SZCIENTOLÓGIA V.ALLÁSI EGYESÜLET

KÖZPONTI SZERVEZET

dűftűo#-%
(név nyomtatott betűkkel) vagyok, és
felkínáltak nekem egy 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. Munkatársnak lenni a Központi Szervezetben egyedülálló

mindent megtegyek, amit csak lehet, a Központi Szervezet

lehetőség arra, hogy szolgáljam a vallásom, és ez komoly,

hatékonyságánakmegmaradásáértésvallásosküldetésének

szentkötelességeketfoglalmagában.EzaKözpontiSzervezet

megvalósításáért. Megértettem, hogy minden feladat közül,

aSzcientológia-vauás,illetvevalamennyiSzcientológia-tevé-

kenységközpontijelentőségűhelyeaközösségeszámára,ésa
stabilkiindúlásipontaterületenélővalamennyiszcientológus

szellemi gyarapodása számára.

amelyet mialatt munkatárs vagyok, magamra vállalok, ez a
legmagasztosabb,éseztmégakkorisfolyamatosanbekelltar-

tanom,haaKözpontiSzervezetbenvalószolgálataimattöbbé
márnemfolytatom.Akörnyezőszcientológusközösséghívei,

területi auditorai, területi lelkészségei, városi kirendeltségei

és missziói a Központi Szervezettől várják, hogy terjessze

2. Tudatában vagyok annak, hogy ezzel a lehetőséggel, hogy a

a Szcientológia vallást a területükön, magas színvonalon

SzcientológiátaKözpontiSzervezetváLlásiszemélyekéntszol-

tartsa a tanácsadási standardokat és előmozdítsa a szellemi

gálhatom,járegyugyanennyirefontosfelelősségisazért,hogy

szabadságkereséséreirányulótörekvésüket.EzértaKőzponti

Szervezet és munkatársai sértetlen ereje és tisztessége kritikus

a térség szcientológusainak szellemi életére nézve. Ha a Köz-

ponti Szervezet vagy vezető munkatársai, flletve az egyházi
hierarchia magasabb egyházai (pl. a Religious Technology

személyeknek semmilyen BizALMAS iNFORMÁcióT,
hacsaknemaposztomkötelességeirészekéntvagyazalábbi
19. bekezdésben foglalt körülmény miatt teszem. Egyetértek
azzal, hogy szigorúan megőrzöm a titkokat minden BizAL-

Center és a Nemzetközi Szcientológia Egyház) vezetőinek

MAS iNFORMÁcióvAL kapcsolatban, nemcsak az alatt az

hitelétvagyhatékonyságátbármilyenmódongyengítikvagy

idő alatt, amíg a Központi Szervezetben vallási személyként

károsítják, ez a térség szcientológusainak felbecsülhétetlen

szolgálok,hanemmindörökremégakkoris,havalahaesetleg

szellemi károkat okoz.

távoznék a munkatársak sorából.

3. E „Fogadalom vallásos elkötelezettségről és titoktartásról"

6. Megértettem azt, hogy a Központi Szervezetnek és a mun-

(„Elkötelezettségifogadalom")céljaaz,hogyleírjaá`Zirán)ní

katársainak hozzáférése van néhány nagyon érzékeny,

feladataimat a Központi Szervezet munkatársaként, misze-

magánj ellegű és bizalmas természetű információhoz, illetve

rint megfelelően kell használnom és fenn kell tartanom

kezelnek ilyeneket, amelyek között olyan információk is

bizonyos Szcientológia vallásos anyagok, információk és

vannak, amelyek a TÁRSULT VALLÁSI SZERVEZETEK-

tulajdontárgyak biztonságát és bizalmasságát. Minthogy a

KEL, a munkatársaikkal és a híveikkel, valamint a Köponti
Szervezet korábbi munkatársaival és híveivel kapcsolatosak. A Központi Szervezet jogilag és szervezetileg köteles

vágyamaz,hogymindentőlemtelhetőtmegtegyekavallásom

védelme érdekében, ezennel a következő ígéreteket teszem,
ésmegértettem,hogyezekavilágitörvényekszerintkötelező

érvényűek rám nézve.
4. Teljes mértékben értem, milyen fontossággal bír a Szcien-

gondoskodni róla, hogy a munkatársai ne adják ki ez€ket
az információkat kellő felhatalmazás nélkül, mert az ilyen
közzététel valószínűleg károsítja a Központi Szervezetet, a
vele TÁRsuLT vALLÁsi SZERVEZETEKET és ezek egyéni

tológia vallás számára az, hogy a Központi Szervezet és a

vagy közös tevékenységeit, fimkcióit, terveit vagy program-

TÁRSULT SZERVEZETEi belső működésére tartozó ügyek-

jait, illetve az egyes munkatársaikat, testületi elöljáróikat és
híveiket. Ezért a Központi Szervezet mindenkitól, aki benne

