SZCIENTOLÓGIA VALLÁSI EGYESÜLET

KÖZPONTI SZERVEZET
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(név nyomtatott betűkkel) jelentkezem

arra, hogy a Szcientológia Vállási Egyesület Központi Szervezetben (a továbbiakban: „Központi
Szervezet") vallási személyként szolgálatot lássak el.
FOGADALOM A VALLÁSOS
ELKÖTELEZETTSÉGRŐL

gyakorlásával lehet elérni. Tevékenységemet az L. Ron

Hubbard írásaiban foglalt irányelvek, valamint a
Nemzetközi Szcientológia Egyház Írásos útmutatásai

1. Szcientológus vagyok, és a következő 5 évet [ ] 2 és

fél évet [ ] (jelölj meg egyet) a Szcientológia vallás
szolgálatának és vallásos céljai elérésének akarom
szentelni. Elköteleztem magam az etikus viselkedés
legmagasabb szintjei mellett is, amelyek „A Szcientológiahitvallásában"és„ASzcientológuskódexben"
vannakleírva.Mindkettőtelolvastamésmegértettem.

alapján önállóan végzem.

3. Megértettem, hogy a Központi Szervezet - mint a
Szcientológia ősszes szervezete - azzal a kizárólagos

céllal működik, hogy §egítsen az embereknek elérni
az igazi szellemi potenciáljukat a Szcientológia vallás

gyakorlás án keresztül.

2. Hiszem, hogy minden szcientológus szent célja az,
hogy segítsen minden lénynek visszanyerni a teljes
szellemi potenciálját. Az ehhez a nagyobb szellemi
tudatossághoz vezető utat L. Ron Hubbard, a Szcientológia vallás alapítója fedezte fel, és azokban az
írott és hangszalagra rögzített szavaiban van lefektetve,amelyekaSzcientológiaÍrásokatalkotják.Aztis
hiszem, hogy ezeket a magasabb szintű szellemi állapotokatcsakaSzcientológiavallásiszolgáltatásainak

4. Hiszem, hogy a Központi Szervezetet vallási személy-

ként szolgálni a legnagyszerűbb dolog, amit tehetek

személyes szent célom, az Emberiség jobbá tétele

érdekében,ezértezennelkinyilvánítomalegmélyebb
személyes, szellemi elkötelezettségemet vallásom a
Szcientológia iránt, valamint a Szcientológia vallá§os céljainak megvalósítása iránt. Ezt azáltal teszem,

hogy megfogadom, hogy a következő néhány évben

elkőtelezett vallásos szolgálatot teljesítek a Központi

hogy a Központi Szervezet általánosságban teljesítse

Szervezetben.

vallási küldetését.

FOGADALOM A VALLÁSOS SZOLGÁLATRÓL

Tudomásulveszem,hogyavallásiszolgálatbanaKöz-

Az alábbi feltételekkel és kikötésekkel a Központi Szervezet

vallásos programjában való aktív szolgálatra jeleh`tkezem,
és kérem, hogy vegyenek fel a vallási személyek sorába:

ponti Szervezetnél töltött időbeosztásomat magam
határozom meg, erre vonatkozóan az irányelvek
keretei között külön vállalást teszek, amit a vezetőséggel egyeztetve meg is változtathatok. Tudomásul
' veszem azt is, hogy a Központi Szervezet belső szabá-

