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This agreement is made this ______ day of _________________________________ , 20____ by and between: WORLD INSTITUTE OF

SCIENTOLOGY ENTERPRISES, a California non-profit religious corporation having an office at 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701,
Los Angeles, California 90028-6313 (referred to as “WISE”), and

(Jelen megállapodás 20 ____ _________________ hónap ______ napján született a következôk által és között:
WORLD INSTITUTE OF SCIENTOLOGY ENTERPRISES [SZCIENTOLÓGUS VÁLLALKOZÁSOK NEMZETKÖZI INTÉZETE], egy kaliforniai non-profit
vallási társaság [jogi személy] melynek irodája a 6331 Hollywood Boulevard, Suite 701, Los Angeles, California 90028-6313 címen
található [a következôkben „WISE”], és)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Name) (Company Name if applicable)
(Név) (A cég neve)
_________________________________________________________________________________________________________________
(Street Address) (City, Zip Code and Country)
(Utca, házszám) (Ország, város, irányítószám)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Business Phone) (Home Phone)
(munkahelyi telefon) (Otthoni telefon)
_________________________________________________________________________________________________________________
(Fax) (E-mail)

_________________________________________________________________________________________________________________
(Type of Business) (Membership Level)
(A vállalkozás típusa) (Tagsági szint)

(Hereinafter referred to as “MEMBER”).
(továbbiakban „TAG”) között.

A WISE is an organization formed for the 
purpose of uniting all businesses and professional
individuals and organizations of whatever kind

that use the technology developed by L. Ron Hubbard
(“LRH”) for administrative, business and improvement
purposes. This includes the encouragement of adherence
to the goals, tenets, doctrines, codes, Creed, policies and
practices set forth in the Scientology Scriptures and other
writings of LRH (“the Hubbard Writings”) in secular
business activities, and protecting its members, whether
individual or corporate, from unethical practices and
unfair competition. 

B By uniting, supporting and protecting the many
businesses and corporations using the Hubbard
management technology, WISE raises the level 

of ethics and prosperity in the business world. WISE sets
a high standard for business practice through its members
who are leaders in businesses throughout the world.
WISE Members are dedicated to applying Hubbard 
management technology 100% standardly in their 

A A WISE egy szervezet, amely abból a célból jött
létre, hogy egyesítsen minden olyan vállalkozást,
magánvállalkozót és egyéb szervezetet, amely 

L. Ron Hubbard („LRH”) technológiáját alkalmazza 
adminisztratív, üzleti és jobbító célokra. Ez magába foglalja 
a Szcientológia írásokban és egyéb világi üzleti tevékeny-
ségekben használatos LRH írásokban („Hubbard írásmûvek”)
foglalt célok, elvek, tantételek, szabályzatok, hitvallás,
irányelvek és gyakorlat követésére való bátorítást, valamint 
a tagok – legyenek azok magán, vagy jogi személyek – 
etikátlan cselekedetekkel és a tisztességtelen versennyel
szembeni védelmét.

B A WISE azáltal, hogy összefog, támogat és védelmez
számos LRH adminisztrációs technológiát alkalma-
zó vállalkozást és céget, emeli az üzleti világ etikai

szintjét és prosperitását. A WISE, tagjain keresztül – akik vál-
lalkozások vezetôi világszerte – egy magas szintû követendô
színvonalat állít fel az üzleti szféra számára. A WISE tagjai
elkötelezték magukat amellett, hogy az LRH adminisztratív
technológiát 100%-osan standard módon alkalmazzák a 
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businesses, and to the protection and preservation of
Hubbard management technology against alteration, 
corruption or misuse.

C WISE has been granted the right to sell products
embodying certain trademarks and service marks
pertaining to the religion of Scientology, 

SCIENTOLOGY applied religious philosophy, 
DIANETICS spiritual healing technology, and 
organizations and operations relating thereto (hereinafter
referred to as the “Marks”), and has been granted the
non-exclusive right to make and to publish, other than
through bookstores of the religion of Scientology, 
compilations of and derivative works from certain 
copyrighted works (hereinafter collectively referred 
to as the “Works”), with the limited right to extend 
to its members in good standing the rights with respect 
to the Marks and the Works granted to WISE.

D MEMBER is or will be engaged in a secular
enterprise, desires to apply and use the principles,
methods and technology expressed in the Hubbard

Writings, represents to WISE that MEMBER’s activities
will be conducted in accordance with the technical and
ethical principles expressed in the Hubbard Writings, and
desires to become a Member of WISE in order to further
the purposes of WISE and obtain the privileges and 
benefits of such membership. NOW, THEREFORE, 
in consideration of the following provisions and mutual
promises, and other good and valuable consideration, 
the parties agree as follows: 

1. Recitals. 
The recitals are hereby made a part of the Agreement
and are acknowledged to be true.

2. Membership Level. 
The MEMBER shall be entitled to the services and
benefits set forth on Attachment A, as long as 
MEMBER is in good standing under this Agreement
and pays the annual membership fee for this level.

3. Use of the Term “WISE”, the WISE Logo
and the WISE Lioness & Cubs Symbol. 

The term “WISE”, the WISE Logo and the WISE
Lioness & Cubs Symbol which logo and symbol are
shown below (Exhibit A) may be used by members 
of WISE to indicate that they are members of WISE. 
It is specifically agreed that:
a) MEMBER may use the term “WISE”, the WISE

Logo, and the WISE Lioness & Cubs Symbol, 
to identify WISE and to indicate MEMBER’s 
membership in WISE for as long as MEMBER
remains a member in good standing in WISE;

vállalkozásukban, valamint amellett, hogy megvédjék és
megôrizzék ezt az adminisztratív technológiát bármiféle elfer-
dítéssel, meghamisítással és helytelen használattal szemben.

