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I. A CIVIL SZERVEZET BEMUTATÁSA 

 
A Caraka Természetes Gyógymódok Tudományos Kutatása Alapítvány alapszabályát 2019. július 
01. napján tartott közgyűlés elfogadta. Az Alapítványt Kecskeméti Törvényszék Bírósága 2019. 
július 05-én vett nyilvántartásba és a Bírósághoz Pk.60.048/2019/4. számú végzésével civil 
szervezetként bejegyzésre került.  

Az alapítvány bejegyzésének jogerőre emelkedése 2020. február 27-én került bejegyzésre, a többszöri 
módosítás miatt. 

Az alapítvány típusa: Alapítvány 

Közhasznúsági fokozat: Nem közhasznú 

  

Alapszabályban meghatározott, törvény cél szerinti tevékenysége: Kutatási tevékenység 

 
Alapítvány cél szerinti leírása: Nemzetközi pénzügyi alap megteremtése tudományos 
kutatásokra, melynek segítségével olyan kutatások finanszírozhatóak, melyek előmozdítják a 
magyar és a nemzetközi természetes, hagyományos gyógyászat színvonalának emelkedését, a 
nyugati és a keleti, vagy természetes gyógyászat jobb együttműködését, ősi ismeretek 
tudományos újra értékelését, a gyógyításra alkalmas és alkalmatlan módszerek 
különválasztását, a jelenleginél gazdaságosabb és hatékonyabb életmód- és terápiás módszerek 
megismerését. Ismeretbővítés, tudásbázis létrehozása, mely elősegíti a nyugati rendszerű 
orvosok továbbképzését a természetes gyógymódok terén és a jobb kooperációt a két oldal 
között. Technikai bázis létrehozása, melynek segítségével mind a világ hagyományos 
orvostudományi ismeretei, mind pedig a napról-napra bővülő tudományos kutatási 
eredmények közkincsé tehetők. Hiteles információk nagyközönség felé való közvetítése, 
tudományos eredmények publikálása.  
  

A szervezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos utca 23. 1. sz. 
 

A szervezet a székhely módosítást 2021. augusztus 26. napján határozta el, és a Bíróság 2021. 
szeptember 30-án jegyezte be.  
 
1. Számviteli beszámoló 
 
Az Alapítvány a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit. A Civil szervezet egyszerűsített 
éves beszámolót köteles készíteni a 2011. évi CLXXV. törvény előírásai szerint. 

A 2020. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartozéka a jelen közhasznúsági melléklet. 
 
A beszámoló közzététele: A közzétételi kötelezettségét az Alapítvány elektronikus úton teljesíti a 
kormányzati portál és a Bíróság felé.  
 
A számviteli alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló elkészítése során nem tértünk el. 
 
A számviteli rendért felelős személy: Gold Judit egyéni vállalkozó/mérlegképes könyvelő, 1149 
Budapest, Limanova tér 6. 3/3. Nemzetgazdasági Minisztérium által bejegyzett nyilvántartási száma: 
191618. 
 
Könyvvizsgálati kötelezettség: A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.  
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2. A 2020. évi tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló 

Az Alapítvány 2021-ben támogatókat gyűjtött a további munkájához.  

- Folytatta az adatgyűjtést, összeállította a kutatási tervét.  

- Támogatta pénzügyileg és szakmailag a MIMSZ vagyis a Magyar Integratív Medicina Szövetség 
munkáját.  

- Megszervezte nagy sikerrel a II. nemzetközi tudományos konferenciát 2021 augusztusában 
Budapesten a koronavírus járvány orvosi gyógyító és megelőző vonatkozásairól  

- Létrehozta weboldalát  

Az alapítvány székhelyének módosítása 2021.08.26-án megtörtént. 

Az Alapítvány szakmai körökben ismertségre tett szert. 

