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„Korlátozott terjesztésű!” 

 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
az értékelő tanár részére 

 
 

 
− A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon dolgozhat. 
 
− 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! 
 
− Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti 

négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár! 
 
− A megoldólaptól eltérő, de tartalmában azonos egyéb helyes megoldás is 

elfogadható a ponthatáron belül a csillaggal (*) jelölt kérdéseknél. 
 
− A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál – Dr. Magasi Péter Orvosi 

Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs 
Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe. 

 
− Maximálisan adható pontszám: 100 pont 
 
− Ponthatárok: 
    100 - 88 - jeles 
      87 - 75 - jó 
      74 - 62 - közepes 
      61 - 51 - elégséges 
      50 -   0 - elégtelen 
 
 
 
 
 



 

   
„Korlátozott terjesztésű!” 

 

3 
„Korlátozott terjesztésű!” 

 
Maximálisan adható 

                        pontszám: 

 
1.* Nevezze meg a fontosabb pont-kiválasztási szabályokat! 5 pont  
 Írjon ötöt /5/! 

 
 - Anya-Gyermek 

- Koreai négypontos 
- Harmonizálás 
- Forrás- és összekötő pontok 
- Háti shu és elülső mu pontok 
- Éjfél-Dél szabály 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
2.* Ismertesse a VAB-4 pontot a megadott szempontok 6 pont  
 szerint! 

 
 Helye: a kézháton a mutató és hüvelykujj kézközépcsontjainak találkozása 

előtti „völgyben” található. 
 
Indikációi: Írjon nyolcat /8/! 
- a négy legfontosabb pont egyike minden arckoponyát     
  érintő problémára 
- orrvérzés 
- fogfájás 
- fogínygyulladás 
- szempanaszok 
- hallásproblémák 
- homloküreg-gyulladás 
- allergia 
- idegnyugtató 
- influenza esetén +EH-20 +SZB-60 

 
Masszázstechnika: Írjon kettőt /2/! 
- megragadás 
- fogás 
- morzsolás 
- körömmel csipkedés 
 

(Helyre: 1 pont; indikációra és masszázstechnikára: 0,5-0,5 pont adható!) 
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„Korlátozott terjesztésű!” 

 
3. Nevezze meg a tizennégy saját ponttal rendelkező  14 pont  
 csatornát és vészpontjait! 
  

- Tüdővezeték: vészpont: T-1 
- Vastagbél vezeték: vészpont: GY-25 
- Gyomorvezeték: vészpont: BEF-12 
- Lép-hasnyálmirigyvezeték: vészpont: M-13 
- Szívvezeték: vészpont: BEF-14 
- Vékonybélvezeték: vészpont: BEF-4 
- Hólyagvezeték: vészpont: BEF-3 
- Vesevezeték: vészpont: E-25 
- Szívburokvezeték: vészpont BEF-17 
- Hármas melegítő: vészpont: BEF-5 
- Epehólyagvezeték: vészpont: EH-24 
- Májvezeték: vészpont: M-14 
- Befogadó vezeték: vészpont: - 
- Kormányzó vezeték: vészpont: - 
 

(Helyes válaszonként 0,5-0,5 pont adható!) 
 
4.* Nevezzen meg három /3/ olyan pontot, amellyel középfül 3 pont  

 eredetű fájdalmat csillapít! 
  

- Hármas Melegítő-3 (HM-3) 
- Epehólyag-vezeték-2 (Eh-2) 
- Shen Men (a fülkagylón) 
- Xiaguan (Gy-7) 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
5.* Sorolja fel, mely pontok masszírozásával kezelné a  4 pont       

 „Lép nem vezérli a Vért” kórképpel rendelkező  
kliensét! Nevezzen meg négyet /4/! 

  
- L-6 
- H-23 
- Bef-4 
- Bef-6 
- H-20 
 

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

 
6. Ismertesse, hogy milyen indikáció esetén alkalmazza és  3 pont  

 hogyan keresi meg a Vékonybél-6 pontot! 
  

Indikáció: a pontot akut lumbágónál masszírozzuk  
 
Pont keresése: lefelé fordított tenyérnél az ujjunkat rátéve  
a singcsont (ulna) dudorára, tenyerünket magunk felé fordítva  
az ujjunk becsúszik a pont helyén lévő mélyedésbe.  

(Indikációra: 1 pont; leírásra: 2 pont adható!) 

 
7.* Nevezzen meg négy /4/ olyan pontot, amelyet álmatlanság  4 pont  

 esetén masszírozna! 
  

- Sz-7 
- Bef-12 
- L-6 
- Vese-1 
- Bef-4 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
8.* Nevezzen meg három /3/ fülpontot, amelyeket prosztata 3 pont  

 problémáknál masszírozna! 
  

- vese 
- hólyag 
- húgycső 
- prosztata 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
9. Húzza alá azokat az eseteket, amelyekben moxaterápiát 2 pont  

 alkalmazna! 
  

- szívinfarktus 
- aranyér 
- mellgyulladás 
- napszúrás 
- féloldali bénulás 
- erőtlenség 
- éjszakai ágybavizelés 
- fogfájás 

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

 
10.* Nevezze meg az ábrán nyíllal jelölt akupresszúrás pon- 6 pont  

 tot! Írjon öt /5/ esetet, amikor ezt a pontot alkalmazzuk! 
 