C A WISE megkapta azt a jogot, hogy olyan terméke-
ket értékesítsen, amelyek bizonyos, a Szcientológia
valláshoz, a SZCIENTOLÓGIA alkalmazott vallási

filozófiához, a DIANETIKA lelki gyógyító technológiához,
valamint az ezekhez tartozó szervezetekhez és tevékenysé-
gekhez tartozó védjegyeket és szolgáltatási jegyeket (a továb-
biakban: „védjegyek”) tartalmaznak. A WISE továbbá nem
kizárólagos jogot kapott arra, hogy anyagokat készítsen és
jelentessen meg – a Szcientológia Egyház könyvesboltjait
nem bevonva – bizonyos szerzôi joggal védett mûvekbôl 
(a továbbiakban egységesen: „mûvek”) összeállítva vagy 
származtatva, valamint korlátozott jogot arra, hogy ezt – 
a WISE-nak a védjegyekkel és munkákkal kapcsolatban
adományozott jogot – kiterjeszthesse jó hírben álló tagjaira.

D A TAG egy világi vállalkozást folytat, vagy fog 
folytatni, és alkalmazni, illetve használni szeretné
vállalkozásában a Hubbard írásmûvekben kifejtett

alapelveket, módszereket és technológiát, továbbá biztosítja a
WISE-ot arról, hogy tevékenységeit a Hubbard írásmûvekben
kifejtett technikai és etikai elvekkel összhangban fogja
végezni, és a WISE tagjává kíván válni, annak érdekében,
hogy elôsegítse a WISE céljainak megvalósítását, valamint
hozzájusson a tagsággal járó elôjogokhoz és elônyökhöz. ÍGY
HÁT az alábbi kitételeket és kölcsönös ígéreteket, valamint
más jó és értékes megfontolásokat szem elôtt tartva a felek az
alábbiakban állapodnak meg: 

1. Tények ismertetése
Az alábbi tényismertetés a Megállapodás részét képezi és
igaznak van tekintve.

2. Tagsági szint
Az A mellékletben meghatározott szolgáltatások és
elônyök illetik meg a TAG-ot mindaddig, amíg a TAG
ezen megegyezést betartja, és befizeti ezen szint éves
tagsági díját.

3. A „WISE” kifejezés, a WISE logó és az
„Anyaoroszlán és kölykei” szimbólum
használata

A „WISE” kifejezést, a WISE logót és az „Anyaoroszlán
és kölykei” szimbólumot, amelyek megtalálhatók alább
(„A” melléklet), használhatják a WISE tagjai, a WISE-hoz
való tartozásuk jelzésére. Konkrétan az alábbiakban
értenek egyet:
a) A TAG használhatja a „WISE” kifejezést, a WISE 

logót és az „Anyaoroszlán és kölykei” szimbólumot,
hogy azonosítsa a WISE-ot, valamint jelezze, hogy a
WISE tagjainak körébe tartozik, egészen addig, amíg 
a TAG jó viszonyban marad a WISE-zal;



b. MEMBER may not use the term “WISE” in any
corporate name, trade name or other business name,
or as a trademark, service mark or other designation
for any product or service of MEMBER or in any
other way that is not expressly authorized by WISE;

c. MEMBER shall follow all rules and guidelines 
established by WISE regarding the use and display 
of the term WISE, the WISE Logo and the WISE
Lioness & Cubs Symbol.

4. Special Obligations of Membership. 
MEMBER expressly acknowledges that the primary
purpose of WISE is to unite businesses and individuals
that use Hubbard management technology for business
and improvement purposes without interference 
with the organizations of the Scientology religion, 
to promote and foster the teachings of LRH in society,
and to protect those teachings from alteration, corruption
or misuse. MEMBER therefore agrees that:
a. MEMBER shall conduct MEMBER’s activities as 

a WISE member at all times and in every respect in
accordance with the high ethical standards set forth
in the Hubbard Writings and will follow The Code 
of a WISE Member which is made part of this 
agreement and is Exhibit A.

b. MEMBER shall use MEMBER’s best efforts and
due diligence to cause and promote the introduction
in the secular world of the technical and ethical 
standards set forth in the Hubbard Writings.

c. MEMBER shall have no right to apply LRH’s name,
initials or parts thereof to any product or material as
an indication of source, authorship or sponsorship
without prior written approval from WISE.

d. Membership in WISE, by itself, does not grant to
MEMBER the right to deliver any courses, consulta-
tion or training to employees or clients based upon
Hubbard management technology, except as may be
expressly authorized in a separate agreement, or to
publish any work containing copyrighted materials 
of LRH or his successors, or to use any of the service
marks or trademarks applicable to Hubbard manage-
ment technology or to the religion of Scientology.
MEMBER shall obtain permission from WISE
(“Issue Authority”) before making any external 
use of any trademarks, service marks, or copyrighted
materials of WISE or of the religion of Scientology 
or LRH and shall not use any of the trademarks or
service marks of the religion of Scientology or WISE
in any trade name, business name or corporate name.

e. MEMBER shall not use Scientology Church lines,
organizations or personnel for personal profit or in
such a way as to cause disruption in any Church
organization. Specifically:

b) A TAG nem használhatja a „WISE” kifejezést semmi-
lyen vállalkozás nevében, terméknévben, illetve bármely
üzleti névben, és nem használhatja védjegyként, már-
kanévként vagy egyéb jelzésként a TAG egyetlen 
termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban, vagy
bármilyen más módon, amelyre a WISE nem adott
kifejezetten engedélyt;

c) A TAG betartja az összes, a WISE által meghatározott
szabályt és irányvonalat a WISE kifejezés, a WISE logó,
valamint az „Anyaoroszlán és kölykei” szimbólum
használatával és feltüntetésével kapcsolatban.