A lebonyolított konferencia programja: 

2021.08.17. kedd 
14.00 -14.15 Megnyitó  
14.15 – 14.45  Robert F. Kennedy Jr. (USA) – Greetings to Conference Participants. Historic and 
legal perspectives of the pandemic. (előadás időtartama: 25 perc) 
14.45 – 15.05 Dr. Heiko Schöning (D) Vice President of The World Doctors Alliance, Vice President 
of The World Freedom Alliance - Production of COVID-19 vaccine: Who, how, what (előadás 
időtartama: 20 perc)  
15.05 – 15.25  Fülep Dániel (HU) „Újra megfeszítik Isten Fiát” (Zsid 6,6) A Nagy Újraindítás a 
történelemteológia fényében  
15.25 – 16.30 Jonathan Diener & Dimitrios Ioannidis: “A Roundtable Discussion of American 

Lawyers in protecting medical freedom in the USA during COVID-19.” 

16.30 – 16.45  Markus Haintz (Németország) When injustice becomes law, resistance becomes duty  
(Amikor az igazságtalanság törvénnyé válik, akkor az ellenállás kötelességgé kell váljon)  
16.45 – 17.15 Szünet  
17.15 -17.30  Dr. Peer Eifler (pszichiáter) (Ausztria – Tanzánia)   
17.30 – 17.45 Dr. Lusavina Alina Alekszandrovna, (Oroszország) orvos, neurológus, a Független 
orvosok Szövetségének képviselője, Oroszország, Szamara városa WHO, mint az új világrend 
propaganda gépezete. A WHO ultimátum 
17.45 – 18.00 Dr. Gődény György - Koronavírus, média, politika    
18.00 – 18.15  Dr. Lenkei Gábor: Az emberiség elleni bűntett  
18.15 - 18.35  Dr. Dobos Vadim: "A kapitalista rendszer elkerülhetetlen bukása járványnak álcázva 
- az emberiség válaszúton" 
18.35– 18.50 Ertsey Attila DLA: (Magyarország) A Great Reset és a mi forgatókönyvünk  
18.50 – 19.05  Dr. Pinkie Feinstein (Pszichiáter, az izraeli független polgári Vizsgálóbizottság 
alapítója, elnöke) In Israel's World Wide Rally for Freedom: "The Light People Shall Prevail!" – A 
jó emberek győznek  
19.05– 19.30 Dr. Angelo Giorgiani (Olaszország)  
 
2021.08.18. szerda 
09.00– 09.45  Prof. Dr. Bardócz Zsuzsa (Magyarország, Skócia): Átmenet a múltból a jövőbe, de 
milyenbe?   
09.45-10.25 Prof. Dr. Sucharit Bhakdi (Németország): Corona-Impfung: Das Ende des Narrativs 
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(COVID oltások – az eddigi narratíva mára elbukott)   
10.25– 10.50 Dr. Stephanie Seneff PhD (USA) - COVID-19, Glyphosate, Deuterium and SARS-CoV-2 

Vaccines 
10.50– 11.15 Szünet  
11.15– 11.40 Dr. Judy Mikovits PhD (USA) - Reverse Transcription Beyond HIV AIDS: a 2021 

update on Deutenomics (előadás időtartama: 25 perc) 
11.40– 11.55 Dr.Ormay Péter - "SARS-CoV2 vaccinák fogászatban tapasztalt hatása"  

11.55 – 12.10 Dr. Arieh Avni,(Izrael) sebész, gasztroenterológus, természetgyógyász: The situation 
in Israel now. Where are we standing and could we cure the vaccines's damages? 
12.10– 12.25 Dr. Kiricsenko Jelena Nyikolájevna, (Oroszország, Brjanszk város) vegyész, 

molekuláris genetikus, Kovidfasizmusz és génterápia - a vakcinák összetétele és azok hatása az 
emberi szervezetre   

12.25– 12.40 Dr. Kapusztyina Jekatyerina Jurevna, (orvos, immunológus, az orvosi tudományok 
kandidátusa, Oroszország, Moszkva) A koronavírus nem különösen veszélyes fertőzés. A 
gyógyítás taktikája a WHO protokollon kívül. 

