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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.* Írjon hat /6/ olyan módszert, amelyet a  6 pont  
 természetgyógyász saját lelki egészségének (mentálhigiénéjének)  
 megőrzésére választhat! 

  
- filozófiai gondolatok feldolgozása 
- szépirodalmi, zenei, képzőművészeti alkotások befogadása 
- vallási gyakorlatok 
- meditáció 
- relaxáció 
- természetjárás 
- mély, bensőséges emberi kapcsolatok kialakítása 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
2. Határozza meg - a természetgyógyászat szerint - az  3 pont  
 egészség fogalmát! 
  

A természettel harmonizáló testi (beleértve az energetikait is), lelki, 
szociális és életszemléleti (szellemi) dinamikus egyensúly állapota. 
 

 
 
3.* Soroljon fel négy /4/ olyan okot, melyek indokolttá  4 pont  
 teszik, hogy minden természetgyógyászati tevékenységet 
 végző személy rendelkezzen egy konzulens orvosi 
 kapcsolattal! 
  

- folyamatosan gyógyszert szedő beteg kezelése 
- tisztázatlan diagnózis 
- tisztázatlan állapotváltozás 
- diagnosztikai módszer alkalmazásának szükségessége 
- a kezelés megkezdés, vagy folytatás etikai felelősségének megítélése, ha 

a beteg elutasítja az orvosi kezelést 
- nem ismert kórkép fennállása 
 

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

 
4.* Ismertesse, hogy mely tényezőktől függ a Voll-féle 3 pont  
 elektroakupunktúrás vizsgálat eredménye! 
 Írjon hármat /3/! 

  
- a mérőelektróda bőrre nyomásának erejétől 
- a bőr nedvességétől 
- a pont pontos lokalizálásától 
- a felmérést végző tapasztalatától 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
5. Sorolja fel azokat a lehetséges kérdéseket, amelyekre 4 pont  
 a hajanalízis vizsgálat végzése során választ kapunk!  
  

- A táplálék ásványi anyagokban, nyomelemekben kellően gazdag-e? 
- Felszívódnak-e az ásványi anyagok és a nyomelemek? 
- Nagyobb tápanyagmennyiségre van-e szüksége a szervezetnek? 
- Van-e a szervezetben toxikus nyomelem? 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
6.* Soroljon fel a Dr. Oláh Andor által kidolgozott  3 pont  
 egészséges életmód kilenc pillére közül hatot /6/! 

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

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 
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„Korlátozott terjesztésű!” 

 
7.* Soroljon fel epeproblémára ható gyógynövényeket! 2 pont  
 Írjon kett őt /2/! 
  

- articsóka 
- borsmenta 
- gyermekláncfű 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
8.* Írja le röviden az alábbi étrendek alapelveit! 4 pont  
  

  
Hay-féle választó étrend: 
…Jelentős szénhidráttartalmú és jelentős fehérjetartalmú ételek  
nem fogyaszthatók együtt, hanem mindegyiket semleges étellel  
pl. zöldséggel, salátával kell enni.… 
  

Böjtkúrák: 
…A szervezetben felszaporodott salakanyagok kiválasztását 
az anyagcsere tehermentesítésével és bőséges folyadékfogyasztással segítik 
elő.… 
 

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 

 
 
9.* Nevezzen meg az elemterápiák közül négyet /4/! 4 pont  

  
 - geoterápia (iszappakolás) 

- helioterápia (napfürdő, szolárium) 
- légzésterápia 
- fényterápia 
- vízgyógyászat 
 

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

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

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

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
11. Írja le, hogyan hat a moxaterápia az alábbiakra!  5 pont  
  
  

- az endorfinszint: …emelkedik… 
- az immunrendszer: …stimulálódik… 
- a leukocytaszám: …emelkedik… 
- a vörösvérsejtszám: …emelkedik… 
- a sebgyógyulás: …gyorsul… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
12. Írja le, melyik természetgyógyászati ágazathoz tartozik, 2 pont  

 és mit jelent a D3 jelzés! 
  

Ágazat: …homeopátia… 
Jelentése: …10-es alapú hígítás 3. foka… 
 

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

 
13.* Jellemezze a szaunát és az egyéb forró kamrákat a  5 pont  
 megadott szempontok szerint! 
  

Hatása: 
Magas hőmérsékleten, a nagy páratartalom miatt fokozódik a keringés és a 
verejtékezés (salakanyagok kiválasztása). 
 
Javallat: Írjon négyet /4/! 
- hurutok 
- bőrpanaszok 
- alvászavar 
- átfázások 
- túlzott testi-lelki igénybevétel 
 
Ellenjavallat: Írjon kettőt /2/! 
- elgyengülés 
- szédülés 
- erős szívdobogás 
- ismert szívbetegség 
- perifériás keringési zavarok 
 

(Helyes válasz esetén a hatására: 2 pont, a javallatra, ellenjavallatra: 0,5-0,5 pont adható!) 

 
14. Húzza alá az adekvát javallattal, technikailag 3 pont  

 kifogástalanul végrehajtott manipulációs kezelést 
 követő várható reakciókat! 
  