1. AKTÍv RÉsZVÉTEL. Elismerem, és megért4etteh,.

hogy a Központi Szervezet - mint a Szcientológia
minden más vallási szervezete - egyfajta szellemi
központ a hívei számára, és a vallás kiemelt jelentőségű helye a közösségében. A Központi Szervezet
bevezető előadásokat, műhelyeket, szemináriumokat
és más Szcientológia vallási szolgáltatásokat nyújt a
vallással ismerkedőknek, valamint szellemi tanácsadást és a Szcientológia vallásos írásokban történő
képzést a hívőknek. A Központi Szervezet további
más vallási szolgáltatásokat is nyújt a híveinek, például
esketést, temetést, névadó szertartást, lelkésszé szente-

lést és vasárnapi szertartásokat. A Központi Szervezet
azon is dolgozik, hogy a Dianetikát és a Szcientológiát

széles körben ismertté tegye a közösségében, és nem
csupán a Szcientológia hitet terjeszti, hanem azt a
számos társadalomj obbító programot is, amelyeket
a Központi Szervezet támogat. A Központi Szervezet biztonságos és stabil helyet biztosít a térségében
történő minden Szcientológia tevékenység számára,
illetve azért, hogy segítsen a híveinek felmenni a Teljes
szabadság felé vezető Hídon.

Megértettem, hogy a Központi Szervezet minden
vallási személyétől elvárt, hogy teljes mértékben
elkötelezze magát vallási szolgálata mellett, továbbá
hogyrendelkezésreálljonolyanmódon,hogyavallási
szolgáltatást folyamatosan biztosítani tudják a hét
minden napján mind a Központi Szervezet Nappali
szervezetében, mind a Központi Szervezet Alapítványi
(Esti) szervezetében szolgáló vallási személyek.

Megértettem, hogy a Központi Szervezetben a melléklet szerinti időben és poszton teljesítem szolgálatomat,

és hogy - bár a posztom idővel változhat - az elsődleges feladatom az lesz, hogy hozzáj áruljak a Dianetika
és a Szcientológia szolgáltatásainak nyújtásához,
illetve kiadványainak terjesztéséhez, és így ahhoz,
Fogadalom valldsos elkötelezettségröl és jelentkezés vallási szolgálatra
a Szcientológ.a Vallási Bgyesüle€ Központi Szervezef be
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lyokat alkothat és alkalmazhat, és ezeket tiszteletben

tartom.
2. MAGATARTÁS. Megértettem, hogy a Központi Szer-

vezet vallási személyeitől elvárt, hogy mindenkor a
személyes etikus magatartás legmagasabb standardjait
tartsák fenn. Azt is megértettem, hogy a Központi
Szervezet minden vallási személyétől elvárt, hogy
teljes mértékben ismerje és folyamatosan betartsa a
Szcientológia vallás egyházi, erkölcsi, etikai irányelveit, szabályait, normáit és gyakorlatait, valamint
az adminisztratív irányelveit és eljárásmódj ait. Ezek
mind publikálva vannak Hubbard Kommunikációs
lroda iránylevelek és bulletinek, illetve különböző
olyan rendeletek formájában, amelyeket a Nemzetközi
Szcientológia Egyház, a Szcientológia vallás Anyaegyháza ad ki. Az etikus viselkedésnek ezt a szigorú
standardját telj es mértékben, örömmel elfogadom.
3. TITOKTARTÁS. Tudom azt, hogy a Központi Szervezetben - mint a Szcientológia Egyház egy vallási

szervezetében - a vallási személyeknek hozzáférése
van néhány nagyon érzékeny, magánjellegű és bizal~
mas információhoz, amelyek a Központi Szervezettel,
a vallási személyeivel és a híveivel, a Központi Szervezet volt vallási személyeivel és híveivel, valamint a
Központi Szervezethez kapcsolódó más Szcientológia szervezetekkel kapcsolatosak. Tisztában vagyok
ezeknek az információknak a magánj ellegű és szellemileg érzékeny természetével. Ez különösen azokra az
információkravonatkozik,amelyekabbólakülönleges
kapcsolatból származnak, amely egy egyház és annak
hívei között áll fenn. Ezeknek az információknak a

jogi kategóriája a „lelkészi titoktartás", amelyet nem
lehetmegszegni.AKözpontiSzervezet,továbbáavilág
mindenmásSzcientológiaegyházaésmissziójabiztos
lehetabban,hogybizalmasanfogomkezelniazösszes
olyan információt, amelyről tudomást szerzek, illetve