4. A tagsággal járó speciális
kötelezettségek

A TAG kifejezetten elismeri, hogy a WISE elsôdleges
célja, hogy egyesítse mindazon vállalkozásokat és egyé-
neket, amelyek LRH adminisztratív technológiáját
használják üzleti és jobbítási célokra anélkül, hogy a
Szcientológia vallás szervezeteit bármilyen módon
megzavarnák, hogy ismertté tegyék és elôsegítsék LRH
tanításainak használatát a társadalomban, valamint hogy
megvédjék ezeket a tanításokat azok mindennemû meg-
változtatásától, elferdítésétôl és helytelen használatától. 
A TAG ezért egyetért abban, hogy:
a) Tevékenységeit, mint WISE-tag, mindig és minden

vonatkozásban a Hubbard írásokban lefektetett magas
etikai követelmények szerint végzi, és követi a WISE-
tag kódexét, amely része ennek a megállapodásnak, és
az „A” mellékletnek.

b) A TAG legjobb képességeit használva és körültekintô
módon elôsegíti a nem vallási világban a Hubbard írá-
sokban lefektetett technikai és etikai standardok
bevezetését.

c) A TAG a WISE elôzetes írásos engedélye nélkül nem
rendelkezik azzal a joggal, hogy LRH nevét, nevének
kezdôbetûit vagy részeit használja bármilyen terméken
vagy anyagon a forrásra, a szerzôre vagy a szponzorra
való hivatkozásként.

d) A WISE-tagság önmagában nem biztosítja a TAG-nak
azt a jogot, hogy a Hubbard menedzsmenttechnológia
alapján alkalmazottaknak vagy ügyfeleknek tanfolya-
mot, konzultációt, vagy képzést nyújtson, kivéve, ha
ebben, vagy egy különálló megállapodásban ez kifeje-
zetten engedélyezett; hogy kiadjon bármilyen kiadványt,
amely részleteket tartalmaz LRH, vagy jogutódjainak
szerzôi jogvédelem alatt álló mûveibôl; hogy használja 
a márkanevek vagy védjegyek bármelyikét, amely a
Hubbard menedzsmenttechnológiával vagy a
Szcientológia vallással kapcsolatban használatos.
A TAG-nak „kiadvány-engedélyt” kell szereznie a
WISE-tól minden olyan anyagra, amely a WISE, a
Szcientológia vallás, vagy LRH védjegyeit, márkaneveit
vagy szerzôi jogvédelem alatt álló mûveit tartalmazza,
illetve nem használhatja a Szcientológia vallás egyetlen
védjegyét vagy szolgáltatási jegyét sem bármilyen cég,
vállalkozás vagy üzleti csoport nevében.



(1) MEMBER shall not use Scientology lines to
block flow of public up THE BRIDGE.

(2) MEMBER shall not engage in obstruction of
Scientology Church operations or interference
with Church contractual and other obligations to
the detriment of Church expansion or activities.

(3) MEMBER shall not use Scientology Church
communication lines to build up a private practice
which reroutes Church students, public, or staff
off Church lines.

(4) MEMBER shall not solicit the employment of
Scientology Church staff members in MEMBER’s
business or promote such employment to Church
staff, and shall not employ Scientology Church
staff members to the detriment of the production
or establishment of the Church.

(5) MEMBER shall not locate or conduct any business
on Scientology Church premises or use Scientology
Church facilities in MEMBER’s business activities
for any reason.

(6) MEMBER shall not obtain or use the mailing
lists of Scientology or Dianetics organizations.

f. MEMBER shall not attribute or represent MEMBER
or others as the source of Scientology or Dianetics
technology, nor falsely attribute non-LRH material 
to LRH, nor falsely represent non-LRH material as
authorized Scientology or Dianetics technology.

g. MEMBER shall not engage in any action or activity
inimical to the interests of the religion of Scientology,
the organizations established for the purposes thereof
(including but not limited to WISE) or the duly 
constituted authorities of the Church of Scientology;
and MEMBER shall forthwith cease and desist from
any action or activity deemed by WISE to be inimical
to such interests, upon receiving notice from WISE
to do so.

h. MEMBER shall report on any knowledge of 
unethical business practices to MEMBER’s area
Charter Committee. Copies of such reports are 
to be sent to WISE. 

i MEMBER shall use WISE Charter Committees
exclusively for the resolution of business disputes
and grievances MEMBER has with WISE members
and with non-Members who request dispute resolution
to be done by the WISE Charter Committee, in
accordance with LRH Ethics and Justice policies.
MEMBER shall not initiate any civil lawsuit against
a WISE member in connection with such a business
dispute.

5. Indemnity and Disclaimer. 
MEMBER acknowledges MEMBER’s full responsibility
for MEMBER’s activities related to this Agreement,

e) A TAG nem használhatja a Szcientológia Egyház vona-
lait, szervezeteit, vagy munkatársait személyes nyere-
ségszerzés céljából, vagy bármely más módon, amely
zavart okoz a Szcientológia Egyház szervezeteiben.
Részletesen:
(1) A TAG nem használhatja a Szcientológia vonalakat

arra, hogy megakadályozza a nagyközönség A HÍDRA
való feláramlását.

(2) A TAG nem folytathat olyan tevékenységet, amely
akadályozza a Szcientológia Egyház mûködését, illetve
zavaró hatással van az Egyházzal kapcsolatos szer-
zôdéses és egyéb kötelezettségek végzésére, és így
károsítja az Egyház növekedését és tevékenységeit.

(3) A TAG nem használhatja a Szcientológia Egyház
kommunikációs vonalait arra, hogy magánpraxist
építsen ki, amely eltereli az Egyház tanulóit, közön-
ségét vagy munkatársait az Egyház vonalairól.