 
14.00 – 14.20 Kate Birch -- Homeopathic research of coronavirus nosode / Homeopátiás kutatás 
a koronavírus nozódával 
14.20 – 14.35 Dr. Alexandra Henrion Caude (Franciaország), genetikus kutató orvost pedig "A 
genetika érvei az oltás elkerülésére"  
14.35– 14.50  Dr. Alina Lessenich – Ausleitung Coronaimpfung / Schutz vor dem Shedding 
Phänomen Detox Protocol COVID Vaccines – A schedding jelenség elleni védelem, a COVID 
vakcinák detox protokollja 
14.50– 15.05 Dr. Walter Weber (D) Die Medizin in Corona-Zeiten (Orvoslás és gyógyszerek a 

korona pandémiás időkben)  

15.05– 15.20 Dr.Pócs Alfréd (Magyarország): Nil nocere a COVID járványban  
15.20 – 15.35 Dr.Tamasi József: A beoltottak még menthetők – klinikai tapasztalatok az oltások 
kapcsán  
15.35– 15.50 Prof. Dra. María José Martínez Albarracín, a spanyol "Orvosok az Igazságért" 

("Médicos por la Verdad") tagja. A súlyos lefolyású covid-19, mint autoimmun szindróma. A 
covid vakcina befolyása a termékenységre (El covid-19 grave como síndrome de 
autoinmunidad. Implicaciones de la vacuna covid en la fertilidad) 

16.20 – 16.50. Dra. Natalia Prego Cancelo, háziorvos és a spanyol "Orvosok az Igazságért" 
("Médicos por la Verdad") alapító tagja.  Elnyomás és felszabadulás. Immundepresszor 
társadalomegészségügyi intézkedések és annak a módja, hogy hogyan ne tegyenek kárt bennünk. 
(Represión y liberación. Medidas socio-sanitarias inmunodepresoras y la manera de no dañarnos con 
ellas.) 
16.50– 17.35 Prof. Dra. Chinda Brandolino, belgyógyász, flebológus-limfológus, igazságügyi 

orvosszakértő, üzemorvos, bioetikus, az argentin "Orvosok az Igazságért" ("Médicos por la 
Verdad") tagja 

Előadás címe: A méltóság megsemmisítése: oltások, pandémia, rabszolgaság (Anulación de 
la dignidad: vacunas, pandemia, esclavitud) 
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Tudományos kutatás 2021.év Caraka Alapítvány  
 
a. Hasi panaszok természetének, gyakoriságának tudományos vizsgálata.  
b. Tamasi dr terápiás hasi program: (életmód, diéta, természetes készítmények) tudományos 
kutatása  
A vizsgálat tudományos hipotézise: a hasi panaszosok száma a társadalmon belül igen jelentős, ez 
egy széles társadalmi probléma. Véleményünk szerint a lakosság 30-70% -a rendelkezik ilyen 
panaszokkal. A vizsgálat során ezt a számot is pontosítjuk irodalmi adatok és saját kutatás alapján. E 
panaszosok nagy részénél a szokásos klinikai vizsgálatokkal nem találnak semmilyen kórképet – 
mondhatni a panaszaik diagnózissal nem jellemezhetők, illetve legfeljebb olyan általános 
diagnózissal, mint pl. funkcionális emésztőrendszeri rendellenességek, de folyamatos panaszaik 
orvosi terápiás intézkedést igényelnének, amelyre az egészségügyi rendszer képtelen megfelelő 
megoldást nyújtani. Így az ilyen páciensek egészségügyi támogatás nélkül bolyongnak a 
magánrendelők és a különféle divatdiéták között. Tamasi dr. tapasztalata, hogy az ilyen panaszosok 
nagy része szakszerűen összeállított növényi étrendre, életmódváltásra, természetes gyógymódokra 
jól gyógyul, és tartós megoldáshoz jut. Ezért e megfigyelés kutatásának össztársadalmi értéke jelentős 
lehet.  
 