ről,valamintamunkatársait,testületielöljáróitéshíveitérintő

SZEMÉLyEsiNFORMÁcióKRÓLsohanembeszéleknH-

vánosság előtt, ezekről nem írok, illetve ezeket más módon
nemteszemközzé.Bárértem,hogyezvallásialaponnyugvó
és tőlem elvárt kötelesség, és bár én a Központi Szervezettel

egyetértek abban, hogy erre elengedhetetlenül szükség van a

munkatársként akar szolgálni, megköveteli, hogy jogilag
kötelezze el magát örökre arra, hogy nem hajt végre ilyen
közzétételt, és ezt azáltal teszi, hogy aláírja ezt az Elkötelezettségi fogadalmat cserébe azért a lehetóségért, hogy az
illető a Központi Szervezet vallási személyeként szolgálhat.

Szcientológiavallásszabadgyakorlásához,ezakötelességaz

7. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy a Központi Szervezet

ebbenazElkötelezettségifogadalombankifejezésrejuttatott
módonmindazonáltalbetartathatóvilágihatóságáltal,világi
törvényeksemlegeselveithasználvaannakeszközéül,hogya
Szcientológiavallásvanásitanainakésgyakorlatainakeleget

belsőbiztonságiszabályaidapjánhozzáíérésijogosultságom
leszaposztomfeladatainakvégrehajtásáhozszükségesbizonyosinformációkhoz,denemleszhozzáférésijogosultságom

a posztom feladataihoz nem kapcsolódó információkhoz. Tudomásul veszem, hogy minden kommunikáció és
információ,amelyekaKözpontiSzervezetszámítógéphard-

tegyek.

5. Ezért tehát egyetértek azzal, hogy cserébe azért a lehető-

vere, -szoftvere, -hálózata, internetes kapcsolata, elektronikus

ségért, hogy vallási személyként szolgálhatok a Központi

levele, e-mail címei, a Központi Szervezet által kiadott mobfl

Szervezetben és részesülhetek mindazokból az előnyök-

eszközei, hangposta és egyéb számítógépes és elektronikus

ből, amelyek valamennyi munkatárs számára elérhetőek,
köztükannakjoga,hogyszcientológiavallásosauditálástés

kommunikációs és adattároló rendszerei („a Központi Szerve-

képzéstkaphatokasajátszellemigyarapodásomelősegítésére,

vagy tárolva, vallási feljegyzések, és a Központi Szervezet,

zetSzámítógépesRendszere")révénlettektovábbítva,fogadva

BIZALMASKÉNT MEGŐRZöK, ÉS SOHA NEM FEDEK

illetve bizonyos adatok a Nemzetközi Szcientológia Egyház

FEL SEMMILYEN BIZALMAS INFORMÁclóT, AMELYE-

kizárólagos tulajdonát képezik. Tudomásul veszem továbbá
azt,illetveelfogadom,hogynemrendelkezemjogosultsággal

KET AZ ALÁBBI 9. BEKEZDÉS D) PONTJA TÁRGYAL.

Soha nem fogok beszélni vagy írni, illetve bármilyen más

arra,hogyhozzáférjekbármilyen,erendszerekáltalküldött,
fogadottvagytároltinformációhoz,amelynemkapcsolódika

formábanközzétennivagynyilvánosságrahozniilletéktelen

Fogadalom vallásos
elkötelezettségről és titoktartdsról
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posztomfeladataihoz.Tudomásulveszeméselfogadom,hogy
aposztomkötelességeivelkapcsolatosjogosvallásiszervezeti

jelent, tekintet nélkül arra, hogy ilyen kommunikációs technológia jelenleg létezik-e, vagy sem.

igény vagy vallási cél hiányában számomra tilos a Központi

SzervezetSzámítógépesRendszeréntároltdokumentumok,
e-mailek és egyéb adatok kikeresése, elérése, megtekintése,
nyomtatása, továbbítása, letöltése, eltávolítása, tárolása és/

8) A TÁRSULT VALLÁsi SZERVEZET vagy EGyHÁZ

kifejezés a Központi Szervezet vonatkozásában a Szci-

entológia vallás minden más egyházát, és ezek társult
vallási szervezeteit, és bármely a tulajdonukban álló

vagyhasználata(akártartalmaznákBizALMASiNFORriÁ-

CióKATezekazadatok,akárnem),ésegyetértekazzal,hogy
mindenilyenhasználatjogtalannakésaközpontiszervezeti

tulajdon ellopásának minősül. Tudomásul veszem továbbá,
illetve elfogadom, hogy a Központi szervezet számító8épes

vagy az igazgatásuk alá tartozó entitást jelent.
C) A KAPCSoLÓDó FÉL vagy FELEK kifejezés a

Központi Szervezet vonatkozásában a Központi Szervezetet, a TÁRSULT VALLÁsi SZERVEZETEiT és a

