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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  

 



3 

 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

Maximálisan adható 

                        pontszám: 
 

1.*  2 pont  

Ismertesse az orvoslás és a természetgyógyászat viszonyára vonatkozó 

vegyes csoportba sorolás lényegét! 
 

˗ monopolisztikus jelleg: meghatározott egészségügyi tevékenységeket csak a 

hivatalos orvoslás képviselői végezhetnek 

˗ toleráns jelleg: a gyógyítás bizonyos területein nem orvos terapeuták is 

működhetnek 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

2.  2 pont  

Egészítse ki az alábbi mondatokat! 
 

Az emberi szervezet mint „bonyolultan szervezett rendszer” önszabályozó, 

önszervező képességgel rendelkezik, amely mindig a 

…homeosztázis/egyensúlyi állapot… fenntartására törekszik. Ezt az önmagát 

helyreállító, egyensúlyban tartó képességet nevezik …regulációnak/regulációs 

rendszernek…. 
 

3.*  5 pont  

Soroljon fel a nonverbális kommunikáció megjelenési formái közül ötöt! 
 

˗ arcmimika 

˗ hangsúly 

˗ hangszín 

˗ hangerő 

˗ gesztusok 

˗ testtartás 

˗ tekintetváltás 

˗ térközszabályozás 

˗ öltözködés 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

4.*  6 pont  

Nevezze meg és jellemezze a stressz fázisait! 
 

˗ alarmreakció: valamilyen külső, vagy belső stresszor hatására a 

szervezetben lezajlik az élettani stresszválasz, amelynek következtében 

fokozott szimpatikus túlsúly jön létre 

˗ adaptációs fázis: a szervezet alkalmazkodik az új helyzethez, majd egy idő 

után visszaállítja a normál élettani értékeket 

˗ kimerülési fázis: ha a stressz túl hosszú ideig áll fenn, vagy a szervezetet 

újabb stressz hatások érik mielőtt az adaptációs szakasz lecsengene, a 

szervezet kimerül és károsodik 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

5.  4 pont  

Húzza alá azokat a módszereket, amelyeket a hagyományos kínai 

gyógyászat alkalmaz! 
 

˗ csakra harmonizálás 

˗ köpölyözés 

˗ urinoterápia 

˗ moxaterápia 

˗ homeopátia 

˗ akupunktúra 

˗ euritmia 

˗ neurálterápia 

˗ jóga 

˗ csikung 
 

(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Több válasz aláhúzása esetén pontszám nem 

adható!)  
 

6.*  5 pont  

Soroljon fel a tibeti orvoslás szerint, a szétterjedő szélre jellemző 

működések közül ötöt! 
 

˗ a test keringési csatornáinak működtetése 

˗ felemeli és leengedi a végtagokat 

˗ kinyújtja és visszahúzza a végtagokat 

˗ segít a test helyváltoztatásában 

˗ kinyitja és bezárja a testnyílásokat 

˗ szerepe van a legtöbb mozgásban 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

7.  5 pont  

Párosítsa az alábbi klinikai tüneteket az arcszín és a szervek 

összefüggésében az Öt Fázis szerint! Írja a sorszámokat a megfelelő 

helyre! 
 

1. a Lép problémái 

2. a Májfunkció-elégtelensége 

3. a Szív működészavara 

4. a Vese megbetegedése 

5. a Tüdő betegsége 
 

Kékeszöld arcszín: …2.... 

Vörös arcszín: ...3.... 

Sárga arcszín: ...1.... 

Fehér, sápadt arcszín: …5.... 

Sötét arcszín: ...4.... 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

8.  1 pont  

Nevezze meg a népi orvoslás témakörében 1813-ban megjelent Orvosi 

füvészkönyv című mű szerzőjét! 
 

…Diószegi Sámuel… 

 

9.*  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. 
 

10.*  3 pont  

Soroljon fel a méhméreg alkalmazásának indikációi közül hármat! 
 

˗ reumatikus fájdalmak 

˗ ízületi gyulladások 

˗ isiász 

˗ allergiás megbetegedések 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

11.  4 pont  

Csoportosítsa az alábbi ásványvizeket összetételük alapján! Írja a helyes 

válasz sorszámát a megfelelő helyre! 
 

1. Apenta 

2. Jodicum 

3. Szentkirályi 

4. Salvus 

 

Magas nátriumtartalom: …1., 4.… 

Nátriumban szegény: …2., 3.… 
 

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

12.*  5 pont  

Írjon le a szekunder prevenció módszerei közül ötöt! 
 

˗ tüdőszűrés 

˗ méhnyakrákszűrés 

˗ bőrrákszűrés 

˗ prosztatarákszűrés 

˗ végbél- és vastagbélrákszűrés 

˗ mellrákszűrés 

˗ vérnyomásmérés 

˗ vérképvizsgálat 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

13.*  1 pont  

Határozza meg a makronutriensek fogalmát! 
 