A kutatás részletei:  

1. Irodalmi kutatás (1 hónap) – a kutatást a Caraka Alapítvány számára végzi Dr.Tamasi József 
belgyógyász és Mészáros Lilla orvostanhallgató.  

2. Kérdőíves vizsgálat a hasi panaszok gyakoriságának felmérésére a magyar populáción belül.  
A megkérdezettek kiválasztásának reprezentatív jellege érdekében Dr.Tamasi József 
partnerek segítségével egy kutatási tervet készít.  

3. Klinikai vizsgálat:  a hasi panaszosok állapotának felmérése 
- panaszok felvételére készített kérdőív, anamnézis felvétele  
- belgyógyászati vizsgálat  
- hasi ultrahang vizsgálat 
- labor vizsgálat (Vérkép, WGR, CRP, TSH, anti TPO, ANA és ENA szűrés, anti CCP, D 

vitamin, Selen, Vas, LDH, CEA, CA 19-9, TPA, AST, RF, Digest-mikrobiom teszt 
(széklet vizsgálat), táplálékintolerancia teszt)  

- infrakamera (hőtérkép) vizsgálat  
- vér mikroszkópos vizsgálata   
- reflex zónák feltérképezése (talp, kínai meridiánok alarmpontjai, nyelv)  

4. Kontroll vizsgálatok, nyomonkövetés: A vizsgálatokat négyhavonta megismétlik még 2x – 
így a vizsgálati idő összesen 8 hónapig tart.  

5. A terápiás program: A vizsgálatok közötti időben a beteg előírt növényi diétát és életmódot 
követ részt vesz az előírt kezeléseken, melyek alapesetben a következők:  
- kolonhidroterápia 5x  
- gyógyszeres béltisztítás 6 hétig (Ozovit és Oxytarm), majd pre- és probiotikus kezelés 

(Tamasi prebiotikum, Symbioflor cseppek, Protexin natural care, Herbafulvo) 6 hónapig 
- emésztési képességet serkentő gyógynövény készítmények szedése  

6. A programba kerülők kiválasztása: A betegeket spontán választják ki. A betegek egy része 
az első alkalommal saját finanszírozásban vesz részt az állapotfelmérésben és a 
vizsgálatokban. A további laboratóriumi vizsgálatokat az alapítvány finanszírozza.  

7. A vizsgálat helye: 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 23. rendelők.   
8. Létszám: Az első vizsgálati fázisban 30 fő vesz részt. A második fázisban (az első csoport 

teljes lefutása után kb. másfél évvel a vizsgálat indulása után) további 70 fő, amikor is az első 
adatok, következtetések korrigálásra kerülnek.  
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9. Kontroll csoport: A vizsgálatban azonos számú, terápiás programban nem részesülő kontroll 
csoportot is vizsgálunk.  
 

II.  A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK 
 
1. Befektetett eszközök 

A szervezet 100 eFt feletti immateriális javak és tárgyi eszközök állományának nettó záró értéke 
5.655 eFt. 2021. évben 100 eFt alatti tárgyi eszközvásárlás 64 eFt összegben történt. A részleteket 
a melléklet tartalmazza. 

 
2. Pénzeszközök  
Pénztár: 86.530 Ft és a bankszámlán: 5.377.704 Ft összegekkel rendelkezik az Alapítvány.  
 
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 
 

2020. év  2021. év 
- Alapítói törzstőke      200        200 
- Tőkeváltozás/eredmény     -68     3.270 
- Tárgyévi eredmény  3.337     7.459 
Saját tőke összesen:  3.469    10.929 

 
2021. év végén 10.929 eFt saját vagyon mutat ki az Alapítvány. A vagyon növekedés 7.459 eFt volt, 
mely nyereség.   
 