Rendszerénekengedélynélkülirészlegesvagyteljeseltávolí-

Központiszervezetmindenmúltbeli,jelenbeliésjövő-

tása, illetve minden olyan információ, amelyhez a Központi
Szervezet Rendszeréből vagy annak révén jutottak hozzá,
majdtovábbítottakvagyeltávolítottakaszervezetterületéről,

belitisztségviselőjét,igazgatóját,vagyonkezelőjétvagy

példáulelektronikuseszközökön,usB-meghajtónés/vagyszámítógép es rendszereken, lopásnak tekintendő. Megértettem,

dolgozóját, munkatársát és hívőjét, és az ő érintett
családjukat és utódaikat.

munkatársát jelenti, bármilyen minőségben, illetve
bármely TÁRSui.T VALLÁsi SZERVEZET vallási

hogyaKözpontiSzervezetSzámítógépesRendszerénekmin-

denféle használata, akár központi szervezeti, akár személyes

D) A BizALMAS iNFORMÁció kifejezés a következőket

foglalja magában:

célokra, meg kell, hogy feleljen ennek a bekezdésnek.

i. Bizalmas Szcientológia Írás. A Szcientológia bizal-

8. Megértettem továbbá, hogy a Központi Szervezet munkatár-

masvallásiÍrásaimagukbanfoglaljákaSzcientológia

saként való szolgálatom során van egy törvényileg rámrótt
vallási titoktartási kötelezettségem a Központi Szervezet és

Haladó Technológiáit és L. Ron Hubbardnak a Haladó
Technológiákra vonatkozó vallási tanácsait, illetve

a hívei iránt, miszerint nem HoZHATOK NTiLVÁNoS-

tájékoztatásait. A Központi Szervezet és a TÁRSULT

SÁGRA semmilyen BIZALMAS INFORMÁclóT, amelyet

VALLÁsiSZERVEZETEKazérttartjákezeketazanya-

megismertemvagyamelyetatudomásomrahoztak,ésezért

gokatbizalmasfomában,mertvallásoshitünkszerint
ezek szellemi károkat okoznának azoknál, akik még
nem érték el a szellemi érettség, megvilágosodás és
etika kívánt szintjét ezeknek az írásoknak a tanulmá-

törvényileg rámrótt bizalmi helyzetben vagyok a Központi
Szervezetnél minden ilyen BizALMAS iNFORMÁcióT
TEKINTVE. AZT IS MEGÉRTEM, HOGY A BIZALMAS

INFORMÁclóK MEGŐRZÉSE SOKKAL TÖBB, MINT

nyozása és használata előtt.

JOGI KÖTELESSÉG. EZ SZENT MEGBÍZATÁS, AMELY
ELENGEDHETETLEN A SZCIENTOLÓGIA VALLÁS TISZ-

ii. Bizalmas média-tulajdontárgyak. Minden olyan

TASÁGÁHoZ ÉS KÜLDETÉSÉHEZ.

videó, DVD, cD, film, audió- és videófelvétel, fénykép

vagy művészi illetve grafikus megjelenítés, amely a
KAPCSoLÓDó felekre, a Központi Szervezet tevékenységeire és rendezvényeire vagy a Központi

9. MEGHATÁROZÁSOK:

Szervezet létesítményeiben zajló tevékenységekre és

A) A KöZZÉTÉTEL vagy NTILVÁNOSSÁGRA HoZATAL

magábanfoglalbármilyenfajtaközveúenvagyközvetett kiadást, műs orsugárzást, szétosztást, közzétételt,
felfedést, terjesztést vagy közvetítést, akár ma ismert,
akár a jövőben kerül kifejlesztésre, akár beszélt, akár
írott, akár elektronikus (azaz telefon, vezeték nélküli
telefon, Twitter, Facebook), televízió, film- vagy
hangszalag, iuetve szöveges üzenet, e-mafl, posztolás, blogolás, videóközvetítés, feltöltés vagy letöltés

rendezvényekrevonatkozikvagyezekkelkapcsolatos,
illetveamelynemeladóanagyközönségszámára,vagy

amelyetnemterjeszteneknyilvánosanvalamilyenmás

úgymint rajz, ábra, illusztráció, sőt taglejtés. Röviden,

módon. Ezek olyan anyagokat foglalnak magukban,
amelyeknemlettekkiadvavagycsakbizonyosmunkatársakés/vagyhívőkszámárahozzáférhetőek,továbbá
olyanmédia,amelymagánjellegűeseményekrevonatkozik,ésamelyekkelvalóvisszaélésamunkatársakés/
vagy a hívek magánélethez való jogának megsértése
lenne. A Bizalmas média-tulajdontárgyak olyan dol-

a KöZZÉTÉTEL bármilyen fajta kommunikációt

gokat is magukba foglalnak, mint L. Ron Hubbard ki

az interneten. A KöZZÉTÉTEL lehet akár vizuális is,

Fogadalom valüsos
elkötelezettségről és titokSartdsról
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nemadottelőadásaivagyfilmjei,amelyeknemlettek

vi. Az ügyvéd és az ügyfél közötti bizalmas infor-

kiadva a nagyközönség számára. Számos ilyen média-

mációk. A Központi szervezetek és a TÁRSULT

tulajdontárgy olyan írásokból származik, amelyek

VALLÁsi SZERVEZETEK ügyvédei és az ő ügyvédi

elengedhetetlenek a vallás gyakorlásához.

