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 „Korlátozott terjesztésű!”   
 

    
„Korlátozott terjesztésű!” 

 
TÁJÉKOZTATÓ 

az értékelő tanár részére 
 
 

− A vizsgázók csak a kiosztott feladatlapon dolgozhatnak. 
 
− Tévedés esetén helyes megoldásnak csak a vizsgázó egyértelmű javítása 

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! 
 
− A bekeretezett sorszámú kérdések (□) kizáró jellegűek.  
    Az írásbeli vizsga sikertelenségét jelenti, ha a kizáró jellegű feladatnál a 

hallgató nem éri el az 51%-ot. 
 
− Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám 

melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot! 
 
− Maximálisan adható pontszám: 100 pont 
 
− Ponthatárok:   
 
                Megfelelt:        51 - 100 pont 
 
                Nem felelt meg:   0 - 50  pont  
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„Korlátozott terjesztésű!” 

Maximálisan adható 
                        pontszám: 
 
 

1.* Ismertesse röviden az ájurvédikus orvoslás egészség- 3 pont  
 képét! 

  
A prakriti (testtípus vagy alkat) megismerése és megértése az egészség 
fenntartásának kulcsa. A prakriti magába foglalja a három dosának az 
egyén számára legmegfelelőbb kombinációját, mely ideálisnak és a 
mindenkori zsinórmértéknek tekinthető. Ennek megtartása, vagy 
megközelítése jelenti az egészséget. Az egyén számára mindig a saját 
veleszületett prakritije a legmegfelelőbb, ezért ezt kell táplálni, erősíteni 
megfelelő életmóddal, táplálkozással, gondolkodással, cselekvéssel. 

 
 

2. Sorolja fel, mely területeken van kölcsönhatásban  3 pont  
 a szervezet a környezetével! 
  

˗ energiaáramlás 
˗ anyagáramlás 
˗ információáramlás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

3. Írja le, hogy mit tesz akkor, ha az Önhöz forduló 1 pont  
 kliensnél betegség gyanúja merül fel, de a kliens 
 még nem áll orvosi kezelés alatt ezzel a betegséggel! 
  

…Orvosi vizsgálatra kell küldeni a beteget… 
 

4.* Írjon le öt lényeges elvet a Gaia filozófiából!  5 pont  
  
 ˗ A bolygó, amin élünk nem holt sárgolyó, hanem intelligens – sőt 

szuperintelligens – élőlény. 
˗ A Föld képes a homeosztázisra, vagyis az állandó állapot 

fenntartására, erre pedig csak az élő szervezet képes. 
˗ A Földnek tudata van. 
˗ Túlzott fogyasztási, terjeszkedési mániánkban ugyanúgy feléljük, 

elpusztítjuk a környezetünket, ahogyan a rákos sejt teszi a testtel. 
˗ A Föld mindenütt megteremti azt, amire a rajta élő embereknek és 

állatoknak akkor és ott szükségük van. 
˗ A Föld biztosítja az emberek számára a betegségek kezelésére való 

gyógynövényeket is. 
 

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

 

5.* Soroljon fel a Dr. Oláh Andor által kidolgozott  4 pont  
 egészséges életmód kilenc pillére közül nyolcat! 

 
 

- méregtelenítés 
- helyes táplálkozás 
- fitoterápia alkalmazása 
- kapcsolat az elemekkel (napfény, víz, levegő, föld) 
- mozgás 
- pihenés, relaxáció 
- jóga 
- lelki gyakorlatok, meditáció 
- személyiségfejlesztés 
 

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 
 

6.* Soroljon fel az anamnéziskészítés legfontosabb  6 pont  
 szabályai közül hatot! 
 

 

˗ nyugodt körülmény biztosítása 
˗ a beteg és állításainak feltétlen elfogadása 
˗ empátiás légkör megteremtése 
˗ 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 anamnéziskészítés bizonyos elemeit a következő találkozások 

alkalmával is meg kell ismételni 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

7. Csoportosítsa a betegségeket, élettani jelenségeket  10 pont  
 aszerint, hogy azok fennállása esetén a böjtölés javasolt, 
 vagy nem! Írja a helyes válasz betűjelét a megfelelő helyre! 

 
 

A. migrén 
B. tuberkulózis 
C. terhesség 
D. veseelégtelenség 
E. ekcéma 
F. epebetegség 
G. hipertónia 
H. allergia 
I. pszichiátriai megbetegedések, pl.: depresszió, paranoia 
J. motiváció, meggyőződés hiánya 
 

A böjt javasolt: ...A, E, F, G, H… 
A böjt nem javasolt: …B, C, D , I, J… 

 

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

 
 

8.* Soroljon fel öt magyarországi gyógyvízlelőhelyet! 5 pont  
  
 ˗ budai termálfürdők 

˗ Bükkszék 
˗ Hévíz 
˗ Hajdúszoboszló 
˗ Parád 
˗ Csopak 
˗ Balatonfüred 
˗ Kékkút 
˗ Igal 
˗ Komárom 
˗ Cserkeszőlő 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 

9.* Soroljon fel az életmódot váltott embert érő negatív  6 pont  
 külső hatások közül hatot! 

