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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  

Írjon öt olyan módszert/lehetőséget, amelyet a természetgyógyász saját 

lelki egészségének (mentálhigiénéjének) megőrzésére, a kiégés 

megelőzésére választhat! 
 

˗ meditáció 

˗ relaxáció 

˗ természetjárás 

˗ mély, bensőséges emberi kapcsolatok kialakítása 

˗ keleti mozgásgyakorlatok végzése 

˗ keleti légzőgyakorlatok végzése 

˗ vitalitásgenerátorok alkalmazása (nevetés, érintés, testmozgás) 

˗ a munka változatosabbá tétele (önképzés, kutatás, tanítás) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

2.*  2 pont  

Ismertesse a kongruens kommunikáció jelentését! 
 

A verbális és nonverbális kommunikáció egymásnak megfelel és egymást 

erősíti. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

3.*  5 pont  

Sorolja fel az ökofalu elnevezés alapjául szolgáló kritériumokat! Írjon 

ötöt! 
 

˗ kis környezeti terhelés, fenntarthatóság, jó életminőség biztosítása 

˗ építkezés természetes anyagokból 

˗ vegyszermentes biogazdálkodás 

˗ önellátó gazdálkodás 

˗ megújuló energiák használata (nap, szél, biomassza felhasználása) 

˗ környezetkímélő szennyvíztisztítás, komposzt-WC-k használata 

˗ közösségépítés, hagyományápolás, vallásgyakorlás, oktatási tevékenység, 

ökoturizmus 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

4.*  2 pont  

Magyarázza meg 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!) 
 

5.  3 pont  

Húzza alá az alábbi felsorolásból a dosákat! 
 

˗ vata 

˗ prakriti 

˗ szatva 

˗ pitta 

˗ radzsasz 

˗ kapha 

˗ tamasz 
 

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

6.  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!” 

 

7.*  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!) 

 

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 a kéz- és lábreflexológia lényegét! 
 

A kéz és a láb mikrorendszereinek állapotfelmérésével és kezelésével 

foglalkozó masszázsrendszer. 
 

10.*  5 pont  

Írjon le a gyógynövények tárolására vonatkozó szempontok közül ötöt! 
 

˗ hűvös helyen tároljuk 

˗ száraz helyen tároljuk 

˗ pormentes helyen tároljuk 

˗ jól szellőző helyen tároljuk 

˗ lehetőleg papír-, vagy vászonzacskóban tároljuk 

˗ illóolaj tartalmú növényeket nejlonzacskóban, befőttes üvegben érdemes 

tárolni 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

11.*  8 pont  

Sorolja fel a testi méregtelenítés lehetőségeit, egy-egy példával! 
 

˗ bőrön keresztül - pl. szauna, gyógyfürdő, izzasztó kúrák 

˗ bélrendszeren keresztül - pl. diéta, böjt, hashajtás, beöntés 

˗ vesén keresztül - pl. fitoterápiás szerek, homeopátiás szerek 

˗ tüdőn keresztül - pl. légző gyakorlatok, antropozofikus szerek 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

12.*  5 pont  

Ismertesse a köpölyözést az alábbi szempontok szerint! 
 

Lényege: 

Vákuumot hozunk létre a köpölyben, ami szívó hatásával a bőrt megemelve 

vérbőséget okoz az adott területen. 
 

Hatása: Írjon hármat! 

˗ lazulnak az izmok 

˗ a kapillárisok átjárhatósága fokozódik 

˗ javul a terület vérellátása (az erekbe friss vér és oxigén áramlik) 

˗ beindul a méregtelenítés (a kötőszövetek megtisztulnak a felhalmozódott 

salakanyagoktól) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

13.*  4 pont  

Soroljon fel a funkcionális ízületi blokk (FIB) klinikai jellemzői közül 

négyet! 
 

˗ szűkebb aktív mozgástartomány egy, vagy több irányban (izom-, tok-, 

csonttípusú) 

˗ tapintásra, aktív vagy passzív mozgatásra receptorfájdalom 

˗ tapintható duzzanat a szöveti megvastagodás miatt 

˗ fájdalmas izomtónus-fokozódás, triggerpontokkal (fájdalmas pont) 

˗ akadályozott ízületi játék 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)   
 

14.*  2 pont  

Ismertesse az antropozófus gyógyászat terápiáinak célját! 
 