irodáik tagjai és alkalmazottai felé irányuló, tőlük

iii. Túlajdonosi vallási művek vagy eszközök. Ezekbe

jövő vagy a jelenlétükben folytatott írásbeli és szóbeli
kommunikációk (beleértve a személyes és a telefo-

ilyenektartoznak:tervek,ábrákéselőírásoko|yan-esz-

közökhöz,amelyekhasználatbanvannakvagyvallási
használatravagytechnikaihasználatrafejlesztikőket
vallási filmek, videók, DVD-k, cD-k és hasonlók készí-

tésénél, továbbá olyan vallásos anyagokhoz, arielyek
nem ismertek a nagyközönség számára, illetve a szán-

dékolt belső közönségén kívül mások számára. Ezek

nonfolytatottkommunikációkatis),továbbáaszóbeli
kommunikációkról készült feljegyzések és jelentések, és minden olyan irat vagy más információ, amely
az ilyen kommunikációkhoz társult, és amely peres
és egyéb ügyeket érintett, beleértve minden olyan
dokumentumot vagy információt, amelyet ügyvédi
munkájuk termékeként nyújtottak át.

a művek, eszközök és anyagok elengedhetetlenek az
vii. Személyes információ. Személyes információ bár-

egyes szcientológusok megfelelő vallásgyakorlása és

milyen KAPCSoLÓDó FÉLLEL és az időbeosztásával,

szellemi előmenetele számára.

tevékenységeivel, valláso s képzésével és tanácsadásá-

iv. Bizalmas vallási információk. Belső kiadványok,
j elentések, felj egyzések, levelezések, pénzügyi papírok,

jegyzetek és más írott vagy felvett anyagok, amelyeket
nem adta.k ki a nagyközönség számára, és amelyek

a Központi Szervezet belső működését, pénzügyeit,

számítógépes rendszereit és programjait, terjeszkedési terveit, programjait, stratégiáit, projektjeit
és hasonló tevékenységeit érintik, amelyek mind

val (ebbe beletartozik konkrétan az auditálásban és
képzésben részesült hívek, valamint az auditoraik és
a tanfolyam-felügyelőik identitása) , továbbá bármely
olyan információ, amelyeket a nagyközönség nem
ismer a magánéletükkel vagy a tevékenységeikkel
kapcsolatban, a kapcsolataikkal és/vagy bizalmasan
kifejezett véleményükkel vagy gondolataikkal kapcsolatban, amelyek KöZZÉTÉTELE sértő lenne egy
ésszerű személy számára, és amely a KAPCSoLÓDó

befolyással vannak a belső műveletek és ütemtervek
biztonságára és adatvédelmére, valamint levelezési

FÉL sérüléséhez, károsodásához vagy zaklatásához

listák és minden egyéb, a Központi Nyilvántartóban

vezet,ésamelykockázatnaktennékiaKAPCSoLÓDÓ

tárolt információ, amely a hívők személyes adatait

FÉL biztonságát vagy szellemi jóllétét.

tartalmazza, és védelemre szorul a hívők személyiségi

viii. Egyéb információ. Minden olyan információ,
amely általánosságban nem ismert a nyilvánosság
számára, és amely hátrányosan érintené a Központi

jogainakvédelmében.

v. A Központi Szervezet biztonsági információi. A

Központi Szervezet egyének, tulajdontárgyak és

Szervezetet vagy a KAPCSOLÓDó FELEKET, ha ter-

dokumentumok biztonságáról gondoskodó rend-

jesztenék vagy nyilvánosságra hoznák.

szereire vonatkozó információk, mint például
speciális biztonsági rendszerek, amelyek védik a
Haladó Technológia-anyagok vagy a munkatársak

10. KöZZÉ NEM TÉTEL:

MEGÉRTETTEM, HOGY A KöZPONTI SZERVEZET-

és a hívők fizikai biztonságát, amelyek nyilvánosságra hozatala veszélyeztetné ezeknek a biztonsági

