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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.*  2 pont  

Határozza meg a holisztikus orvoslás fogalmát! 
 

Az embert egészében, természeti, társadalmi, kulturális közegében igyekszik 

szemlélni, figyelembe véve értékrendjét, hiedelemrendszerét, spirituális 

beállítottságát. 
 
 

 

2.  3 pont  

Írja le a pszichoszomatikus betegségek kialakulásában szerepet játszó 

tényezőket! 
 

˗ pszichoszomatikus sérülékenység 

˗ személyiségtényezők 

˗ környezeti és társas hatások 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 

 

3.*  2 pont  

Ismertesse a kongruens kommunikáció jelentését! 
 

A verbális és nonverbális kommunikáció egymásnak megfelel és egymást 

erősíti. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

4.*  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!” 

 

5.*  4 pont  

Ismertesse a pufferoldatok fogalmát, jelentőségét! 
 

Fogalma: Az olyan oldatokat, amelyeknek a pH-ja bizonyos határok között 

állandó, pufferoldatoknak nevezzük. 
 

Jelentősége: A pufferek egymásba kapcsolódó finom kémiai 

szabályozórendszert alkotnak, melynek végső célja a hidrogénion-

koncentráció állandóságának biztosítása. A szervezet szabályozórendszere, 

enzimjei csak néhány tizedes pH-eltérést képesek elviselni károsodás nélkül. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

6.  7 pont  

Nevezze meg a hagyományos tibeti orvoslás alapján a testet felépítő 

alkotórészeket! 

 

˗ táplálékesszencia 

˗ vér 

˗ izomszövet 

˗ zsírszövet 

˗ csontszövet 

˗ csontvelő 

˗ sperma, illetve pete 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

7.  5 pont  

Rendezze a felsorolt érzelmeket az Öt Fázisnak megfelelően! Írja a 

sorszámokat a megfelelő fázishoz! 
 

1. harag, düh 

2.  félelem, ijedtség 

3.  öröm 

4.  szomorúság, depresszió 

5.  aggodalom, túlgondolkodás 

 

Fa: ...1.... 

Tűz: ...3.... 

Föld: ...5.... 

Fém: ...4.... 

Víz: ...2.... 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem 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.  5 pont  

Sorolja fel a tibeti orvoslás szerint az epe öt fajtáját! 
 

- metabolikus epe 

- színtelenítő epe 

- meghatározó epe 

- láttató epe 

- színező epe 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

10.  5 pont  

Csoportosítsa az alábbi apiterápiás termékeket a megadott szempontok 

szerint! Írja a helyes válasz sorszámát a megfelelő helyre! 
 

1. méz 

2. méhméreg 

3. méhpempő 

4. propolisz 

5. virágpor 

 

Növényi eredetű:…1., 4., 5.… 

Állati eredetű: …2., 3.… 
 

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

 

11.*  5 pont  

Írjon le a Feldenkrais - módszer gyakorlásának pozitív hatásai közül ötöt! 
 

˗ önismeret fejlődése 

˗ testi tudatosság fokozása 

˗ mozgáskoordináció javulása 

˗ érzékszervek finomodása 

˗ kényelmesebb testtartás 

˗ feszültség csökkenése 

˗ légzés javulása 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

12.  3 pont  

Húzza alá az alábbiak közül a vegetáriánus táplálkozásra vonatkozó 

helyes megállításokat! 
 

˗ a vegán nem eszik semmilyen állati eredetű terméket 

˗ a vegetáriánusok, vagy vegán étrenden élők tápanyagellátottsága nem 

oldható meg hiánytalanul 

˗ a vegetáriánusságnak egészségügyi indoka is lehet 

˗ a vegán tejet, tejterméket, tojást fogyaszt 

˗ a vegetáriánus személy halat fogyaszt 

˗ a növényi táplálkozás jobb minőségű zsiradékot, elegendő mennyiségű 

rostot, komplexebb szénhidrátokat tartalmaz 
 

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

adható!) 
 

13.*  4 pont  

Soroljon fel a kénes víz fogyasztásának ellenjavallatai közül négyet! 
 