(4) A TAG nem kérheti a Szcientológia Egyház mun-
katársait arra, hogy a TAG vállalkozásában dolgoz-
zanak, illetve nem reklámozhat ilyenfajta alkalma-
zást, valamint nem alkalmazhatja a Szcientológia
Egyház munkatársait a vállalkozásában az Egyház
termelésének vagy megalapozásának kárára.

(5) A TAG nem folytathat semmilyen üzleti tevékeny-
séget a Szcientológia Egyház területén, valamint
nem használhatja semmilyen okból sem annak
eszközeit.

(6) A TAG nem szerezheti meg és nem használhatja a
Dianetika vagy Szcientológia szervezetek levelezési
listáját.

f) A TAG nem tulajdoníthatja, illetve állíthatja be magát,
vagy másokat a Szcientológia vagy a Dianetika technoló-
gia forrásának, illetve nem tulajdoníthat nem LRH
anyagokat LRH anyagoknak, és nem mutathat be nem 
LRH anyagokat úgy, mint engedélyezett Szcientológia 
vagy Dianetika technológiát.

g) A TAG nem vehet részt, illetve nem folytathat olyan
tevékenységet, amely ellenkezik a Szcientológia vallás
érdekeivel, vagy azon szervezetek érdekeivel, amelye-
ket ilyen célokra hoztak létre (beleértve, de nem kizá-
rólag a WISE-ot) vagy a Szcientológia Egyház hivat-
alosan felállított hatóságainak érdekeivel; és amint a
WISE-tól értesítést kap, a TAG-nak be kell szüntetnie
és el kell állnia minden olyan tevékenységtôl, amelyet a
WISE a szervezet érdekeivel ellenkezônek minôsített.

h) A TAG-nak jelentenie kell a helyi Charter Bizottságnak
minden etikátlan üzleti tevékenységet, amelyrôl tudo-
mása van, és egy másolatot kell küldenie a jelentésrôl a
WISE-nak is. 

i) A TAG a Charter Bizottságokat kizárólag olyan üzleti
viták és sérelmek kezelése céljából veheti igénybe,
amelyek a TAG és egy másik WISE-tag, illetve nem
tag között fordulnak elô, akik kérvényezik, hogy az
üzleti vitát LRH etikai és igazságszolgáltatási irányelvei



and covenants that neither MEMBER or any of
MEMBER’s agents or employees will make any claim
against WISE, any organization of the religion of
Scientology, or the successor of LRH, arising out of or
in any way related to this Agreement. MEMBER shall
indemnify WISE and the successors of LRH, and all of
their agents, employees, representatives, successors,
assigns and affiliates (hereinafter referred to as
“Indemnitees”), and hold them harmless from and
against all costs, liabilities, claims and actions of any
kind, including attorneys’ fees and expenses, which
may arise from or relate to any activity of MEMBER
under or arising out of this Agreement. All such claims
and actions shall be defended at the expense of 
MEMBER through legal counsel acceptable to WISE.
Within five (5) days after any Indemnitee notifies
MEMBER of any claim subject to indemnification
hereunder, MEMBER shall engage counsel acceptable
to WISE to defend Indemnitee. If, after such five (5)
day period, MEMBER has not engaged counsel 
acceptable to WISE, Indemnitee shall have the right 
to engage such counsel and MEMBER shall pay 
all fees and expenses of such counsel in accordance
with this paragraph.

6. Term and Termination. 
a. This Agreement shall become effective on the date

first above written, and shall continue for a period of
one (1) year. It shall be renewed automatically at the
expiration of the first term for an additional one (1)
year term, and thereafter for successive one (1) year
terms, subject to payment by MEMBER of
MEMBER’s annual membership fee, unless one of
the parties gives written notice of non-renewal during
the thirty (30) day period preceding the end of any
term or unless sooner terminated in a manner 
provided herein.

b. This Agreement is personal to MEMBER, and shall
terminate automatically if MEMBER’s business 
dissolves, MEMBER dies or MEMBER attempts 
to transfer or assign MEMBER’s rights under this
Agreement, and is subject to termination and shall
terminate upon notice by WISE at the election of
WISE if MEMBER ever become bankrupt or 
insolvent. 

c. This Agreement shall terminate automatically if
MEMBER ever becomes controlled, directly or 
indirectly, by entity or entities that are hostile to
WISE or to the religion of Scientology or to LRH 
or his works.

d. WISE or its Licensors may terminate this Agreement
for a material breach by MEMBER of any obligation
under this Agreement, by giving MEMBER thirty

szerint oldják meg. A TAG egy ilyen üzleti vitával
kapcsolatban nem kezdeményezhet semmilyen polgári
pert egy WISE-tag ellen.

5. Mentesítés és lemondás
A TAG elismeri a saját felelôsségét az ehhez a Megállapo-
dáshoz kapcsolódó tevékenységeiért, és ebben a szerzô-
désben kötelezettséget vállal azért, hogy e megállapodás-
ból eredôen vagy kapcsolatban sem a TAG, sem annak
egyetlen képviselôje vagy alkalmazottja sem él semmilyen
jogi követeléssel a WISE, a Szcientológia vallás egyetlen
szervezete, vagy LRH jogutódai ellen. A TAG mentesíti 
a WISE-ot és LRH jogutódjait, azok minden képviselôjét,
alkalmazottját, felhatalmazottját, valamint együttmûkö-
dôjét (a továbbiakban: „Mentesítettek”) mindennemû
költségtôl, kötelezettségtôl, követeléstôl és bármely 
egyéb cselekedettôl, beleértve az ügyvédi költségeket és
kiadásokat, amelyek a TAG-nak a jelen Megállapodásból
származó, vagy azzal kapcsolatos tevékenységébôl erednek.
A TAG-nak minden ilyen követelést a saját költségén 
kell rendeznie egy a WISE által jóváhagyott ügyvéden
keresztül. Egy beérkezett követeléstôl számított öt (5)
napon belül a Mentesített értesíti a TAG-ot, hogy egy
olyan követelést kapott, amely alól mentesítést élvez, a
TAG-nak pedig egy, a WISE által elfogadott ügyvéden
keresztül meg kell védenie a Mentesítettet. Amennyiben
az öt (5) nap lejártával a TAG nem fogad fel egy, a WISE
által jóváhagyott ügyvédet, a Mentesítettnek jogában áll
ügyvédet fogadni, és ennek a paragrafusnak megfelelôen a
TAG-nak kell kiegyenlítenie minden ügyvédi kiadást és
költséget.