BEN VALó POSZTRA HELYEZÉSEM ELFOGADÁSÁVAL

intézkedéseknek az eredményességét; és a Központi

NAGYON FELELőSSÉGTELTES ÉS KOMOLY ELKÖTE-

Szervezet olyan létesítményeinek és helyiségeinek

LEZETTSÉGŰ BEOSZTÁSBAN SZOLGÁLOK. SZENT

elhelyezkedésére vonatkozó információk, amelyek

BIZALMAT HELYEZTEK BELÉM ARRA VONATKOZóAN,

nem lettek n)rilvánosságra hozva, azért, hogy védjék

HOGY MEGÓvlAM A VALLÁSOM LEGLÉNYEGESEBB

azezenlétesítményekmunkatársainakamagánéletét

SZöVEGEIT ÉS TECHNOLÓGIÁ|ÁT. TELJESEN MEGÉRTVE

és biztonságát, illetve az ott végzett magántevékeny-

A BELÉM VETETT BIZAI,OM ÉS RÁMRÓTT FELELőSSÉG

ségeket. Ez az információ kritikus a szcientológusok

NAGYSÁGÁT, KÖTELEZEM MAGAM ÉS ÍGÉREM, HOGY

fizikai biztonságának, illetve a lényeges technológia

A KöZPONTI SZERVEZET MUNKATÁRSAINAK TAGJA-

és írások tisztaságának megóvása miatt.

KÉNT VÉGZETT FELADATAIM VÉGREHA|TÁSÁHOZ
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és a felügyeletem alatt tartom őket, és amint végeztem a
használatukkal,azonnalbeíromanaplóba,hogyvisszaadtam

SZÜKSÉGES MÉRTÉKEN TÚL VAGY AZ ALÁBBI 20.

BEKEZDÉSBEN MEGHATÁROZOTT KÖRÜLMÉNYEKEN TÚL NEM FOGOK A VALLÁSI SZOLGÁLATOM

őket. Az ilyen Bizalmas média-tulajdontárgyak, amelyeket a

ALATT VAGY AZT KöVETŐEN BÁRMIKOR KöZZÉTENNI

fenti 10. bekezdés D) ii. pontja határoz meg, tartalmaznak

SEMMILYEN BIZALMAS INFORMÁclóT SEMMILYEN

kizárólagmunkatársaknakvagybizonyoskorlátozottszámú

SZEMÉLYNEK, BELEÉRTVE AKÁR A KöZELI HOZZÁ-

hívőnek megtekintésre készült különleges tájékoztatókat,

TARTOZóKAT ÉS BARÁTOKAT IS, II,LETVE BÁRMILYEN

amelyekkülönlegesvallásitartalmukmiatt,éshogymegóvják

őket a szabotázzsal vagy gúnyolódással szemben, nem érhe-

MÁS SZERVEZETET VAGY ENTITÁST.

tőek el széles körben. Megértettem, hogy az ilyen anyagok
:: megőrzése az egyik legfontosabb kötelességem a Központi
11. Megértettem, hogy azon felül, hogy ezek BizALMAS iNFOR-

Szervezetben.

MÁcióK, a tanácsadás, auditálás, konfesszió és etikai akció

közben elhangzott vagy leírt kommunikációk és jegyzetek bizalmas vallási dokumentumok, amelyek lényegesek
szcientológustársaim vallásgyakorlásához, szellemi fej lődé-

14. Egyetértek azzal, hogy ha valamilyen oknál fogva már nem
szolgálnéktovábbaKözpontiSzervezetvallásiszemélyeként,

vissza kell szolgáltatnom a Központi Szervezetnek vagy az

séhez és jóllétéhez. Az ilyen dokumentumok tisztességtelen

illetékesKözpontiSzervezetnekatulajdonombanlevővagy

közzétételenagykárokatokoznaszcientológustársaimnakésa

az ellenőrzésem alatt álló minden BizALMAS iNFORMÁ-

vallásomnak. Minden képességemmel megőrzöm a bizalmas

CióT és Bizalmas média-tulajdontárgyat, és nem készítek
másolatotvagytartokmegmásolatotsemmiilyeninformációról, semmilyen formában vagy médiumon, mint például

mivoltukat. Megértettem továbbá, hogy a dokumentumokra
a lelkész és a hívő között meglévő gyóntatási titok érvényes,

ezért ezeket igen szigorú törvények védik, amelyek megtiltják a nyilvános KöZZÉTÉTELÜKET. Megértettem, hogy
ha ezeket az információkat nyilvánosan KöZZÉTESZEM,
azzalszemélyesfelelősségterhétvonommagamraazonfelek

személyes tulajdonban levő elektronikus eszközökön vagy
usB-vagy számítógép-meghajtón.
15. Megértettem, hogy a BizALMAS iNFORMÁcióK, amelyek a

irányába, akiknek a jogait megsértettem. A Központi Szer-

tudomásomrajutottak,amígmunkatársvoltam,magánjellege

vezet kérésére azonnal lemásolás nélkül visszaszolgáltatok
bármilyen írást, beleértve a tanácsadás, auditálás, konfesszió
ésetikaiakcióksoránvagyezekkelkapcsolatbankészültjegy-

