
A MAGYAR SEBKEZEL Ő TÁRSASÁG 
  ALAPSZABÁLYA 

 
a legutóbbi, 2015. október 15. napján megtartott közgyűlésen elrendelt, az 1.3 pontot (az 
egyesület székhelye, és a 4.2 pontot (az egyesület elnökségének tagjai), valamint a 
jogszabályi hivatkozásokat érintő változásokkal  egységes szerkezetbe foglaltan.   
 
Az egyesületet megalapítani kívánó személyek észlelték azt, hogy az alábbiak miatt 
Magyarországon is célszerű lenne létrehozni egy olyan egyesületet, mely a sebek kezelésének 
problémájával hatékonyabban foglalkozik. Megállapították tehát, hogy  
 
- világszerte több millióra tehető, így Magyarországon is sok olyan beteg van, akinek "nem- 
gyógyuló" seb, fekély, felfekvés miatt kell szenvednie,   
 
- bizonyos típusú sebek "népbetegség-szerűen" fordulnak elő: pl. ulcus cruris, Varicositas (az 
USA-ban a lakosság körében 30%-os előfordulás), vénás eredetű lábszárfekély (USA-ban 
1989-ben félmillió embert érintett!), diabetes lábszárfekély (USA-ban 1989-ban 3 millió 
embert érintett), 
 
- időskorú emberek számának várható emelkedésével nőnek az őket érintő betegségek 
bőrelváltozásai (bőrrák, decubitus, ulcus stb), 
 
- az orvosok, betegápolók, egészségügyi szakdolgozók, gondozónők szakismerete e téren igen 
hiányosnak mondható (prevenció, diagnosztika és a terápia terén), 
 
- szükséges a betegek felvilágosítása, a sebkezelés megismertetése, 
 
- egyre több a sebkezelési gyógyszer, kötszer, fejlődnek az eljárások, ápolási-technikák, 
melyeket megfelelő körben ismertetni kell, 
 
- fel kell mérni a megelőzés lehetőségeit és ezeket ismertetni a szakdolgozókkal és az 
ápoltakkal, 
 
- indokolt sebkezelési, ápolási protokollok kidolgozása és ismertetése, bevezettetése, 
 
- fontos a speciális gyógyászati segédeszközök felmérése és elterjesztése, 
 
- szükség lenne olyan szakértő munkacsoportok létrehozására, amelyek segítséget nyújthatnak 
a hatóságoknak, intézményeknek, 
 
- szükséges a figyelemfelkeltés, propaganda megfelelő megszervezése, 
 
- a közelmúltban is alakultak, és jelenleg is alakulnak a környező országokban hasonló céllal, 
egyesületek, társaságok, melyekkel célszerű lenne kapcsolatot tartani. 
     
A fentiekre tekintettel, 1997. szeptember 26-án a Virányos Klinika könyvtárában, 1125 
Budapest, Virányos út 23/d. szám alatt megtartott alakuló, valamint ugyanott 1998. április 1-
én megtartott közgyűlésekről készült jegyzőkönyv mellékletében (jelenléti ív) megnevezett 
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alapító tagok, az egyesülési jogról szóló az alakuláskor hatályban volt 1989. évi II. törvény, 
valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján egyesületet - a továbbiakban: 
Egyesület - alapítanak az alábbiakban meghatározottak szerint: 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
                                                   (az egyesület neve, székhelye) 
 
1.1.                                          Az egyesület neve: 
     
      - magyar nyelvű elnevezése:                                  Magyar Sebkezelő Társaság  
      - angol nyelvű elnevezése:                                     Hungarian Wound Care Society  
      - latin nyelvű elnevezése:                                       Societas Vulno-terapeuta Hungariae 
 
l.2.  Az Egyesület rövidített elnevezése:                       MSKT 
 
1.3. Az Egyesület székhelye:   1125 Budapest, Kútvölgyi út 4.  
                                                                      (Semmelweis Egyetem Kútvölgyi Tömb)  
 
1.4. Az Egyesület önkormányzati elven működő, jogi személyiséggel rendelkező társadalmi 
szervezet, mely az itt meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és 
céljainak elérésére szervezi tagjainak tevékenységét. 
 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA 
 
