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SZCIENTOLÓGIA  VÁLLÁSI  EGYESÜLET

KÖZPONTI  SZERVEZET

(névnyomtatottbetűkkel)vagyok,ésfelkínáltaknekemegy

posztot a Szcientológia Vallási Egyesület Központi Szervezetben ( 1061 Budapest, Paulay Ede u. 52.)
(a továbbiakban: „Központi Szervezet"). A Szcientológiának a Központi Szervezet által képviselt
vallásos közössége tagjaként elkötelezem magam amellett, hogy előmozdítom a Szcientológia
vallásnak és a Központi Szervezetnek magának a vallásos céljait, illetve tanainak érvényre jutását.

Abból a célból kötelezem el magam, hogy segítsek minden lénynek, akinek csak tudok elérni teljes

szellemi potenciálját, amelyhez az odavezető utat L. Ron Hubbard fedezte fel, és amely a Szcientológia

Írásokban van lefektetve.

1. Vallási  személyként  munkatársnak  lenni  a  Központi
Szervezetben egyedülálló lehetőség arra, hogy szolgáljam a
vallásom,ésezkomoly,szentkötelességeketfoglalmagában.

Ez a Központi Szervezet a  Szcientológia vallás,  illetve

valamennriszcientológia-tevékenységközpontijelentőségű
helye a közössége számára, és a stabil kiindulási pont a
területenélővalamennyiszcientológusszellemigyarapodása

számára.

2. Tudatában vagyok annak, hogy ezzel a lehetőséggel, hogy
a Szcientológiát a Központi Szervezet munkatársaként
szolgálhatom,járegyugyanennyirefontosfelelős§égisazért,

hogymindentmegtegyek,amitcsaklehet,aKözpontiszervezet

hatékony§ágánakmegmaradásáértésvallásosküldetésének

megvalósításáért. Megértettem, hogy minden kötelezettség

közül,amelyetmialattmunkatársvagyok,magamraváualok,
ez a legmagasztosabb, és ezt még akkor is folyamatosan be

kelltartanom,haaKözpontiSzervezetbenvalószolgálataimat

többé  már  nem  folytatom.  A környező  szcientológus
közösséghívei,területiauditorai,területilelkészségei,városi

kirendeltségei és -missziói a Központi Szervezettől várják,

hogy terjessze a Szcientológia vauást a területükön, magas

színvonalon tartsa a tanácsadási standardokat és előmozdítsa

aszenemiszabadságkereséséreirányulótörekvésüket.Ezérta

Központiszervezetésmunkatársaisértetlenerejeéstisztessége

kritikus a térség szcientológusainak szellemi életére nézve.

Ha a Központi Szervezet vagy vezető munkatársai, illetve

az egyházi hierarchia magasabb egyházai (pl. a Religious
Technology Center - „RTC" és a Nemzetközi Szcientológia

Egyház -  „CSI") vezetőinek hitelét vagy hatékonyságát



bármilyen módon gyengítik vagy károsítják, ez a térség
szcientológusainakfelbecsülhetedenszellemikárokatokoz.

3.Ezérttehátegyetértekazzal,hogycserébeazértalehetőségért,

hogy munkatársként szolgálhatok a Központi Szervezetben
és  részesülhetek mindazokból  az előnyökből,  amelyek
valamennrimunkatársszámáraelérhetőek,köztükarinak

joga,hogyszcientológiavallásosauditálástésképzéstkaphatok
asajátszellemigyarapodásomelősegítésére,esküszöm,hogy
mindörökre minden képességemmel teljes mérték.ben 'be
fogom tartani a kötelességeimet e „Fogadalom vallásos
hűségről"(„Vállásihűségifogadalom")megáuapodásszerint.