nem szűnik meg, amikor távozom a munkatársak sorából,
ezért egyetértek azzal, hogy az arra vonatkozó feladatom,
hogy nem HOZHATOK NYILVÁNOSSÁGRA semmilyen

zeteket és más írott kommunikációkat, és soha nem fogom

BizALMAS iNFORMÁcióT, továbbra is örökre és folya-

megvitatni ezeket a BIZALMAS INFORMÁclóKAT sem-

milyen fórumon, vagy felfedni azok személyazonosságát,
akiknek tanácsadást, auditálást vagy képzést nyúj.tottam.

matosan fennáll, még azután is, hogy már nem szolgálok
továbbaKözpontiSzervezetnél,vagyáthelyeznekegymásik
Szcientológia Központi Szervezetbe, vagy akár kilépek a
Szcientológia Központi Szervezetéből.

12. Ha bármikor kétségem lenne valamilyen információval,
adattal vagy Központi Szervezetbeli tulajdonnal kapcsolat-

16. Megértettem, hogy a Központi Szervezet vallási személyei-

ban, hogy az BizALMAS iNFORMÁció-e vagy sem, vagy
hogy tartalmaz-e ilyet, ígérem, hogy azonnal megkérde-

zem a Hubbard Kommunikációs lrodában a vizsgálatok és
jelentésekigazgatójától,hogyazhovasorolandó.Amígmeg
nem ismerem az adott dolog státusát, addig BizALMAS

iNFORMÁclóKÉNT fogom kezelni.

13. Egyetértek azzal, hogy a rám bízott vagy a felügyeletem
alá helyezett valamennyi Bizalmas média-tulajdontárgyat
mindenkor biztonságban tartom, hogy ne történhessen
jogosulatlan felhasználás. Ígérem, hogy minden Bizalmas
média-tulajdontárgyat csakis olyan módon használok,
amelyre felhatalmazást kaptam, kiírom őket az erre szolgáló

naplóból,amikorkézhezkapomőket,mindigbiztonságban

Fogadalom vallásos
elkötelezettségről és titoktanásról
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nek tagjaként nem kizárólagos, személyes, nem átruházható
engedéllyelrendelkezemabejegyzettvédjegyek,DNs-nevek,
márkanevek, társaságnevek, szerzői jogvédelem alá eső
anyag, adatbázisok, információs listák, szabadalmaztatható technológia, goodwill, vallási eszmék és egyéb szellemi
tulajdon (együttesen: „Szellemi Tulajdon") használatára.
Megértettem, hogy az ilyen engedély érvényessége azonnal
automatikusan megszűnik, ha már nem szolgálok tovább a
Központi Szervezetnél. Egyetértek azzal, hogy ha valamilyen oknál fogva már nem szolgálnék tovább a Központi
Szervezetnél, még ha ezt a Központi Szervezet követelte is
meg tőlem, nem állítom be magamat úgy, mint aki jogosult
a Szellemi Tulajdon használatára, bármi ilyen szolgáltatás
nyújtása vagy az E-méter bármilyen célú használata révén,

Kézje8y

annaktudatában,hogyezellentétesavánásimegállapodása-

megszegése helyrehozhatatlan károkat okoz nem csak a

immal,ésavédjegyekrevonatkozótörvényekkel,hacsakvagy

Központi Szervezetnek, a TÁRSULT VALLÁSI SZERVE-

amíg megfelelő licenccel nem rendelkezem egy másik Köz-

ZETEKNEK, és a KApCSoLÓDó FELEKNEK, hanem az

ponti Szervezettől. Ha valaha megszüntetném a tagságomat
a Központi Szervezetben, beleegyezem abba, hogy soha nem
fogom használni a „Scientologist" (szcientológus) védjegyet,
vagyaztállítani,hogyszcientológusvagyok,hacsakésámíg

egészSzcientológiavallásnakésazegyesszcientológusoknak

voslati lehetőségek, amelyek helyre tudnák hozni ezt a kárt.
Megértettem továbbá azt, és egyetértek azzal, hogy az ilyen

újranemélvezhetemeztastátust,amelyrőltudomásulveszem

károsodás valószínűleg nagyon jelentős, esetenként eltérő

és egyetértek azzal, hogy csak a Nemzetközi Szcientológia

jellegű,ésazilyenKöZZÉTÉTELés/vagyilyeninformációk
használata rendkívül nehézzé és gyakorlatiatlanná - már ha

Egyház (,,csi"), vagy egy; a csi egyházi fennhatósága alatt.
működőSzcientológiaKözpontiSzervezetítélhetoda:Egyet-