Az egészséget fenntartó, illetve újraképző erők serkentésére irányulnak. Oki 

kezelésre, végleges gyógyulásra az egészséget jelentő egyensúlyra törekszenek, 

azaz salutogenesisre/hygiogenesisre. 
 

15.*  5 pont  

Sorolja fel azokat az eseteket, amikor a konzervatív medicina az 

ortomolekuláris medicinát használja! Írjon ötöt! 
 

˗ xerophtalmia kezelésénél A-vitamin adása 

˗ anaemia perniciosa kezelésénél B12-vitamin alkalmazása 

˗ osteoporosisnál és rachitisnél D-vitamin alkalmazása 

˗ légúti betegségek esetén N-acetil-cisztein alkalmazása 

˗ pajzsmirigybetegségnél jód adása 

˗ hyperlipidaemiánál nikotinsav alkalmazása 

˗ cukorbetegek kezelése inzulinnal 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

16.*  7 pont  

Ismertesse a magnetoterápiát az alábbi szempontok szerint! 

 

Alkalmazásának indikációi: Írjon négyet! 

˗ csontritkulás 

˗ bénulás 

˗ görcsös izomtevékenység 

˗ sclerosis multiplex 

˗ Parkinson-kór 

˗ ideggyulladás 

˗ bőrgyógyászati fekély 

˗ ízületi fájdalom 
 

Alkalmazásának kontraindikációi: Írjon hármat! 

˗ pacemakerbeültetés 

˗ terhesség 

˗ láz 

˗ vérzéses folyamatok 

˗ tbc 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

17.  3 pont  

Sorolja fel azokat a Head-féle reflexzónán tapasztalható eltéréseket, 

amelyekből arra következtet, hogy a zónához tartozó belső szerv 

megbetegedett! 
 

- fájdalom, nyomásérzékenység 

- turgorváltozás (Kibler-redő) 

- a zónákon tapasztalható bőrhőmérséklet eltérés 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

18.  7 pont  

 Jellemezze a kínai alkattan Öt-fázis szerinti besorolása alapján a Föld 

 típusúakat! 
 

termet: …zömök, átlagos… 

fej: …viszonylag nagy… 

kéz és láb: …kicsi… 

has: …előredomborodó… 

comb: …vaskos… 

arcszín: …sárgás tónusú… 

mozdulat: …súlyos, gyors… 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

19.  2 pont  

Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 

A Kínai kézdiagnosztika Jin-jang szerinti besorolása esetén a nedves, hideg 

tenyér …janghiányos… állapotra utal, míg a forró tenyér a …jin hiányát… 

mutatja. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

20.*  2 pont  

Határozza meg, hogy mit vizsgál a szájárammérő! 
 

A szájárammérő a szájban, a fogakban levő különböző fémek közötti 

galvánáramhatást vizsgálja. 
 

21.  5 pont  

 Sorolja fel a fizikális vizsgálat részeit magyarul! 
 

˗ megtekintés 

˗ tapintás 

˗ kopogtatás 

˗ hallgatózás 

˗ szaglás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

22.  8 pont  

Csoportosítsa a felsorolt fogamzásgátló módszereket a megadott 

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

1. operatív módszerek 

2. kondom 

3. Billings-módszer 

4. hormonális kontracepció 

5. naptármódszer 

6. pesszárium 

7. ondósejtet elpusztító anyagok (zselék, krémek, stb.) 

8. intrauterin eszközök 

 

Természetgyógyászati szempontból elutasítandó módszerek:  

…1., 4., 7., 8. … 

 

Természetgyógyászati szempontból elfogadható módszerek:  

…2., 3., 5., 6. … 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!) 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

23.*  4 pont  

Soroljon fel négy étvágycsökkentő, anyagcsere-aktiváló, tisztító hatású 

gyógyteát! 
 

˗ apróbojtorján 

˗ kecskerutafű 

˗ sédkenderfű 

˗ gyermekláncfű 

˗ kutyabengekéreg 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

24.*  3 pont  

Nevezze meg a köröm kóros elváltozásainak okait! Írjon hármat! 
 

˗ szívelégtelenség 

˗ ásványi anyagok hiánya 

˗ vitaminhiány 

˗ gombás fertőzés 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 