Sohanemfogokennélkevesebbettenni.Ennekmegfelelően
ÍGÉREM ÉS ESKÜSZöM, HOGY SOHA NEM MONDOK VAGY

MÁST SOHA NEM BÁTORÍTOK VAGy VESZEK RÁ ARRA, HOGy

NEGATÍV VAGY BECSMÉRLő DOLGOKAT MONDJON L. RON

HUBBARDRÓL  („LRH"),  A  KöZPONTI  SZERVEZETRŐL,  A

NEMZETKöZI SZCIENTOLÓGIA EGYHÁZRÓL, AZ RTC-RŐL

VAGy   BÁRMELY   MÁS   SZCIENTOLÓGIA-EGyHÁZRÓL

VAGY  EZEK  MUNKATÁRSAIRÓL,  TISZTSÉGVISELőlRŐL,

IGAZGATólRÓL VAGY VAGYONKEZELőlRŐL SEMMILYEN

MINőSÉGBEN,  SEM  A  SZCIENTOLÓGIA  VALLÁS  VALLÁSI

GYAKORLATAIRÓL, ANYAGAIRÓL,  TECHNOLÓGIÁIRÓL ÉS

SZOLGÁLTATÁSAIRÓL.  MEGÉRTETTEM  ÉS  EGYETÉRTEK

AZZAL,  HOGY  EZ  A  VALLÁSI  HŰSÉGI  FOGADALOM  NEM

CSAK ADDIG  MARAD  ÉRVÉNYBEN,  AMÍG  A  KöZPONTI

SZERVEZETBEN SZOLGÁLOK, HANEM AZT KöVETŐEN IS.

4. A BEcsMÉRLÉs kifejezés ezt jelenti:

A)  Megjegyzések és  állítások  (szóban vagy írásban)
amelyek negatívan érinthetik vagy érintik, illetve
amelyek rossz fényben tüntethetik fel vagy tüntetik
fel a Központi Szervezetet, LRH-t, a CSI-t, az RTC-t
vagy a Szcientológia bármely Központi Szervezetét,
ezek munkatársait, tisztségviselőit, igazgatóit vagy
vagyonkezelőit, illetve a Szcientológia vallás vallási

gyakorlatait, anyagait, technológiáit és szolgáltatás ait
(„Munkatársak és vallási gyakorlatok");

8)  Megjegyzések és  állítások (szóban vagy írásban)
amelyeksérthetikvagysértikaKözpontiszervezet,LRH
vagyaSzcientológiabármel)rikKözpontiSzervezete,a
CSI,azRTCésaSzcientológia-munkatársakésVallási
Gyakorlatok hírnevét, beleértve - de nemcsak erre
korlátozva-anegatíwagybecsmérlőmegjegyzéseket
és kijelentéseket a Szcientológia bármely Központi
Szervezeténekvagyrangidősmunkatársainak/vallási
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vezetőinek anyagi helyzetével, működésével, illetve
karakterével kap csolatb an.

C)  Megjegyzések és  állítások (szóban vagy írásban)
amelyek károsíthatj ák vagy károsítják a Központi
Szervezet,aCslés/vagyazRTCkapcsolatátbármilyen

Szcientológia-hívővel/-hívőkkel,  beleértve  -  de
nemcsak erre korlátozva - olyan megjegyzéseket,
amelyek  károsíthatják  vagy  károsítják  bármely
Szcientológia-hívő  bizonyosságát a  Szcientológia
vallásban,illetveaHídonvalófelfeléhaladásban,ill?tve
megakadályozzákaszellemifejlődésétaszcientológia

vallásban és a Hídon való felfelé haladásban.

5. Megértettem, hogy ennek a Vállási hűségi fogadalomnak az
aláírásávalmilyenkomolylépésreszántamelmagam.Tudom,
hogy a vanásom legszentebb és legfontosabb kötelezettségei
közül néhányért vállalok felelősséget. Megértettem továbbá
aztis,hogyszcientológustársaimszellemijólléteazonmúlik,
hogy én képes vagyok-e betartani az itt tett ígéreteimet.
Azt is tudom, hogy feladok néhány, az Egyesült Államok
Alkotmányában rögzített nagyon fontos személyi jogot.
Megértettem továbbá, hogy nem engedélyeznék nekem,
hogy a Központi  Szervezet munkatársaként  szolgáljak
hacsak előzetesen ennek a Vánási hűségi fogadalomnak a
feltételeibe bele ne egyeztem volna. Azért teszem ezt, mert
hitem szerint a szellemi elkötelezettségem a Szcientológia
iránt és az Emberiség javulása iránt előbbre való, mint
bármilyen szólásszabadsági jog, amellyel rendelkeznék e
konkrét ügyekben.