értekazzal,hogysemmilyenmódonnemakadályozom,hogy
a Központi Szervezet és társszervezetei, beleértve ezekbe az

engedélyeket adókat és kapókat is - de nem csak ezeket -,

a jelenbeli és jövőbeli Szellemi Tdajdonukat használják.
Abban az esetben, ha nem tartom be a fentieket, és/vagy a
Központi Szervezet vagy bármely más entitás azt kéri, hogy
hagyjak fel a Szellemi Túlajdon használatával, és nem teszek
azonnal így, egyetértek azzal, hogy a Központi Szervezet
kérhet olyan bírósági végzést, amely megállít abban, hogy
megszegjem a fenti korlátozásokat, és abban, hogy bárki
mást ahhoz segítsek, hogy megszeste ezeket, továbbá egyetértek azzal, hogy nem szegülök szembe a végzést kibocsátó
bírósággal, és azzal, hogy egy ilyen végzést anélkül ki lehet

is szerte a világon, és hogy nincsenek olyan elérhető jogor-

nem lehetetlenné - teszi annak megmérését, hogy ennek
az Elkötelezettségi fogadalomnak a megszegése milyen
mértélű tényleges károkat okoz. Ezért tehát én egyetértek
azzal, hogy amennyiben az Elkötelezettségi fogadalomban
foglalt bármelyik ígéretemet megszegem vagy a megszegésével fenyegetőzöm:

A) A Központi Szervezet kérhet bírósági végzést, hogy
megállítson abban, hogy megszegjem a tett ígéreteimet, vagy ezek megszegésével fenyegetőzzek, és ha
ígytesz,beleegyezem,hogyabbahagyom,amitteszek,
vagy aminek megtételével fenyegetőztem. Mivel egy
arra vonatkozó nyilvános tárgyalás, hogy érvényre

juttassuk ennek az Elkötelezettségi fogadalomnak a
kikötéseit, BizALMAS iNFORMÁcióK KÖzzÉTÉ-

adni,hogyaKözpontiSzervezettőlbiztosítékkéntpénzletétet

kérnének. Abban az esetben, ha jogi lépéseket tennék ezzel

TELÉTeredményezheti,egyetértekazzal,hogyennek

az Elkötelezettségi fogadalommal kapcsolatban, az ilyen
lépések csak az adott vallási szervezetre, és semmilyen más
entitásra nem terjedhetnek ki.

azElkötelezettségifogadalomnakakikötéseivelkap-

csolatosbármilyenperesügyeseténegyüttműködöm
aKözpontiSzervezettel,hogyamegyeivagybármely
más illetékes bíróság kiadja a megfelelő rendelkezést, miszerint a dosszié titkosítva legyen, és kiadjon

17. Megértettem, hogy ennek az Elkötelezettségi fogadalomnak

egy védő rendelkezést, amely megtiltja a BizALMAS

az aláírásával milyen komoly lépésre szántam el magam.
Tudom,hogyavallásomlehetőlegfontosabbéslegszentebb
kötelességeinek egyikét vállalom fel. Megértettem továbbá

iNFORMÁcióKKöZZÉTÉTELÉT,és/vagyatörvény

által engedélyezett maximális mértékben korlátozza

aztis,hogyszcientológustársaimszellemijólléteazonmúlik,

hogyénképesvagyok-ebetartaniazitttettígéreteimet.Meg-

értettem továbbá, hogy nem engedélyeznék nekem, hogy a
KözpontiSzervezetvallásiszemélyeinektagjakéntszolgáljak,

hacsakelőzetesenbeleneegyeztemvolna,hogynemHoZoK

az ilyen KöZZÉTÉTELT.

8) Azon felül, amit a bíróság kér tőlem, hogy tegyem meg
ennekazElkötelezettségifogadalomnakamegszegése
miatt, 5 000 000 Ft-ot fizetek a Központi Szervezetnek

szerződési kötbérként (nem büntetésként) az Elkötelezettségi 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 együttműködtem vagy valakit erre bátorítottam,amelyennekazElkötelezettségifogadalomnaka
megszegését eredményezte. Megértettem, hogy nehéz
felbecsülniannakpontosnagyságrendjét,hogyennek
megsértésemilyenkártokozaKözpontiSzervezetnek,
de elismerem, hogy 5 000 000 Ft-ot méltányos összeg.