 

 
 

 

                                     

 
 
                                                                Pont neve: …Szív-8 (Sz-8)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- minden szívprobléma esetén, mint a szív forráspontja 
- léphiány esetén erősít, mivel táplálja az anya csatorna tüzét (tűz-pont) 
- hiányos tüdőműködés esetén 
- forróságérzet esetén a Szív tüzének levezetésére 
- reumás szívbetegség esetén 
- a „Vér forrósága” típusú menstruációs zavar esetén 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
11.* Sorolja fel azokat az eseteket, amikor nem alkalmazhat 3 pont  

 akupresszúrás kezelést! Írjon hatot /6/! 
  

- meleg fürdő után fél óráig 
- nyílt seb esetén 
- gyulladásos, varas bőr esetén 
- étkezés után fél óráig 
- erős hatóanyag tartalmú gyógyszer bevétele után 12 óráig 
- erősen felindult állapotban 
- visszeres lábon 
- várandós nő esetén 
 

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

 
12. Írja le az alábbi ábrán látható meridiánok nevét,  9 pont  
 a kijelölt pontok betűjelét és számát! 

 

 
 

(Helyes válaszonként a meridiánok és a pontok megnevezésére 1-1 pont adható!) 

 
 
 
13. Írja le, mire következtetünk a nyelv alábbi elváltozásai  4 pont    
 esetén! 
  

Vörös nyelv: 
- forróság, többlet vagy meleg állapot mutatója 
Sápadt nyelv: 
- hiány vagy hideg állapot, Yin vagy vérhiány 
Fehér nyelv: 
- Yin többlet 
Sárga nyelv: 
- Yang többlet 
 

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

 

14. Ismertesse az ábrán látható meridiánt a megadott   5 pont  
 szempontok szerint! 

 
Meridián neve: Vese meridián 
Haladási iránya: alulról felfelé 
Végpontja: V-27 
Eleme: Víz 
Energiamaximum ideje: 17-19 óra 

 
 

(Helyes válaszonként 1-1  pont adható!) 
 

15. Jellemezze az alábbi kimozgatásra alkalmas technikákat!  5 pont  
  
 Tolás: …anélkül, hogy felemeljük a kezet, a bőrpír megjelenéséig… 

Fogás: …izom spazmus oldására ujjakkal összefogva… 

Dörzsölés: …lehet enyhén vagy erősebben tenyerünkkel, vagy  

                      ujjainkkal, egyenes vagy köröző mozdulattal, 

                      lassan, diagnosztikai vagy gyorsan, terápiás célból…                                                                                                       

Ütögetés: …kézfejjel, ököllel… 

Csipkedés: …hüvelyk- és mutatóujjal… 
 

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

 
16.* Írja le, milyen módszerrel masszíroz, ha egy szerv- 4 pont  
 funkciót csillapít (energiát szétoszlat), vagy ha egy  

szerv-funkciót erősít (energiát összegyűjt)! 
  

- A működés csillapítására: az energia vezetékbeli áramlásával 
  ellentétes irányban kell  masszírozni. Az energia áramlást úgy 
  lehet fékezni, ha az adott akupresszúrás ponton az óramutató 
  járásával ellentétesen köröző mozdulatokkal masszírozunk. 
 
- A működés erősítésére:  az energia áramlásával azonos irányban 
  kell "tolni", "segíteni" az energiát, "feloldani" az áramlást megaka- 
  dályozó blokkot. Erősíteni úgy lehet, ha az óramutató járása szerint   
  köröző mozdulatokkal, gyengédebb erőkifejtéssel masszírozunk. 
 

 (Helyes válaszonként 2-2 pont adható!) 

 
17. Írja le a megadott kétórás időszakok mellé azoknak a  3 pont    
 vezetékeknek a nevét, amelyeknek az energia maximumát  

jelölik!  
 
3-5 óra:   …T… 
5-7 óra:    ...Vab… 
7-9 óra:    …Gy… 
9-11 óra:   …L… 
11-13 óra:  ..Sz… 
13-15 óra:  …Véb… 

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

 
18. Írja le, mely szervek látják el az alábbi feladatokat! 5 pont    
  

Az Élet gyökere: vese 
A Vér kormányzója: szív 
Eloszlás ura: máj 
Tárolja az Eszenciát: vese 
Vezérli az átalakítást és a szállítást: lép 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 
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19. Jellemezze a Fém elemet az alábbi szempontok szerint! 6 pont   
  
 Klimatikus energiája: … szárazság… 

Évszaka:… ősz… 
Égtája: … nyugat…                                         
Yin szerve: … tüdő…                                         
Yang szerve: … vastagbél…                                       
Testalkotói: … bőr, szőrzet… 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)  
 
20.* Írja le, mely esetekben alkalmazhatók a Xi-pontok  2 pont    
 (hasadék)! Írjon kettőt /2/! 
  

- vérzéscsillapításra  
- görcsoldásra 
- fájdalomcsillapításra 
 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
21. Nevezze meg hol találhatók a testen az antik shu  1 pont    
 (5 szállító shu) pontok! 
  

…A végtagokon… 
 

 
 22. Írja le, mi a legjellemzőbb pszichés tünet az „Epe  1 pont       

 károsodása” kórképeknél! 
  

- A beteg döntésképtelenné válik  
 

 
23. Sorolja fel az Öt elem tanából ismert alábbi két  2 pont  
 elemhez rendelt színeket! 

 
Fa    - zöld, kék 
Föld - sárga 

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!) 

 
 
 
 