6.Megértettemésegyetértekazzal,hogyazebbenaVállásihűségi

fogadalombantettígéreteimkülönleges,egyediésrendkí\7üli
ügyekrevonatkoznak,éshogybármelyígéretemmegszegése
helyrehozhatatlan  károkat  okoz  nemcsak  a  Központi
Szervezetnek, hanem az egész Szcientológia vallásnak is,
és hogy nincsenek olyan elérhető jogorvoslati lehetőségek,
amelyekhelyretudnákhoznieztakárt.Megértettemtovábbá
azt,ésegyetértekazzal,hogyazilyenkárosodásvalószínűleg
nagyonjelentős,éshogyabecsmérlőmestegyzésvagyállítás

természetétől fiiggően változik, ezzel rendkívül nehézzé és

gyakorlatiatlanná - már ha nem lehetetlenné - téve annak
megmérését, hogy ennek a Vállási hűségi fogadalomnak a
megszegése milyen mértélű tényleges károkat okoz. Ezért
tehát én egyetértek azzal, hogy amennyiben a Vállási hűségi
fogadalombanfoglaltbámelyikígéretemetmegszegemvagy
a megszegésével fenyegetőzöm, akkor többek között:

Kézje8y



A) A Központi Szervezet kérhet bírósági végzést, hogy
megáuítsonabban,hogymegszegjematettígéreteimet,
vagyezekmegszegésévelfenyegetőzzek.Mivelegyarra
vonatkozónHvánostárgyalás,hogyérvényrejuttassuk
ennek a Vallási hűségi fogadalomnak a kikötéseit,
bizalmas  információnak  tekintett  információk
közzétételét eredményezheti, egyetértek azzal, hogy
eVdlásihűségifogadalommalkapcsolatosbármilyen

peres  ügy  esetén  együttműködöm  a  Központi
Szervezettel,hogyamegyeivagybármelymásiuetékes.
bíróság kiadja a megfelelő rendelkezést, miszerint
a  dosszié  titkosítva legyen,  és  kiadjon  egy védő
rendelkezést,amelymegtiltjaabizalmasinformációk
közzétételét, és/vagy a törvény által engedélyezett
maximális mértékben korlátozza minden más, az ügy
során feltárt információ közzétételt.

8)  Azon felül, amit a bíróság kér tőlem, hogy tegyem meg
ennek a Vállási hűségi fogadalomnak a megszegése
miatt, 5 000 000 Ft-ot fizetek a Központi Szervezetnek

szerződési kötbérként (nem büntetésként) a Vallási
hűségi fogadalom minden egyes megszegéséért, és/
vagy minden egyes olyan esetért, amely során olyan
információk kiadását vagy valamilyen műsorban
való sugárzását okoztam, ebben részt vettem, ebben
együttműködtemvagyvalakiterrebátorítottam,amely
ennek a Vallási hűségi fogadalomnak a megszegését
eredményezte. Megértettem, hogy nehéz felbecsülni
annakpontosnagyságrendjét,hogyennekmegsértése
milyen  kárt  okoz  a  Központi  Szervezetnek,  de
elismerem, hogy 5 000 000 Ft méltányos összeg.

7. Dacára bármilyen ezzel ellentétes itteni állításnák, értem azt
ésegyetértekazzal,hogyennekaVánásihűségifogadalomnak
a kikötései nem vonatkoznak olyan információk kiadására,
amelyet valamilyen  törvény vagy valamilyen  beidézés
értelmében  vagy  valamilyen  bírósági,  törvényhozási,
végrehajtási,  szabályozási  vagy adminisztratív  testület
beidézésénekvagyrendeleténekhatásáratesznekmeg,feltéve,
hogy ez a törvény, beidézés vagy rendelet érvényben van és
alkotmányos.