Az Egyesület alapvető célja a sebkezelés színvonalasabb, hatékonyabb ellátásának 
elősegítése, az ezzel kapcsolatos technikák, gyógyszerek, gyógyászati eljárások 
megismertetése szakmai körökben illetve a betegek megfelelő tájékoztatása. Ezen belül 
az Egyesület célja illetve feladata: 
 
- a tagjai számára fórumot teremteni a sebkezelés klinikai gyakorlásában, a klinikai 
vizsgálatokban, a képzésben, továbbképzésben, a betegek számára nyújtott ismertetésekben, 
terjesztésben, a kutatásban és a nemzetközi kapcsolatokban, 
 
- a Magyarországon előforduló seb-formátumok felmérése, csoportosítása (ulcusok, 
decubitusok, exulceratio stb.) aethiológiai felsorakoztatása, 
 
- a Magyarországon kapható és beszerezhető sebkezelő anyagok (gyógyszerek, 
gyógynövények stb.), sebkezelő kötszerek és sebkezelő eljárások, technikák (konzervatív és 
műtéti sebészi-, bőrgyógyászati-, angiológiai-, diabetológiai-, polározott-fénykezelése, 
lézersebészeti stb.) felmérése, 
 
- a mindenkori legmodernebb, leghatékonyabb sebkezelő eljárás felismerése és országos 
bevezetése, elterjesztése, 
 
- a konferenciák, tanfolyamok szervezése különböző rétegeknek (általános-, szakorvos, 
egészségügyi szakdolgozó, laikus stb.), szponzor-támogatással országos hálózat kifejlesztése, 
támogatás nyújtása a társasági tagok számára a sebkezelésben, a megfelelő képzési 
körülmények biztosítása,      
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- a sebkezelő anyagok előnyeinek és hátrányainak figyelembevételével korszerű technikák 
kidolgozása, azok klinikai vizsgálatának elősegítése, szigorú ellenőrzése, kimunkált elvek 
alapján, 
 
- protokollok kidolgozása a különböző kóreredetű sebek kezelésére, 
 
- kapcsolat teremtése a nemzetközi, nemzeti hasonló célú és tevékenységű egyesületekkel, 
társaságokkal, szervezetekkel, valamint ilyen témájú folyóiratok szerkesztőségeivel,  
 
- a hazai sebgyógyulással sebkezeléssel foglalkozó kutatómunka támogatása, 
 
- kapcsolatfelvétel az OGYI-val, az ORKI-val a sebkezelő anyagok (gyógyszer és kötszer), a 
sebkezelő eljárások értékelése, bevizsgálása érdekében, 
 
- kapcsolatteremtés az egészségügyi szakmai társaságokkal, 
 
- kapcsolat kiépítése a gyógyszer és kötszer előállító és forgalmazó cégekkel, 
 
- anyagi bázis megteremtése az Egyesület folyamatos működésének biztosítására (nemzetközi 
társasági tagdíjak, külföldi folyóiratok, képzési program kivitelezése, a tagok támogatása stb.) 
 
- lehetőséget biztosítása a tagok számára, hogy kedvezményes áron juthassanak bizonyos 
gyógyszerekhez és kötszerekhez.  

 
3. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG 

A TAGSÁGI VISZONY 
 
3.1. Az Egyesület tagsága: 
 
Az Egyesület 
 
• állandó, 
• ideiglenes, 
• pártoló és 
• tiszteletbeli 
 
tagokból áll. 
 
Az Egyesület állandó tagja lehet elsősorban orvos, egészségügyi szakiskolát-főiskolát, 
egészségügyi tanfolyamot végzett egészségügyi dolgozó, gondozó, ápoló, szociális munkás, 
de mindenki más a sebkezelésben érdekelt személy (aki a sebkezelésben, annak 
előrehaladásában érdekelt), illetve magánszemélyek, gyógyszer és kötszer előállító és 
forgalmazó cégek, vagy más jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaságok, szervezetek, akik, illetve amelyek az Egyesület célkitűzéseit valamint az Egyesület 
Alapszabályát elfogadják. 
 