˗ heveny májgyulladás 

˗ heveny epeútgyulladás 

˗ fokozott pajzsmirigyműködés 

˗ akut hasnyálmirigy-gyulladás 

˗ krónikus hasnyálmirigy-gyulladás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

14.*  5 pont  

Ismertesse a Psychokinesiology természetgyógyászati kineziológiai 

rendszer lényegét! 
 

Dr. Dietrich Klinghardt alapgondolata az, hogy az izmok lelki ingerekre, 

képekre, mondatokra, kifejezésekre reagálnak, így izomteszt segítségével 

vizsgálható a reakciójuk. A megoldatlan lelki konfliktusok (MLK) 

elraktározódnak az agyban, ott blokkolják az adott terület működését. Az MLK 

feloldása után a gyógyító folyamatok beindulnak. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

15.*  5 pont  

Nevezzen meg a C-vitamin-hiány fő tünetei közül ötöt! 
 

˗ érfalak gyengülése 

˗ fáradékonyság 

˗ gyengeség 

˗ sebgyógyulási zavarok 

˗ depresszió 

˗ parodontopahtiák 

˗ immundepressziók 

˗ antioxidációs-képesség csökkenése 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

16.*  5 pont  

Soroljon fel a lehetséges fogászati gócok közül ötöt! 
 

˗ minden turbinával fúrt, tömött fog (különösen az amalgámtömés) 

˗ minden gyökérkezelt fog 

˗ minden simán extrakcióval (kihúzással) eltávolított fog helye 

˗ minden implantátum, csap 

˗ minden hely, ahol a híd, a pótlás, vagy a protézis nyomja, irritálja a 

nyálkahártyát 

˗ minden fogágygyulladásos zóna (ínysorvadás, tasak, ínygyulladás, 

fogkövesség nyomán kialakult degeneratív folyamat) 

˗ minden szájsebészeti beavatkozás nyomán létrejött heg 

˗ hiányzó fogágy, elsorvadt fogíny pótlására alkalmazott kollagénfeltöltések 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

17.  8 pont  

Ismertesse a kínai masszázs során megállapítható hiány-, és többlet állapot 

jellemzőit! Egészítse ki az alábbi táblázatot! 

 

 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 

18.  2 pont  

Egészítse ki az alábbi mondatot! 
 

A fülkagylón a mikrozónákkal átfedésben …mikroakupunktúrás… 

pontrendszer is megtalálható, ez adja a …fülakupunktúrás kezelések… alapját. 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 

 Hiány állapot esetén Többlet állapot esetén 

a bőr, az izom és a 

kötőszövet tónusa 
petyhüdt, erőtlen feszes, kemény 

az adott testrész/terület 

hőérzete 
hűvös meleg 

mozgatásra adott  

válasz 
az állapot javul az állapot romlik 

nyomásra adott válasz 

erős nyomást is kibír, ún. 

„jó fájdalomérzet” 

keletkezik 

kisebb nyomásra is 

fájdalmas, irritábilis az 

érintett terület 
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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

 

19.  5 pont  

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

típusúakat! 
 

termet: …magas… 

fej és has: …termetéhez képest nagy… 

váll: …keskeny… 

arcszín: …sötét tónusú… 

mozdulat, beszéd: …szaggatott… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

 

 

20.  3 pont  

Írja le, mi várható el az optimális konzulens orvosi kapcsolatban! 
 

˗ az orvos gyorsan elérhető legyen  

˗ kölcsönös bizalom az orvos és a természetgyógyász között 

˗ a konzulens orvos nyitott legyen a természetgyógyászat felé 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

 

 

 

21.  6 pont  

Nevezze meg a szemfenék-megbetegedések esetén kiegészítő módszerként 

alkalmazott komplementer gyógymódokat! 
 

- Bates-Koplakov-Schneider-féle szemtorna 

- akupresszúrás pontok ingerterápiája szemész-szemtréner orvos tanácsára 

- fülakupunktúrás addiktológiai módszer 

- gyógyhatású készítmények kúraszerű alkalmazása  

- glaukóma esetén vesetisztító diéta 

- szemfenék-meszesedés esetén májtisztító diéta 
 

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

    

„Korlátozott terjesztésű!” 

 

22.*  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!) 

 