Kézjegy

amely a birtokomba kerül a Központi Szervezetnél
pénzügyi előnyök vagy ösztönző tényezők miatt. A
szolgálatért kapott kompenzációt a belső irányelvek
töltöttszolgálatomsorán.Ezennelmegfogadom,hogy
határozzák meg, és ezek a járulékok levonása után
sohanemárulokelsemmilyenbizalmasnakminősülő
kerülnek kifizetésre. Ennek forrásai a hívektől kapott
információt senkinek, akinek erre a Központi Szerveadományok,valamintavallásiszolgáltatásokértkapott
zet nem adott hivatalos felhatalmazást. Ezenfelül azt
összegek.
is megígérem, hogy ha bármilyen ok miatt elhagy`bm
a Központi Szervezetet, akkor visszaadok riinden
6. PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA. Mivel kapcsolatom a
bizalmas információt, amely az adott időpontban a
Központi Szervezettel és a vallási szolgálatban részt
birtokomban van bármilyen adathordozón. Megé.rvevő társaimmal szigorúan vallásos, és kizárólag a
tettem, hogy megkérhetnek arra, hogy írjak alá egy`.
Szcientológia vallás iránti mély elkötelezettségemkülön megállapodást vagy külön megállapodásokat
ből fakad, hiszem, hogy minden olyan probléma,
a titoktartással kapcsolatban, amelyek részletesebben
amelyesetlegfelmerülebbőlakapcsolatbóleredően,
kifejtik a kötelezettségeimet.
szintén szigorúan vallásos természetű. Ezért egyetértek azzal, hogy bármilyen problémát, amely vallási
4. PoSZT. Tudom, hogy minden Szcientológia szervezet
személykéntvégzettszolgálatomalattvagyazzalkaptevékenységei vallási cél előmozdítását szolgálják.
csolatosan esetleg felmerült vagy felmerül köztem és
Mint a Központi Szervezet tagja, tudatában vagyok
a Központi Szervezet, a Magyarországi Szcientológia
annak,hogyaKözpontiSzervezetenbelülmindegyik
Vallási Egyesület vagy bármely más Szcientológia
posztkivételnélkülvallásicélelőmozdításátszolgálja.
szervezet, kapcsolódó szervezet, illetve ott bármely
Ezért tudom, hogy a Vállási Szervezet szükségletevallási szolgálatot teljesítő személy vagy hívő között,
itől és igényeitől függően sokféle lelkészi feladatot
azt a Szcientológia vallás tanainak megfelelően kell
láthatok el, amely széleskörűen kiterjedhet például a
kezelni. Ezen olyan dolgok értendők, mint például a
következőkre: a Központi Szervezet és tevékenységei
részeinekigazgatása,váuásiprogramokkivitelezéseés

e tevékenységek szolgáltatása, a közönség és a terület
megismertetése a Központi Szervezet szolgáltatásaival és programj aival, illetve vallási szolgáltatások
(példáulvanásiceremóniáklevezetéseahívekrészére,
auditálás, képzés, etikai tanácsadás és adminisztra-

tív feladatok ellátása. Tudom, hogy e posztok és a
Központi Szervezet minden más posztja a Központi

kápláni és a Szcientológia etikai és igazságszolgáltatási

eljárásmódok. Megértettem, hogy ebben az eljárásmódban az első lépés az, hogy írásban összefoglalom a

problémát, és benyújtom a Hubbard Kommunikációs
lrodában a Vizsgálatok és Jelentések Alosztályának.
Beleegyezem abba, hogy követem ezt az eljárást.

Szervezet val]ási céljának és küldetésének beteljesí-

Megértettem, hogy ebben az eljárásmódban az első
lépés az, hogy írásban összefoglalom a problémát, és
benyújtom a Hubbard Kommunikációs lrodában a

tését és előmozdítását szolgálja.