Az Egyesület ideiglenes tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület tagjának 
jelentkezik és jelentkezését az Elnökség elfogadja. Az ideiglenes tagokat az Egyesület 
közgyűlése bármikor állandó taggá fogadhatja.  
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Az Egyesület pártoló tagja az Egyesület működéséhez, tevékenységéhez anyagi, szakmai 
vagy egyéb támogatást nyújtó természetes illetve jogi személy, valamint jogi személyiséggel 
nem rendelkező más szervezet, akiknek a felvételéről az Egyesület közgyűlése dönt. 
 
Az Egyesület tiszteletbeli tagja az a természetes vagy jogi személy, aki, vagy amely a 
sebkezelés terén kiemelkedő szerepet töltött be, vagy a szakma elismert művelője illetve 
támogatója, továbbá olyan személy, aki az Egyesület javára különleges szolgáltatást nyújtott. 
 
3.2. Az Egyesület tagjai külföldiek  is lehetnek. 
 
3.3. A tagsági viszony keletkezése: 
 
Az Egyesület tagjának felvétele írásbeli kérelem alapján történik, melyben a felvételét 
kérőnek nyilatkoznia kell az Egyesület célkitűzéseinek elfogadásáról és az Alapszabályban 
előírt kötelezettségek vállalásáról. 
 
Az ideiglenes tag felvételéről az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. Elutasítás esetén az 
Egyesület legfőbb szervéhez, a Közgyűléshez lehet jogorvoslatért folyamodni. 
 
Az állandó tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. 
  
Az Egyesület tiszteletbeli tagjává választható az a természetes vagy jogi személy, akire, vagy 
amelyre a Közgyűlésen javaslatot tettek, és a Közgyűlés a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
3.4. A tagsági viszony megszűnése: 
 
A tagsági viszony megszűnik: 
 
• a kilépés írásbeli bejelentésével, melyet az Egyesület Elnökségének köteles a kilépő tag 

bejelenteni 
• a tag halálával, illetve a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 

megszűnésével, 
• a tag kizárásával. 
 
Az Egyesületből kizárható az a tag, aki az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeit 
nem teljesíti, magatartása sérti vagy veszélyezteti az Egyesület működését, illetőleg 
méltatlanná vált az egyesületi tagságra, továbbá, ha a tagdíjfizetési határidő és írásbeli 
felszólítás után 3 hónapon belül tagdíjtartozását nem rendezi. A kizárásról a Közgyűlés 3/4-es 
szótöbbséges határozatával dönt. 
  
3.5. A tagok jogai és kötelezettségei: 
 
Az Egyesület tagja jogosult: 
 
• az Egyesület céljai és feladati körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, 
• javaslatokat előterjeszteni, észrevételeket tenni, 
• a döntésben (közgyűlésen) szavazati joggal részt venni, 
• az Egyesület által szervezett rendezvényeken tevékenyen részt venni. 
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Az Egyesület tagja köteles: 
 
• az egyesületi szervezetben tevékenyen részt venni, 
• tisztség betöltése esetén azt a legjobb képességei szerint ellátni, 
• az Egyesület által - a célkitűzések megvalósításához szükséges - rábízott feladatot 

maradéktalanul ellátni, 
• az Alapszabályban megállapított tagdíjfizetési kötelezettségének határidőben eleget tenni. 
 
 
3.6. Az egyesületi választások: 
 
Az Egyesület állandó és tiszteletbeli tagjai választhatnak és egyben választhatók, míg az 
ideiglenes és pártoló tagok csupán választhatnak az egyesületi választásokon. 
 
 
3.7  A tagdíj: 
 
Az Egyesület állandó és ideiglenes tagjai közül az orvos tagok évente 3.000 Ft, a szakdolgozó 
tagok pedig évente 1.000 -Ft (Egyezer forint) összegű tagdíj fizetésére kötelesek, melyet 
félévente előre kell befizetniük, minden év január 10-ig illetve július 10-ig.  Az Egyesület 
pártoló és tiszteletbeli tagja tagdíj fizetésére nem köteles. 
 