6. Az érvényesség idôtartama és a
tagság megszûnése

a) A Megállapodás a fent elôször megadott dátumtól érvé-
nyes, az attól számított (1) évig. Lejártakor automatiku-
san meghosszabbításra kerül további egy (1) évre, felté-
ve, hogy a TAG kifizette az éves tagsági díjat, és ha a
felek valamelyike az érvényességi idôszak vége elôtt 30 
nappal írásban nem értesíti a másikat arról a szándékáról,
hogy nem kívánja meghosszabbítani a Megállapodást,
vagy ha a tagság a lejárta elôtt, megszüntetésre nem
kerül az alábbiakban foglaltak szerint. 

b) Jelen Megállapodás személyesen a TAG-gal köttetik, 
és automatikusan megszûnik a TAG vállalkozásának
megszûnése és a TAG elhalálozása esetén, illetve 
ha a TAG megpróbálja átadni, vagy átruházni a jelen
Megállapodásból származó jogait. A Megállapodás
továbbá megszüntethetô, és a WISE-tól kapott értesí-
tést követôen érvénytelenné válik, amennyiben a TAG
bármikor fizetésképtelenné válik, vagy csôdbe megy. 

c) Jelen Megállapodás automatikusan megszûnik, ameny-
nyiben a TAG bármikor, közvetve vagy közvetlenül,
olyan szervezet vagy szervezetek ellenôrzése alá kerül,
amely(ek) ellenségesek a WISE-zal, a Szcientológia 
vallással, LRH-val, vagy LRH munkáival szemben.



(30) days written notice of the breach, specifying in
the notice the nature of the breach, and stating the
intent to terminate at the end of the thirty (30) day
period unless the breach has been corrected in the
meantime. In the event that the breach has not been
substantially corrected to the satisfaction of WISE at
the end of the thirty (30) day period, WISE may
declare the Agreement to have been terminated 
as of such date without further notice.

7. Lack of Agency. 
Neither party shall be deemed the agent, joint venturer,
or partner of the other, or of the other’s representatives,
successors, heirs or assigns, or for the successors of
LRH, and neither shall have any authority to act on
behalf of the other, or for the successors of LRH.

8. Resolution of Disputes 
between WISE and MEMBER. 

WISE and MEMBER agree that any controversy or 
dispute which arises out of or relates to this agreement
except paragraphs 8b and c, including, without limitation,
the adequacy or performance by MEMBER and of any
demands made by WISE, which cannot be settled by
informal means or through the aid of a third party 
arbitrator mutually acceptable to the parties, shall be
settled through arbitration held in Los Angeles or such
other location as WISE may choose. If the parties are
unable to settle the matter through informal means,
then either party may demand arbitration by serving
upon the other party a written demand for arbitration
containing the name of an arbitrator to participate in the
proceedings. Within ten (10) days after receipt of such
notice, the party upon whom the demand was served
shall select an arbitrator. The two arbitrators shall select
a third arbitrator. The decision in writing of the arbitrator
or a majority of the arbitrators appointed by the parties
shall be final and conclusive as to all the parties to the
dispute. Should any party fail or refuse to appear or 
participate in an arbitration proceeding, the arbitrator 
or arbitrators appointed may decide the dispute on the
evidence presented in the arbitration proceeding by the
other party or parties to this dispute. The arbitrator or
arbitrators shall have the power to award to any party 
or parties to the dispute any sums for costs, expenses,
and attorney’s fees that the arbitrator or arbitrators may
deem proper. Judgement may be entered on the award
in any court of competent jurisdiction. Arbitration shall
not be required with respect to any matter in connection
with which injunction relief or specific performance is
sought by all or any of the parties hereto.
Each arbitrator shall be a member in good standing
under the Scientology Scriptures, a minister of the

d) A WISE, illetve a WISE-nak engedélyeket nyújtó
szervek megszüntethetik ezt a Megállapodást, amennyi-
ben a TAG a jelen Megállapodásban foglalt bármely
kötelezettségét megszegi. A TAG írásos értesítést kap 
a szerzôdésszegésrôl, amely leírja a szerzôdésszegés 
természetét, és amely értesíti a TAG-ot, hogy ameny-
nyiben a TAG nem hozza helyre a szerzôdésszegést
harminc (30) napon belül, a Megállapodás a harminc
(30) napos idôszak végén érvénytelenné válik. Abban 
az esetben, ha a szerzôdésszegés a harminc (30) 
napos idôszak végére nem kerül kijavításra úgy, 
hogy azzal a WISE megelégszik, a WISE a jelen
Megállapodást azzal a dátummal, további értesítés
nélkül érvénytelenítheti.

7. Képviselet kizárása
Egyik fél sem jelentheti ki magát a másik ügynökének,
társvállalkozójának, partnerének, vagy a másik képvise-
lôjének, jogutódjának, örökösének, illetve LRH jogutódjá-
nak, és egyiknek sincs felhatalmazása, hogy a másikuk,
vagy LRH jogutódjainak nevében cselekedjen.