Vizsgálatok és Jelentések Alosztályának. Beleegyezem

abba, hogy követem ezt az eljárást.
Aztistudom,hogyaposztomfelelősségénekrészeként

ésaSzcientológiairányelveinekmegfelelőenminimum
12,5 órát kell tanulnom hetente, hogy vallási felada-

taimat jól el tudjam látni és hogy haladjak felfelé a
Teljes szabadság felé vezető Hídon -vallási képzésben
és auditálásban egyaránt, minden dinamika javára.
5. PÉNZÜGyi TÁMOGATÁS. Személyes vallásos elkö-

telezettségem és meggyőződésem miatt szándékozom
a Központi Szervezet vallási személyeként szolgálni
a vallásom, nem pedig anyagi haszon, illetve egyéb

Fogadalorn vallásos elkötelezettségről és jelenSkezés va:ÍLási szolgűlatra
a Szcien€ológia Vallási Egyesület Központi Szervezetbe
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7. AZ ADATOK BizALMAS KEZELÉSE. Megér-

tem, hogy az általam megtudott, illetve általam
kezelt adatok vallásos természetük miatt szigorúan
bizalmasak.
8. ADATVÉDELEM. Kijelentem, hogy az információs önrendelkezési jogról és a közérdekű adatok
nyilvánosságáról tájékoztatást kaptam, a jogaimmal
kapcsolatos nyilatkozatomat külön iratban tettem
meg.

Kéz,jegy

ELKÖTELEZETTSÉG

Gondosan elolvastam ezt a dokumentumot (Fogadalom vallásos elkötelezettségről és jelentkezés vallási szolgálatra), és
minden lehetőségem megvolt arra, hogy bármit tisztázzak, amit esetleg nem értettem benne. Határozottan kijelentem,
hogyteljesmértékbenértemazokatafeltételeketéskikötéseket,amelyekvallásiszolgálatomalapjátképezik,amennyiben
a jelentkezésemet elfogadják. Ezt szem előtt tartva és tudatában annak, hogy mit teszek, kérem, hogy fogadjanák el aktív
résztvevőnek a Központi Szervezet vallási személyei közé. Szabad akaratomból teszem ezt a fogadalmat és jelentkezést,
kizárólag azért, hogy előmozdítsam a Szcientológia vállásnak és magának a Központi Szervezetnek a vallásos céljait és
tanainak érvényre jutását. Ennek a jelentkezésnek az aláírásával hivatalos vallási fogadalmat teszek arra, hogy a fenti
feltételek és kikötések alapján - és csakis azok alapján - rés.zt, veszek a Központi Szervezet vallásos programjában.

Kelt 20 _.
(A rELENTKEZŐ ALÁÍRÁSA)

(Teljes név nyomtatott betűkkel)

(Lakcím)

(TANÚ ALÁÍRÁSA)

(Teljes név nyomtatott betűkkel)

AMENNYIBEN KISKORÚ, A SZÜLŐK VAGY A GYÁM ALÁÍRÁSA

(Teljes név nyomtatott betűkkel)

(Lakcím)

ELFOGADÁS

ASzcientológiaVdlásiEgyesületKözpontiSzervezet(székhely:1061Budapest,PaulayEdeu.52.,adószám:18297052-2-42)-azon

az alapon, hogy a kijelentéseid becsületesek és őszinték, továbbá hogy az ígéreteid jogi és egyházi értelemben kötelező érvényűek-beleegyezikabba,hogyelfogadjontégedaKözpontiszervezetaktívváuásiszemélyénekésavallásosközösségetagjának.

SZCIENTOLÓGIA VALLÁSI EGYESÜLET KÖZPONTI SZERVEZET
Képviselő:
(Beosztás)

(Aláírás)

Fogadalom vallásos elkőtelezettségnől és ]elei.€kezés vallási szolgiálatna

a Szcien€ológia Vdüásl EQesaks Kbzpor\ti Szervezetbe
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