  
˗ kigúnyolás 
˗ részvét 
˗ társasági kirekesztés 
˗ lenézés 
˗ lebeszélés 
˗ ijesztgetés 
˗ deviánsnak bélyegzés 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 

10.* Soroljon fel a bélpanaszokra használatos  4 pont  
 gyógynövények közül négyet! 
  

˗ édeskömény 
˗ útifű 
˗ ricinusolaj 
˗ len 
˗ kutyabenge 
 

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

 

11.* Ismertesse a funkcionális ízületi blokk (FIB) leggya- 5 pont  
 koribb kiváltó okait! Írjon ötöt! 

  
˗ belső szervi betegség 
˗ statikai hiba 
˗ ép ízület hibás terhelése 
˗ ízületi trauma 
˗ pszichés zavar 
˗ primer idegrendszeri funkciózavar 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 
 

12.* Soroljon fel a gyomor-bélrendszeren keresztül történő 6 pont  
 méregtelenítés lehetőségei közül hatot! 
  

˗ böjtkúrák 
˗ tehermentesítő napok 
˗ májméregtelenítés gyógynövényekkel 
˗ epehajtás 
˗ hasi kezelés 
˗ masszázs 
˗ colon-hidroterápia 
˗ beöntések 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

13.* Ismertesse az egészséges alvóhely kritériumait! 4 pont  
 Írjon négyet! 

  

˗ a szobában az éjszakai hőmérséklet 20 oC legyen 
˗ a fekvőfelület biztosítson optimális alátámasztást 
˗ az ágynemű vegye fel az éjszakai izzadtságot 
˗ az ágy ne tartalmazzon fémet 
˗ a matrac természetes anyagból készüljön 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

14. Határozza meg, hogy a természetgyógyászat mely ágában 2 pont  
 használatos a hasonlóság elve! Írja le a kifejezés jelentését! 
  

A természetgyógyászati ág megnevezése: …homeopátia… 
 
A kifejezés jelentése: …hasonló a hasonlót gyógyítja… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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15. Határozza meg a homeopátia három alaptörvényét! 3 pont  
  

˗ hasonlóság elve 
˗ gyógyszervizsgálat 
˗ potenciálás 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

16.* Soroljon fel három tényezőt, amely részt vesz az ízületi 3 pont  
 normomobilitás meghatározásában! 
  

˗ életkor 
˗ nem 
˗ alkat 
˗ edzettség 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

17.* Egészítse ki a felsorolást olyan betegségcsoportokkal,  8 pont  
 illetve állapotokkal, amelyek esetében az enzimterápia  
 alkalmazása javasolt! Írjon nyolcat! 

  

˗ érbetegségek (pl. érszűkület) 
˗ légúti betegségek (pl. bronchitis) 
˗ gyomor- és bélbetegségek (pl. fekélyes vastagbélgyulladás) 
˗ urogenitalis fertőzések (pl. prosztatagyulladás) 
˗ nőgyógyászati betegségek (pl. masztopátia) 
˗ mozgásszervi betegségek (pl. reumás betegségek) 
˗ műtét utáni állapot 
˗ bőrbetegségek (pl. pikkelysömör) 
˗ vírusfertőzések (pl. herpesz) 
˗ kemoterápiás kezelés miatt létrejövő állapot (pl. mellékhatások 

csökkentése) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

18. Sorolja fel az ájurvédikus gyógyszerek, gyógytermékek 5 pont  
 készítéséhez használható alapanyagokat! 
 

 

˗ elsősorban gyógynövények 
˗ állati termékek (tehéntej, bivalytej, szukatej, kecsketej, állati vizelet) 
˗ ásványok 
˗ fémek 
˗ drágakövek 
 

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

 

19. Ismertesse a Yin-Yangot, ahogyan a hagyományos kínai 8 pont  
 orvoslás azt a diszharmónia leírására használja! 
  

Yin: 
˗ gyengeséggel jár 
˗ lassan alakul ki 
˗ hosszadalmas lefolyású 
˗ cselekvésszegénységgel jár 
 
Yang: 
˗ túlműködéssel jár 
˗ gyorsan alakul ki 
˗ gyors lefolyású 
˗ túlzott aktivitással jár 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

20. Ismertesse a tibeti gyógyászat terápiás eszközeit! 4 pont  
  

˗ megfelelő táplálék 
˗ helyes életmód 
˗ gyógyszerek 
˗ külső gyógymódok 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
 

21.* Írja le az alábbi fizioterápiás módszerek tartalmi  5 pont  
 jelentését! 
  

helioterápia – a napfény gyógyító hatásainak felhasználása 

termoterápia – meleg vagy hideg hővel végzett kezelés 

hidroterápia – a víz módszeres felhasználása a gyógyításban 

balneoterápia – a termálvíz külső és belső felhasználása 

elektroterápia – gyengített elektromos áram felhasználása a gyógyításban 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 