 
4. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE, ÉS MŰKÖDÉSE 

 
Az Egyesület vezető szervei: 
 
Az Egyesület vezető szervei a közgyűlés és az elnökség. 
 
A közgyűlés esetenként, amennyiben a feladat jellege és nagysága indokolja, munka- vagy 
intézőbizottságot hozhat létre. 
 
4.1. A Közgyűlés: 
 
Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés, melynek kizárólagos 
hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés:     
  
• az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
• az évi költségvetés, az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó tevékenységek éves szinten 

történő meghatározása, az egyes feladatok határidőhöz kötése, 
• az elnökség éves beszámolójának, az éves költségvetésnek az elfogadása, 
• az Egyesület más szervezettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása, 
• az elnökség tagjainak megválasztása, 
• az elnökség vagy az elnökség tagjának visszahívása, az egyes elnökségi tagok 

lemondásának tudomásul vétele, 
• döntés a tag kizárásáról, illetve felvételi kérelméről, 
• minden olyan kérdés megvitatása, melyet a tagok 1/4-e - írásban történt bejelentés alapján - 

közgyűlés keretében kíván megvitatni. 
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A közgyűlés összehívása: 
 
A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer az elnökség hívja össze. 
 
A közgyűlésre szóló meghívót a napirend közlésével írásban kell megküldeni az egyesület 
lapjában (Sebkezelés - Sebgyógyulás című lapban) kell közzétenni, a közgyűlés időpontját 
legalább 8 nappal megelőzően. A meghívóban közölni kell, hogy a határozatképtelenség 
esetén megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A közgyűlést 
akkor is össze kell hívni, ha azt a szavazásra jogosult tagok legalább 1/4-e írásban 
kezdeményezi az ok és a cél megjelölésével. 
 
A közgyűlés határozatképessége: 
       
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok több mint a fele jelen van. 
 
Határozatképtelenség esetén az elnökség új közgyűlést hív össze, mely a jelenlévő tagok 
számától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok tekintetében. Az eredeti és a 
határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés között legalább 3 napnak el kell telnie. A 
határozatképtelenség esetén megismételt közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlési 
meghívóban már meg lehet állapítani.   
 
A közgyűlés a határozatait - a jogszabály, vagy a jelen Alapszabály eltérő rendelkezése 
hiányában - egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség megválasztása 
titkos szavazással történik. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt. 
 
A közgyűlés elnöke: 
 
A közgyűlés elnökének tisztségét az elnökség élén álló két társelnök közül a közgyűlésen 
jelenlévő, illetve ha mindkét társelnök jelen van, a közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, 
nyílt szavazással választott elnökségi tag látja el. Amennyiben a közgyűlés az elnökség vagy 
annak tagjának megválasztásáról illetve visszahívásáról dönt, a közgyűlés az elnökét külön 
választja meg a tagok közül titkos szavazással, szavazattöbbséggel. 
  
4.2. Az Elnökség 
 
Az elnökség 5 tagból áll, amelyet a közgyűlés választ meg az Egyesület tagjai sorából, titkos 
szavazással 4 év időtartamra. 
 
A 2015. október 15-én megtartott közgyűlés által megválasztott elnökség tagjai a következők: 
 
 
                   Dr. Hunyadi János 
  Lakcíme: 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 3. 
 
 
                       Dr. Sugár István 
                       Lakcíme: 1132 Budapest, Viktor Hugo u.6/8. 
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                       Dr. Juhász István 
   Lakcíme: 4032 Debrecen, Böszörményi u. 68/C I/6. 
 
 
          Dr. Farkas Péter 
        Lakcíme: 1145 Budapest Bátorkeszi u. 46. 
 
              
                       Dr. Kovács László András 
                       Lakcíme: 7627 Pécs Nagyszemes dűlő 40. 
 
 
Az Elnökség a két társelnököt saját tagjai közül választja.  
 
