Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz)
1091 Bp. Kálvin tér 7.

Megállapodás
amely létrejött egyrészről a Magyar Evangéliumi Szövetség (székhely: 1091 Budapest, Kálvin tér
7.) mint a Magyar Evangéliumi Szövetség Missziós Hálózata (továbbiakban: MEMSZ) másrészről
Név..........................................…................................... (székhely:.....................................................)
mint tagszervezet (továbbiakban: tagszervezet) között a MEMSZ-ben való részvétel és
együttműködés tárgyában az alulírott napon és helyen.
Az együttműködés annak a felismerése alapján jött létre, hogy Isten Országának építésében társak
vagyunk, és lehetőségeinkkel egymást segítve munkánkban hatékonyabbak, eredményesebbek
lehetünk.
A résztvevő felek az egymás iránt érzett kölcsönös megbecsülés és kötelezettségvállalás alapján a
következő megállapodást kötik:
A fent nevezett szervezet tagként belép a MEMSZ-be, amivel egyidejűleg a MEMSZ hálózatának
szervezeti keretet adó Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) támogató tagjává válik. A
tagsággal járó lehetőségeket és vállalásokat az alábbiak tartalmazzák, egyebekben mindkét fél
megtarja szervezeti és működési önállóságát. Bátorítjuk a szervezet vezetőit és tagjait, hogy
személyesen is lépjenek be az Alianszba, részt vállalva munkájában, jövőjének formálásában, s
részesülve az evangéliumi egység megélésének áldásaiban.

A MEMSZ feladata:
 A misszió ügyét előremozdító, kölcsönösen előnyös megállapodások kezdeményezése,
egyezmények megkötése a Magyar Állammal, ill. állami szervekkel, ezekről az adott
tagszervezet tájékoztatása, konkrét kapcsolódó ügyekben tanácsadás, segítségnyújtás.
 Az adott tagszervezettől kapott tájékoztatás alapján, a tagszervezet missziós céljainak,
szándékainak és programjainak megismerése, azok elismerése, felvállalása és képviselete az
evangéliumi gyülekezetek és felekezetek előtt.
 Tagszervezeteit tekintve erkölcsi garanciát vállal más evangéliumi missziók és evangéliumi
felekezetek előtt a becsületes gazdálkodás és pénzkezelés vonatkozásában, továbbá a
missziós tevékenységek indítékainak és szándékainak tisztaságát illetően.
 A felismert szükségek nyomán ill. a felmerülő problémák megoldása érdekében ismertetőket
szervez, igény szerint szolgáltatásokat biztosít.

A tagszervezet feladata:
 Az Aliansz/MEMSZ tiszta, világos és konkrét tájékoztatása missziós céljaikról,
szolgálatukról.
 A teljes felelősség vállalása a szervezetükben szolgáló misszionáriusok anyagi
szükségleteiért, biztosítva a szükséges lakóhelyet és a megélhetésükhöz (minimálisan)
szükséges költségeket.
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Annak ellenőrzése, hogy a szervezetükben szolgáló misszionáriusok betegbiztosítással
rendelkeznek. A misszionáriusok betegbiztosításának kérdése nem tartozik sem az
Aliansz/MEMSZ, sem pedig a Magyar Állam felelősségi körébe kivéve, ha erre
vonatkozóan a Magyar Állam illetékes szervével kötött külön megállapodás vagy a Magyar
Állam által kötött nemzetközi szerződés másként rendelkezik.
Misszionáriusaik hazájukba való visszatérése anyagi fedezetének biztosítása, és annak
tényleges kifizetése, amennyiben el kell elhagyniuk Magyarországot.
Legalább egy képviselővel képviseltetni szervezetüket az Aliansz éves közgyűlésén.
Az Aliansz/ MEMSZ hálózatának hűséges, legalább évenkénti anyagi támogatása.
Ezen felül a nevezett szervezet vállalja, hogy az általuk szervezett rendezvények részvételi
díjából, továbbá az általuk forgalmazott termékek árából az Aliansz tagsági kártyával
rendelkezők számára 10% kedvezményt nyújt, ennek tényét saját szervezetén belül ismerteti
és erre felkészül, az Aliansz felé ezeket meghirdeti, rendezvényein, ill. forgalmazási helyein
a kedvezmény igénybe vételéhez a megfelelő feltételeket biztosítja. (Aliansz tagsági
kártyával azok a természetes személyek rendelkeznek, akik a Magyar Evangéliumi
Szövetség (Aliansz) rendes tagjai. Az Aliansz tagkártya névreszóló, évenként kerül kiadásra,
a tárgyév első napjától, a következő év január 31-ig érvényes.)
A szervezetükön belül felmerülő problémák megelőzése és kezelése. Abban az esetben, ha a
tagszervezet bármely misszionáriusa bármilyen módon rontaná az Aliansz/MEMSZ
hírnevét, vagy a magyar hatóságokkal szemben bármilyen jogsértést követne el, a
tagszervezet vezetése és a MEMSZ vezetői munkacsoportja kölcsönös egyeztetéssel
biztosítja a kialakult helyzet megoldását.

A felek a megállapodást elolvasás után mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá.
kelt: Budapesten, ______________év, _______________hó, _______napján

_____________________________________
(A tagszervezet hivatalos képviselőjének neve
és beosztása és ezek felett aláírása)

___________________________
Szuhánsky T. Gabor
az Aliansz Főtitkár

_____________________________________
Terry Lingenhoel
MEMSZ Coordinator
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