrásaihoz való kapcsolódás. 
 

26.*  5 pont  

Nevezzen meg öt lehetséges természetgyógyászati módszert 

gyermektelenség/meddőség kezelésére! 
 

˗ méregtelenítő kúra 

˗ ortomolekuláris medicina (ásványok, nyomelemek, vitaminok pótlása) 

˗ alhasi torna 

˗ gátizomtorna 

˗ hasi jógagyakorlatok 

˗ alhasi reflexzóna-terápia 

˗ fülakupunktúra 

˗ hagyományos kínai orvoslás (HKO) 

˗ homeopátia 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

27.*  3 pont  

Határozza meg a reguláció fogalmát! 
 

A szervezet rendelkezik azzal a képességgel, hogy egyensúlyi állapotát (a 

homeosztázist) megőrizze vagy helyreállítsa. A szervezet önszabályozó, 

öngyógyító képessége. 
 

 