NYILVÁNOSSÁGRA BIZALMAS INFORMÁclóKAT a jelen

Elkötelezettségifogadalombanfoglaltakszerint.Azértteszem

ezt, mert hitem szerint a szellemi elkötelezettségem a Szci-

entológia iránt és az Emberiség javulása iránt előbbre való,
mintbármilyenszólásszabadságijog,amellyelrendelkeznék

e konkrét ügyekben.
18. Megértettem és egyetértek azzal, hogy az ebben az Elköte-

lezettségifogadalombantettígéreteimkülönleges,egyediés

rendkívüli ügyekre vonatkoznak, és hogy bármely ígéretem
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vagyszervezetekjavára,éskötelezőérvén)űleszazokra,akik

19. Dacára bármilyen ezzel euentétes itteni állításnak, értem azt
és egyetértek azzal, hogy ennek az Elkötelezettségi fogada-

vagy amik megkapják ezen Elkötelezettségi fogadalomban

lomnak a kikötései nem vonatkoznak olyan információk
kiadására, amelyet valamilyen törvény vagy valamilyen

foglaltjogokatvagykötelességeket,flletveakikrevagyamikre

hárulnak ezen Elkötelezettségi fogadalomban foglalt jogok

beidézésértelmébenvagyvalamilyenbírósági,törvényhozási,

vagy kötelességek (azaz örökösök vagy jogutódok).

végrehajtási,szabályozásivagyadminisztratívtestületbeidé-

zésének vagy rendeletének hatására tesznek meg,. feltéve,
hogy ez a törvény, beidézés vagy rendelet érvényben van és

22. LEHETőSÉGEM VOI,T ARRA, HOGY EZZEL AZ ELKöTELEZETTSÉGI FOGADALOMMAL KAPCSOLATBAN

alkotmányos.

BENNEM FELMERÜIJT BÁRMILYEN KÉRDÉST FEI,TE-

GYEK ÉS TISZTÁZZAK. MEGÉRTETTEM, HOGY EZ

20. Értem, hogy minden ígéret és más kötelezettségvállalás,
amelyetebbenazElkötelezettségifogadalombantettem,rám

AZ ELKÖTELEZETTSÉGI FOGADALOM IELENTI A
TELJES MEGÁLLAPODÁST A KöZPONTI SZERVEZET,

nézvejogilagörökérvényű.Haazonbanegybíróságesetleg

azt az ítéletet hozza, hogy egy vagy több, általam tett ígéret

betarthatatlan, akkor egyetértek, hogy az általam tett többi
ígéret továbbra is teljesen érvényes és hatályos, és rajtam

ÉS KöZöTTEM AZ ELKÖTELEZETTSÉGI FOGADAI,OM

TÁRGYÁRA VONATKOZóAN. ENNEK AZ ELKÖTELEZETTSÉGI FOGADALOMNAK A MÓDOSÍTÁSA
VAGY MEGSZÜNTETÉSE CSAK AKKOR ÉRVÉNYES,

mindenkor jogi úton számon kérhető.

HA EZT ÍRÁSBAN MIND A KöZPONTI SZERVEZET,
MIND ÉN AZ ALÁÍRÁSUNKKAL IGAZOLTUK. KI|E-

21. Azokat az ígéreteket és megállapodásokat, amelyeket ebben

LENTEM, HOGY EZZEL AZ ELKÖTELEZETTSÉGI

az Elkötelezettségi fogadalomban tettem, ennek az államnak a törvényei szerint kell értelmezni és érvényre juttatni,

FOGAI)ALOMMAL KAPCSOLATBAN NINCS SEMMI

KÉRDÉSEM VAGY FENNTARTÁSOM. ENNEK AZ

bármilyen más állam vagy ország törvényeire való tekintet nélkül. Beleegyezem, hogy amennyiben az általam tett
ígéretek betartatásához jogi akcióra lenne szükség, ebben

ELKÖTELEZETTSÉGI FOGADAI,OMNAK AZ ALÁ-

az esetben egy olyan bíróság elé lehet terjeszteni az ügyet,

TELlESEN ÉRTEM, HOGY E KÖTELEZETTSÉGEK,

amel)rik abban az országban van, amelyben a Központi Szer-

AMELYEKKEI, ÉN EZENNEL EGYETÉRTEK, MILYEN

ÍRÁSA ÁIJTAI, EGYÉRTELMŰEN KIJELENTEM, HOGY

vezet található, illetve bármely más olyan bíróság elé, amely

FONTOSAK A VALLÁSOM SZÁMÁRA, ÉS HOGY

kellő hatáskörrel bír, és előzetesen egyetértek azzal, hogy e

EZT AZ ELKÖTELEZETTSÉGI FOGADALMAT SAJÁT

bíróságnákszemélyesenazmetékességealárendelemmagam.

SZABAD AKARATOMBÓI, ÍROM AI,Á, ÉS SEMMILYEN

EzazEkötelezettségifogadalomhatálybalépazonszemélyek

KÉNYSZER HATÁSA ALATT NEM ÁLLOK.

Kelt 20

-n.

(ALÁÍRÁS)

(Teljes név nyomtatott betűkkel)

(Lakcím)

7

(TANÚ ALÁÍRÁSA)

(Teljes név nyomtatott betűkkel)

SZCIENTOLÓGIA VALLÁSI EGYESÜLET KÖZPONTI SZERVEZET

Képviselő:
(Beosztás)

(Aláírás)
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