8. A WISE és a TAG között elôforduló
vitás ügyek kezelése

A WISE és TAG egyetért abban, hogy bármely olyan vita
vagy nézeteltérés, amely e szerzôdéshez kapcsolódóan
merül fel (kivéve a 8b és c bekezdéseket) – korlátozás
nélkül beleértve a TAG pontosságát vagy teljesítményét,
vagy a WISE bármilyen egyéb követelését –, és amelyet
nem lehet nem bírósági úton, vagy egy, a felek által közö-
sen elfogadott döntôbíró által, és mindkét fél által elfoga-
dott módszerekkel elrendezni, Los Angelesben, vagy a
WISE által egyéb helyen összehívott döntôbíróság által
kerül elrendezésre. Amennyiben a felek nem képesek az
ügyet nem hivatalos úton elrendezni, akkor bármely fél
benyújthat egy írásos kérelmet a másik félnek egy dön-
tôbíróság összehívására, megadva az eljárásban résztvevô
döntôbíró nevét. Az ilyen kérelem kézhezvételétôl számí-
tott tíz (10) napon belül a félnek, amelynek a kérvényt
benyújtották, választania kell egy döntôbírót. Ezek után a
két megnevezett döntôbíró kiválaszt egy harmadik dön-
tôbírót. A döntôbíró kilétérôl, vagy a felek által a dön-
tôbírók többségérôl hozott írásba foglalt döntés végleges,
és a vitában résztvevô mindkét fél részére megkérdôje-
lezhetetlen. Abban az esetben, ha a felek egyike elmu-
lasztja, vagy visszautasítja, hogy megjelenjen a döntôbí-
rósági eljáráson, akkor a kijelölt döntôbíró vagy döntôbírók
döntést hozhatnak a másik fél által az eljárás folyamán
bemutatott bizonyítékok alapján. A döntôbírónak vagy
döntôbíróknak saját belátásuk szerint joguk van az eljárás-
ban résztvevô bármely felet a másik fél bármely költsé-
gének, kiadásának és ügyvédi díjának megtérítésére
kötelezni. A költségmegtérítésrôl szóló döntést bármely
hivatalos bíróságon be lehet jelenteni. Döntôbíróság össze-
hívását nem szabad megkívánni olyan ügyekben, amelyek
egy tiltó rendelkezés felfüggesztésével, vagy valaminek a
megtételére kötelezô bírósági utasítással kapcsolatosak.



Scientology Religion, a member of the Sea Org, and
well versed in the Scientology Scriptures, in particular
those Scientology Scriptures pertaining to Scientology
ethics and justice.

9. Nonwaiver of Rights. 
Failure of either party to enforce any of the provisions
of this Agreement or any rights with respect thereto or
failure to exercise any election provided for herein shall
in no way be considered to be a waiver of such provisions,
rights or elections or in any way affect the validity of
this Agreement. The failure of either party to exercise
any of said provisions, rights or elections shall not 
preclude or prejudice such party from later enforcing 
or exercising the same or any other provisions, rights or
elections which it may have under this Agreement.

10. Severability. 
Each and every provision of this Agreement is severable
from any and all other provisions of this Agreement.
Should any provision or provisions of this Agreement
be, for any reason, unenforceable, the balance shall
nonetheless be of full force and effect.

11. Governing Law 
This Agreement shall be construed in accordance with
the laws of the State of California.

12. Entire and Sole Agreement. 
This Agreement constitutes the entire agreement
between the parties and cancels and supersedes all
prior agreements (subject only to the performance by
MEMBER of any remaining obligations that exist
under such agreements), representations, warranties,
statements, promises and understandings, whether writ-
ten or oral, with respect to the subject matter hereof.
Neither party hereto shall be bound by or charged with
any oral agreements, representations, warranties, state-
ments, promises, or understandings not specifically set
forth in this Agreement.

WISE

(Signature)

WISE

(Signature)

MEMBER
(Member Signature)

Minden döntôbírónak olyan személynek kell lennie, 
aki a Szcientológia tanainak megfelelôen jó viszonyban 
áll az egyházzal, a Szcientológia vallás lelkésze, a 
Sea Organization tagja, és jól tájékozott a Szcientológia 
a Szcientológia etikával és igazságszolgáltatással kapcso-
latos írásaiban.

9. Jogok fel nem adása
Ha bármelyik fél elmulasztja beerôltetni ennek a
Megállapodásnak a kikötéseit és jogait, vagy elmulasztja
felhasználni a felajánlott jogokat, az nem jelenti azt, hogy
lemond ezekrôl a kikötésekrôl, jogokról vagy választá-
sokról, illetve ez semmilyen módon nem változtatja meg a
Megállapodás érvényességét. Ha bármelyik fél elmulasztja
gyakorolni bármely említett kikötést, jogot, vagy választási
jogot, az nem zárja ki és nem befolyásolja hátrányosan az
említett felet abban, hogy késôbb betartassa, vagy gyako-
rolja a Megállapodás ugyanazon, vagy bármely más
kikötését, jogát, vagy választási jogát.

10. Elválaszthatóság
Ezen Megállapodás minden egyes kikötése elkülöníthetô
minden egyes más kikötéstôl. Ha a Megállapodás egy 
pontja valamilyen oknál fogva nem tartható be, ettôl
függetlenül az összes többi pont teljes mértékben 
érvényben marad.