8. Azokat az ígéreteket és megállapodásokat, amelyeket ebben
a Vánási hűségi fogadalomban tettem, ennek az államnak
a törvényei szerint kell értelmezni és érvényre juttatni,
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bármilyen más állam vagy ország törvényeire való tekintet
nélkül.Beleegyezem,hogyamennribenazáltalamtettígéretek
betartatásáhozjogiakcióralenneszükség,ebbenazesetben
egy olyan bíróság elé lehet terjeszteni az ügyet, amel)rik
abban az országban van, amelyben a Központi Szervezet
található, illetve bármely más olyan bíróság elé, amely
kellő hatáskörrel bír, és előzetesen egyetértek azzal, hogy e
búóságnakszemélyesenazflletékességealárendelemmagam.
Ez a Vállási hűségi fogadalom hatályba lép azon személyek
vagyszervezetekjavára,éskötelezőérvényűleszazokra,akik
vagy amik megkapják ezen Vállási hűségi fogadalomban
foglaltjogokatvagykötelességeket,illetveakikrevagyamikre
hárulnakezenvmásihűségifogadalombanfoglaltjogokvagy
kötelességek(azazörökösökvagyjogutódok).

9.Megértettem,hogymindenígéretésmáskötelezettségvállalás,
amelyet ebben a Vallási hűségi fogadalomban tettem, rám
nézvejogilagörökérvényű.Haazonbanegybíróságesetlegazt
azítéletethozza,hogyegyvagytöbb,általamtettígéretvagy
kötelezettség, amelybe beleegyeztem, betarthatatlan, akkor
egyetértek, hogy az általam tett többi ígéret és kötelezettség
továbbraisteljesenérvényeséshatályos,ésrajtammindenkor

jogi úton számon kérhető.

10.  LEHETőSÉGEM VOIJT ARRA, HOGY EZZEL A VALLÁSI

HŰSÉGI FOGADALOMMAI. KAPCSOLATBAN BENNEM

FELMERÜLT  BÁRMILYEN  KÉRDÉST  FELTEGYEK  ÉS

TISZTÁZZAK.  MEGÉRTETTEM,  HOGY  EZ A  VALLÁSI

HŰSÉGIFOGADALOM|ELENTIATEL|ESMEGÁLLAPOI)ÁST

A KöZPONTI SZERVEZET ÉS KöZöTTEM A VALLÁSI
HŰSÉGI FO GADALOM TÁRGYÁRA VONATKOZóAN. ENNEK

A VALLÁSI HŰSÉGI FOGADALOMNAK A MÓDOSÍTÁSA

VAGT MEGSZÜNTETÉSE CSAK AKKOR ÉRVÉNYES, HA EZT

ÍRÁSBAN MINI) A KöZPONTI SZERVEZET, MIND ÉN AZ

ALÁÍRÁSUNKKALIGAZOIJTUK.KITEI,ENTEM,HOGYEZZEL

A VALLÁSI HŰSÉGI FOGADALOMMAL KAPCSOI,ATBAN

NINCS SEMMI KÉRDÉSEM VAGY FENNTARTÁSOM. ENNEK

A VALI,ÁSI HŰSÉGI FOGADALOMNAK AZ ALÁÍRÁSA

ÁIJTAL EGYÉRTELMŰEN KI|ELENTEM, HOGY TEL|ESEN

ÉRTEM,  HOGY  E  KÖTELEZETTSÉGEK,  AMELTEKKEL

ÉN  EZENNEL  EGYETÉRTEK,  MILYEN  FONTOSAK  A

VAi,LÁSOM SZÁMÁRA, ÉS HOGY EZT A VAI,I,Ási HŰSÉGi

FOGADALMAT SAJÁT SZABAD AKARATOMBÓL ÍROM

ALÁ, ÉS SEMMII,YEN KÉNYSZER HATÁSA ALATT NEM

ÁLLOK.
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