- a kezelés fájdalommal jár 
- a kezelés fájdalmatlan 
- az első kezeléskor rendszerint változatlanul marad a páciens állapota 
- már az első kezelés azonnal kedvező hatású (objektív és szubjektív) 

tüneti javulás észlelhető 
- a kezelés után közvetlenül kiújulnak és fokozódnak a tünetek 
- több órás (6-12 órás) panaszmentes időszak után kiújulhatnak a tünetek 

és átmenetileg órákig fennállhatnak, azonban a kezelést követő nap 
reggelén spontán enyhülnek, illetőleg megszűnnek 

 
(Csak a három /3/ helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 
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„Korlátozott terjesztésű!” 

 
15. Ismertesse a nyelvdiagnózis alapját képező jellegzetes 3 pont  
 tüneteket a tibeti orvoslásban! 
  

- a Rlung betegségben szenvedők nyelve vörös, száraz, durva 
- a Mkhrisz-Pa betegek nyelvét vastag, száraz lepedék fedi 
- a Bad-Kan betegségre jellemző nyelv halvány, puha, nedves lepedékkel 

fedett 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
16. Sorolja fel az öt /5/ leghatékonyabb  5 pont  
 méregtelenítési eljárást az ájurvédikus gyógyításban 
 (Pancsakarma-eljárások)! 
  

- terapikus hányás (vahan) 
- izzasztásos kezelések (szvedana) 
- hashajtás (virecsana) 
- orron keresztüli inhalálás (nasja) 
- beöntés-terápia (basti) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
17.* Ismertesse röviden Xue (vér) és a qi összefüggést a 5 pont  
 hagyományos kínai orvoslás szerint! 
  

Xue vér a qi sűrített formája. Feladata a szervek, szövetek táplálása. A qi 
és a vér yang-yin párost alkot. A qit a vér parancsolójának mondják. A qi 
tehát befolyásolja a vér keringését, de a termelését is. A vér is részt vesz a 
qi termelésében. 
 

 
18.* Nevezzen még két /2/ tibeti diagnosztikai módszert! 2 pont  
  
  

- vizeletelemzés 
- pulzusdiagnosztika 
- nyelvdiagnosztika 
 

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

 
19.* Nevezzen meg egy magyar népgyógyászati ismereteket  3 pont  
 gyűjt ő orvos-természetgyógyászt és művei közül 
 kettőt /2/! 
  

Név: 
…Dr. Oláh Andor… 
 
Művének címe: Írjon kettőt /2/! 
- Fűbe-fába az orvosság (Békés megyei népi orvoslás) 
- Az idő a gazda mindenütt 
- Reformkonyha 

 
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
20.* Soroljon fel a gondolkodás zavarai közül ötöt /5/! 5 pont  
  
  

- felgyorsult gondolkodás 
- lelassult gondolkodás 
- zavaros gondolkodás 
- túlértékelt eszme  
- kényszerképzet 
- fóbiák 
- téveseszme 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
21. Párosítsa az alábbi fürdőadalékokat azokkal a  4 pont  
 betegségekkel, illetve állapotokkal, melyek esetében 
 kiegészítő kezelésként alkalmazhatók! 
 Írja a sorszámok mellé a megfelelő betűjelet! 
  

1. fenyő A. gyulladás 
2. kamilla B. migrén 
3. macskagyökér C. klimax 
4. mustár D. alvászavar 

 
1-…C… 2-…A… 3-…D… 4-…B… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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22.* Írjon hat /6/ olyan természetgyógyászati terápiás mód- 6 pont  
 szert, amely vastagbélfekélyben szenvedő betegnél 
 hatásos lehet kiegészítő terápiaként! 
  

- akupunktúra 
- akupresszúra 
- speciális hasmasszázs 
- mikrobiológiai rendterápia 
- funkcionális élelmiszer-kiegészítők adása, fitoszteroidok 
- táplálkozásterápia 
- kineziológia 
- fitoterápia 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
23. Húzza alá az alábbi élelmiszerek közül azokat, amelyek  4 pont  
 fogyasztását nem javasolja a köszvényes betegnek! 
  

- gyümölcslevek 
- gomba 
- bab 
- frissen centrifugált zöldség 
- hús 
- kakaó 
 

(Csak a négy /4/ helyes válasz aláhúzása fogadható el! Több válasz esetén a megoldás érvénytelen!) 

 
24. Csoportosítsa az alábbi gyógynövényeket hatásaik  6 pont  
 alapján! Írja a sorszámokat a megfelelő csoporthoz! 

  
1. citromfű 
2. fenyő 
3. levendula 
4. kakukkfű 
5. fekete áfonya levél 
6. háromszínű árvácska 
 
Fertőtlenítő hatású: …2, 4… 
Nyugtató: …1, 3… 
Gyulladáscsökkentő: …5, 6… 
 

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

 
25.* Írjon a virágpor szervezetre gyakorolt jótékony hatásai 3 pont  
 közül hármat /3/! 

  
- serkenti az anyagcsere-folyamatokat 
- segíti a belső elválasztású mirigyek működését 
- serkenti az immunrendszer működését 
- erősíti a szívizom munkáját 
- fokozza az étvágyat 
 

 (Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 