 
III.   A KÖZHASZNÚ BEVÉTELEK ÉS FELHASZNÁLÁSA 
 
1. Az Alapítvány 2021. évi közhasznú tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámoló 
 

Az Alapítvány 2021. évi gazdálkodási adatai részletesen 

Bevételek: 
A tárgyévben az Alapítványnak 10.664.062 Ft bevétele volt, melynek összetevői az alábbiak: 

  Társas vállalkozástól kapott támogatás  5.342.137 Ft 
  Magánszemélytől kapott támogatás   5.321.925 Ft 
   
Tárgyévben a szervezet a kapott bevételeket az alábbi kiadásokra fordította. 
 
Kiadások: 
2021. évben az Alapítványnak 3.160.846 Ft kiadása keletkezett:        
 
 Működési költségek felhasználása: 

Anyagköltség      147.089 Ft 
Könyvelési díj      130.000 Ft 
Ügyvédi, jogi szolgáltatás      72.540 Ft 
Hirdetés, reklám költsége      50.000 Ft 
Irodaszerek          7.000 Ft 
Web szolgáltatás         5.543 Ft 
Bankköltség        57.592 Ft 
Hatósági igazgatási díjak      92.312 Ft 
Működési költség összesen:    562.076 Ft 
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 Cél szerinti tevékenységre összesen:    2.040.355 Ft 
 Ebből anyagköltség:           69.998 Ft   
 Ebből szolgáltatások költsége:    1.970.357 Ft 
 
 Reprezentációs költség:        463.577 Ft 
 Értékcsökkenés:           94.838 Ft 
 
Közhasznúsági eredmény összesen:    7.459.115 Ft.    
 
Cél szerinti tevékenység költségeinek részletes bemutatása 
A cél szerinti tevékenység költségei a 2021. augusztus hónapban megrendezett konferencia keretében 
felmerült kiadásokat/költségeket tartalmazza: 
 

Megállító tábla, kitűző, névtábla      4.800 Ft 
Party kellékek       65.198 Ft 
Anyagköltség összesen:     69.998 Ft 
 

 Technikai szolgáltatás       101.600 Ft 
 Online közvetítés        200.000 Ft 
 Konferencia lebonyolítása       100.000 Ft 
 Fordítás díja         646.000 Ft 
 Tanácsadás         150.000 Ft 
 Rendezvénytechnika        518.757 Ft 
 Bérleti díj         254.000 Ft 
 Szolgáltatások igénybevétele összesen:   1.970.357 Ft 
 
IV.   TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 
 
Az Alapítvány kuratórium elnöke és tagja: Dr. Tamasi József, 6100 Kiskunfélegyháza, XI. körzet 
Tanya 509. 
Az Alapítvány kuratóriumának tagjai: Csizmadia Gábor és Dr. Tasi István.  
 
Az Alapítvány kuratóriumának elnöke és tagjai semmiféle juttatásban, anyagi ellenszolgáltatásban 
nem részesültek, úgy, ahogy a korábbi évben sem. Fáradságos munkájukat a közösség érdekében 
önkéntesen és ingyenesen végzik. 
 
Tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma 0 fő.  
 
V.   KÖZZÉTÉTEL 
 
A közhasznú szervezetekről szóló törvény minden közhasznú szervezet számára kötelezővé teszi 
évenként közhasznúsági melléklet készítését. Erre azért van szükség, hogy a közpénzekkel mindenki 
nyilvánosan elszámoljon.  
 
A civil szervezetekről szóló törvény előírja, hogy a civil szervezet köteles a közhasznúsági beszámoló 
adatait a tárgyévet követő évben saját honlapján, ennek hiányában, pedig a nyilvánosság számára 
elérhető módon közzétenni.  
 
A számviteli beszámolót az Alapítványnak 2022. május 31-ig ÁNYK űrlapon kell benyújtani az 
Ügyfélkapun keresztül, melyet az Országos Bírósági Hivatal letétbe helyez. Ennek tényét az 
Alapítvány a NAV által kiadott Elfogadó Nyugta elnevezésű nyomtatvány kinyomtatásával igazol.  