Az Elnökség kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
• az Egyesület operatív tevékenységével kapcsolatos teendők ellátása, 
• az elnökségi ülések és a közgyűlés összehívása, azok napirendjének összeállítása, 
• javaslat az éves költségvetésre, 
• a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerinti gazdálkodás, 
• a közgyűlés által hozott határozatok végrehajtása, 
• a tagokról készült nyilvántartás vezetése, 
• mindaz, ami nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
 
Az elnökségi ülés: 
    
Az elnökségi ülést évente legalább 4 alkalommal kell összehívni. Az összehívását a napirend 
megjelölésével az ülés előtt legalább 8 nappal írásban kell közölni az elnökség tagjaival. 
Rendkívüli elnökségi ülés összehívása rövid úton is történhet. 
 
Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. Az elnökség döntéseit, 
ha a jelen Alapszabály másként nem rendelkezik, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 
5. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 
Az Egyesület képviseletére, az Egyesület jegyzésére az egyesület társelnökei önállóan, 
illetve az elnökségi tagok közül két elnökségi tag együttesen jogosultak. 
 
A munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai felett a társelnökök önállóan gyakorolják.  

 
6. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 

 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén felül az 
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
Az Egyesület vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tagok vagyoni felajánlásaiból, 
hozzájárulásaiból tevődik össze. A tagdíj összegének módosítása a közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, és 3/4-es szótöbbséges határozattal állapíthatja meg a tagdíj új összegét.  
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A tagdíjat félévente előre, minden év január 10-ig és június 10-ig kötelesek a tagok az 
Egyesület pénztárába vagy az Egyesületnek pénzintézetnél vezetett folyószámlájára befizetni. 
 
Az Egyesület céljai elérése érdekében gazdálkodó, vállalkozási tevékenységet is folytathat, 
amely azonban nem képezheti fő tevékenységét, az csak másodlagos maradhat. 
 
Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos operatív feladatokat az elnökség, valamint az 
általa ideiglenesen vagy véglegesen megbízott tagok látják el. 
 
Az Egyesület tisztségviselői az Egyesület érdekében kifejtett munkájukért díjazásban 
részesülhetnek, az Egyesület működésével kapcsolatban felmerült szükséges költségeiket 
szabályos igazolás alapján az Egyesület megtéríti. 
 

 
7. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 
 
Az Egyesület megszűnik, ha 
 
• a közgyűlés kimondja a feloszlását, 
• a közgyűlés elhatározza más egyesülettel való egyesülését, 
• az arra jogosult szerv feloszlatja, illetve megállapítja a megszűnését. 
 
 
Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület tartozásait rendezni kell az Egyesület 
vagyonából, a fennmaradó vagyont pedig a jelen Alapszabályban meghatározott közérdekű 
célra kell fordítani. 

 
 

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
 
Az Egyesületet kérelemre a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba. Az Egyesület a 
nyilvántartásba vétellel jön létre.  
 
 
Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv, és az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 
 
A jelen Alapszabály, amelyet az Egyesület 1997. szeptember 26-án megtartott alakuló 
közgyűlése fogadott el és a bírósági felhívásra 1998. április 1-én megtartott közgyűlése 
módosított. Az elfogadást a közgyűlésekről készült jegyzőkönyv aláírói a jelen Alapszabály 
aláírásával tanúsítják. A jelen Alapszabályt továbbá az Elnökség tagjai is aláírják.  
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Az 1997. szeptember 26án kelt alapító okirat az 1998. április 1-én, 2003. október 9-én, 2004. 
január 16-án, 2007. október 25-én, a 2011. október 12-én és a 2015. október 15-én megtartott 
közgyűlésen elfogadott módosítással egységes szerkezetbe foglalva. 
 
 
Az alulírott dr. Sugár István, mint az Egyesület elnöke, képviselője igazolom, hogy az 
Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
 
Budapest, 2015. október 15.  
 
 

 
 

Dr. Sugár István 
elnök 

 
 
 
 
Az alulírott dr. Bálint Éva ügyvéd, mint az Egyesület megbízott jogi képviselője 
kijelentem és igazolom, hogy az Alapszabály jelen egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának, amelyet az 
Egyesület elnöke előttem írt alá, ennek megfelelően ellenjegyzem: 
 
                
 
Budapest, 2015. október 15. 
 
 
dr. Bálint Éva ügyvéd 