11. Meghatározó törvények
Ezt a Megállapodást Kalifornia állam törvényei szerint kell
értelmezni.

12. A Megállapodás teljessége
Ez a Megállapodás képezi a teljes megállapodást a felek
között, és érvénytelenít, valamint felvált minden korábbi
megállapodást (kivéve, ha a TAG-nak egy korábbi megál-
lapodás szerint valamilyen kötelezettsége van), képvise-
letet, garanciát, állítást, ígéretet és egyetértést – legyen az
akár írásos, akár szóbeli –, ami jelen Megállapodás tárgyára
vonatkozik. Egyik felet sem szabad akár szóban, akár írás-
ban kötelezetté tenni bármely képviselettel, garanciával,
állítással, ígérettel és egyetértéssel kapcsolatban, ame-
lyeket ez a Megállapodás kimondottan nem ismertet.

WISE

(Aláírás)

WISE

( Aláírás)

TAG
(Tag aláírása )



Code of a WISE Member

I promise to learn and apply L. Ron Hubbard’s adminis-
trative technology to a standard result. 

I promise to avail myself of L. Ron Hubbard’s ethics
and justice technology and see that it is standardly

applied. 

I promise to always acknowledge L. Ron Hubbard as
the source of the administrative, ethics and justice

technologies and ensure others do as well. 

I promise to insist upon high-level communication 
lines and clarity in affinity and reality and know the

consequence of not having such conditions and to work
continually and effectively to maintain high ARC in the
group. 

I promise to use the technologies of L. Ron Hubbard to
resolve any dispute. 

I promise to fully read, understand and abide by all
points of the WISE membership agreement. 

I promise to take responsibility to protect the trade-
marks and copyrights of Dianetics, Scientology and

WISE. 

I promise to keep my own ethics in and to take 
responsibility to get ethics in on those around me, in

accordance with the high ethical standards set forth in
the writings of L. Ron Hubbard. 

A WISE-tag kódexe

F ogadom, hogy megtanulom L. Ron Hubbard
adminisztratív technológiáját, és standard 

eredményeket érek el alkalmazásával. 

F ogadom, hogy használom L. Ron Hubbard etikai 
és igazságszolgáltatási technológiáját, és biztosítom,

hogy standard módon kerüljön alkalmazásra. 

F ogadom, hogy mindig elismerem L. Ron Hubbardot,
mint az adminisztratív, etikai és igazságszolgáltatási

technológia forrását, és gondoskodok róla, hogy mások is
ezt tegyék. 

F ogadom, hogy ragaszkodom a magas színvonalú 
kommunikációs vonalakhoz, valamint az affinitás és 

a realitás tisztaságához, és tudom, milyen következmé-
nyekkel jár, ha ezek nincsenek jelen; továbbá fogadom,
hogy folyamatosan és hatékonyan dolgozom magas ARC
fenntartásán a csoportban. 

F ogadom, hogy minden vita rendezésére 
L. Ron Hubbard technológiáit alkalmazom. 

F ogadom, hogy elolvasom, megértem és betartom a
WISE tagsági szerzôdésének minden pontját.

F ogadom, hogy felelôsséget vállalok a Dianetika, a
Szcientológia és a WISE védjegyeinek és szerzôi

jogainak védelméért. 

F ogadom, hogy magas szinten tartom a saját etikámat,
és felelôsséget vállalok azért, hogy a körülöttem

levôk ugyanezt tegyék, az L. Ron Hubbard írásaiban
lefektetett magas etikai követelményeknek megfelelôen. 

Exhibit A 
(„A” Nyilatkozat)

WISE Logo
(WISE logó)

Lioness & Cubs Symbol
(„Anyaoroszlán és kölykei” szimbólum)

®



Ipromise to take responsibility for the agreements 
I make with others and to ensure they are true, correct

and fully understood by all parties and expressed in 
writing.

I promise to take responsibility to forward and promote
the standard application of L. Ron Hubbard’s admin-

istrative, ethics and justice technologies. 

I promise to protect others from rumor and false reports
by not acting upon or forwarding unverified or unsub-

stantiated data. 

I promise to fulfill all financial obligations as agreed. 

I promise not to enter into any dealings, financial or
otherwise, without fully investigating them and to

take full responsibility for those I do enter into. 

I promise to always deliver what was promised. 

Ipromise to exchange in abundance as the only condition
of exchange. 

I promise to uphold the principle that money and 
support is only derived through the production and

delivery of exchangeable products. 

I promise to maintain good relations with the public,
business community and civil authorities. 

I promise to take responsibility to protect Scientology
churches from distraction, disruption or misuse of

their lines or personnel. 

I promise not to use Scientology churches and their
communication lines for purposes of personal financial

gain. 

I promise not to condone the use of Scientology
churches and their communication lines to forward

the personal financial gain of any individual but to do
my part to see that they operate exclusively for the 
spiritual objectives of the Scientology religion. 

I promise to fulfill the purposes of WISE and to take
responsibility for improving and expanding the WISE

membership. 

I promise to set a good example of the workability of
L. Ron Hubbard’s administrative, ethics and justice

technologies. 

I promise to take responsibility to bring about a new
civilization in which the able can prosper and honest

people have rights. 

I promise to abide by this code so that I and all WISE
members flourish and prosper.

F ogadom, hogy felelôsséget vállalok a másokkal kötött
megállapodásaimért, és biztosítom, hogy igazak és

szabályszerûek legyenek, mindegyik fél teljes mértékben
megértse azokat, valamint írásban kerüljenek kifejezésre.

F ogadom, hogy felelôsséget vállalok az L. Ron Hubbard
adminisztratív, etikai és igazságszolgáltatási 

technológia standard alkalmazásának támogatásáért 
és elômozdításáért. 

F ogadom, hogy megvédem a többieket a rosszindu-
latú szóbeszédtôl és a hamis jelentésektôl azáltal,

hogy nem cselekszem be nem bizonyított, vagy mega-
lapozatlan adatok alapján, és nem továbbítok ilyeneket. 

F ogadom, hogy a megállapodások szerint eleget
teszek minden pénzügyi kötelezettségemnek. 