Azok a tápanyagok, melyeket naponta grammnyi vagy sokgrammnyi, 

minimálisan 0,1 grammnyi mennyiségben kell bevinni a szükséglet 

biztosítására. 
 

 

14.*  5 pont  

Soroljon fel a teljes értékű vegán étrend jellegzetességei közül ötöt! 
 

˗ nem tartalmaz fehér lisztet 

˗ nem tartalmaz fehér cukrot 

˗ kerüli a mirelitet 

˗ kevés hőkezelt ételt használ 

˗ bioélelmiszereket használ 

˗ kevesebb sót használ 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 

15.*  8 pont  

Írja le az antropozófus gyógyászat terápiájának négy szintjét egy-egy 

példával! 
 

˗ fizikai szint (fizikai szervezet): pl.: fizikai beavatkozások, allopátiás, 

szintetikus vagy természetes eredetű gyógyszerek 

˗ vitalitás szintje (éter-szervezet): pl.: dietetika, ritmusok, mozgás, életvitel 

˗ érzelmi szint (asztrálszervzet): pl.: önismeret, pszichoterápia, művészeti 

terápiák 

˗ individuális szint (én-szervezet): pl.: önazonosság, életút, spiritualitás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

16.*  5 pont  

Nevezzen meg 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!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

17.*  5 pont  

Sorolja fel azokat a tényezőket, amelyek befolyásolják a bélflóra 

kialakulását, illetve módosulását! Írjon ötöt! 
 

˗ genetikai adottságok 

˗ a szülőcsatornában lévő baktériumok 

˗ a szülőszobában lévők flórája 

˗ a szopás során bekerülő baktériumok 

˗ táplálékkal bevitt csírák 

˗ egyéb módon bevitt csírák (érintés, belégzés stb.) 

˗ életmód 

˗ stressz 

˗ immunrendszer aktivitása 

˗ gyomor- és béltraktus szekréciója 

˗ hasnyálmirigy nyákszekréciója 

˗ epeelválasztás és –ürülés megváltozása 

˗ egyéb rizikófaktorok 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

18.*  7 pont  

Nevezze meg a termoregulációs diagnosztika segítségével készíthető 

hőszabályozási grafikonok jellemzőit a megadott szempontok szerint! 
 

Normális hőkép jellemzői: 

- hőmérséklet-csökkenés fentről lefelé figyelhető meg 

- nincs oldaldifferencia 

- a második méréskor a törzsön, a test két oldalán azonos mértékű, kb. 0,5-

1,0 °C hőmérséklet-csökkenés, a fej területén pedig ennél enyhébb 

hőmérséklet-emelkedés következik be 
 

A kóros eredmények típusai: 

- regulációs merevség 

- korlátozott reguláció 

- túlszabályzás 

- paradox reakció: a szokásoshoz képest ellenkező irányba tér ki a második 

mérési érték 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

19.*  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!” 

20.  5 pont  

Sorolja fel a fizikális vizsgálat részeit magyarul! 
 

˗ megtekintés 

˗ tapintás 

˗ kopogtatás 

˗ hallgatózás 

˗ szaglás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

21.  4 pont  

Nevezze meg a jól működő természetgyógyászati partneri viszony 

kialakításában szerepet játszó tényezőket! 
 

˗ alapos és a páciens befogadóképességét figyelembe vevő tájékoztatás, 

magyarázat 

˗ a természetgyógyász jó kommunikációs készsége, rugalmassága 

˗ a páciens bizalmának elnyerése 

˗ a páciens együttműködési készsége, motivációja a gyógyulásra 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

22.*  4 pont  

Írjon le a klimaktériumban előforduló tünetek közül négyet! 
 

- rendszertelen havivérzés 

- hőhullámok 

- gyakori hangulatingadozás 

- ingerlékenység 

- a hüvelyi nyálkahártya szárazabbá válik 

- libidócsökkenés 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

23.*  2 pont  

Fogalmazza meg röviden a fülzúgás (tinnitus) lényegét! 
 

A fülzúgás rendellenes hangok hallása a fülben – egyik vagy mindkét oldalon. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 

24.*  3 pont  

Soroljon fel három kiegészítő terápiaként javasolt élelmiszert pszichiátriai 

betegek számára! 
 

˗ sötétpiros bogyós gyümölcsök leve  

˗ olívaolaj 

˗ zöld levelű zöldségek (spenót, kelkáposzta, brokkoli) 

˗ hal, hús  

˗ tojás 

˗ zöld tea, fekete tea 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

25.*  5 pont  

Nevezzen meg öt eljárást a légzőrendszer helyi gyulladásainak 

csökkentésére! 
 

˗ neurálterápia alkalmazása (a mandula környékére, felső és alsó 

mandulaágyba, eltávolított mandula esetén is, a melléküregek mentén) 

˗ gargarizálás 

˗ inhalálás gyógynövényekkel 

˗ külső gyógynövényes, vizes pakolások 

˗ izzasztás 

˗ az orrjárat öblítése sóoldattal, sós vízzel 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 