F ogadom, hogy nem létesítek se pénzügyi, se más
üzleti kapcsolatot anélkül, hogy azt pontosan meg

ne vizsgáltam volna, továbbá teljes felelôsséget vállalok
azokért az üzleti kapcsolatokért, amelyeket viszont
létrehoztam. 

F ogadom, hogy mindig teljesítem, amit megígértem. 

F ogadom, hogy a csere fajtái közül csakis a bôséges
cserét alkalmazom. 

F ogadom, hogy támogatom az alapelvet, miszerint
pénz és támogatás csakis elcserélhetô termékek

elôállításából és szolgáltatásából származik. 

F ogadom, hogy jó kapcsolatot tartok fenn a közön-
séggel, az üzleti társadalommal és a hatóságokkal. 

F ogadom, hogy felelôsséget vállalok azért, hogy
megvédjem a Szcientológia egyházakat vonalaik

vagy személyzetük megzavarásától, felbomlasztásától
vagy a velük való visszaélésektôl. 

F ogadom, hogy nem használom a Szcientológia egy-
házakat és kommunikációs vonalaikat személyes

pénzügyi hasznomra. 

F ogadom, hogy nem hagyom, hogy a Szcientológia
egyházakat és azok kommunikációs vonalait bárki

személyes pénzügyi érdekeinek elôsegítésére hasz-
nálják, hanem kiveszem a részem annak biztosításában,
hogy azok kizárólag a Szcientológia vallásának szellemi
céljaiért dolgozzanak. 

F ogadom, hogy megvalósítom a WISE céljait, és fele-
lôsséget vállalok a WISE tagság fejlesztéséért és

növeléséért. 

F ogadom, hogy jó példát mutatok L. Ron Hubbard
adminisztratív, etikai és igazságszolgáltatási 

technológiájának mûködôképességére. 

F ogadom, hogy felelôsséget vállalok egy új civilizáció
létrehozásáért, amelyben a tehetség virágozhat, és a

tisztességes emberek jogai megadatnak.

F ogadom, hogy betartom ezt a kódexet, a saját, és az
összes WISE tag sikere és gyarapodása érdekében.



Attachment A — Membership Benefits & Fees

(„A” Melléklet – Tagsági elônyök és díjak)

Please indicate by your signature the WISE
Membership category that you have selected.

Kérjük aláírásával jelölje meg az ön által választott
WISE tagsági kategóriát.

Individual Membership
The following services and benefits shall be available to 
MEMBER as long as MEMBER remains an Individual
Member in good standing and abides by the terms of this
Agreement:

Benefits and Services: 
a. WISE Directory. MEMBER shall be listed in the WISE

Directory. 
b. Publications. WISE will provide MEMBER with one copy of

each future issue of PROSPERITY magazine. 
c. Membership Card and Pin. MEMBER shall receive a 

membership card and pin denoting MEMBER’s status 
and benefits.

d. Charter Committees Ethics and Justice Handlings. 
MEMBER shall have the right, upon request and upon 
payment of charges at established rates, to receive the services
of WISE Member Charter Committees for ethics and justice
handlings to resolve business disputes and grievances 
MEMBER may have with third persons, in accordance with
LRH Ethics and Justice policies. Charter Committees, 
composed of Charter Members, are granted the authority to
administer to the membership through specified territories.
Members of Charter Committees must have proven excel-
lent ethics records as verified by WISE International. Charter
Committees handle and service members regarding disputes
and ethics handlings. All requests for assistance are to be
sent to the local Charter Committee with copies to WISE
Continental and WISE International. All justice and ethics
handlings of business disputes shall be handled exclusively
on WISE lines (not on Church of Scientology lines) and are
final and binding, subject only to review by the WISE
International Chaplain, if so requested, which is the only
recourse available to members. MEMBER agrees to follow
the exact lines and procedures as covered in the “The
Standard Dispute Resolution Service Guidebook.” This
guidebook is the operating policy for all members who must
understand and familiarize themselves with the procedures
and rules as stated therein.

e. Individual members may not deliver Hubbard manage-
ment technology consulting, seminars, workshops or
courses to clients or to client companies as a commercial
activity for fees or other financial compensation, and
Individual members shall not use the trademarks or copy-
righted materials of the religion of Scientology or LRH in
rendering services in the field of spiritual healing technol-
ogy or in the field of applied religious philosophy, unless
properly authorized on Church lines to do so.

Egyéni tagság 
Az alábbi szolgáltatások és elônyök illetik meg a TAG-ot 
mindaddig, amíg a TAG csorbítatlan státusú Egyéni tag marad,
és betartja a jelen Megállapodásban rögzített kikötéseket:

Elônyök és szolgáltatások
a) WISE Címtár. A TAG szerepelhet a WISE Címtárban. 
b) Kiadványok. A WISE el fogja küldeni a TAG-nak a 

PROSPERITY magazin minden egyes jövôben megjelenô 
kiadványának egy példányát. 

c) Tagsági kártya és kitûzô. A TAG a TAG szintjét és a neki
kijáró elônyöket jelzô tagsági kártyához és kitûzôhöz jut.

d) Charter Bizottság etikai és igazságszolgáltatási kezelések. 
A TAG jogosult – kérés esetén és a megállapított díjak befi-
zetése után – a WISE Charter Bizottság etikai és igazságszol-
gáltatási szolgáltatásainak igénybevételére, hogy az üzleti
vitákat és egy harmadik féllel esetlegesen felmerülô
sérelmeket LRH etikai és igazságszolgáltatási irányelveivel
összhangban rendezzék. A Charter Bizottságok – melyek
Charter-tagokból állnak – felhatalmazást kaptak arra, hogy a
meghatározott területükön ilyen szolgáltatásokat nyújtsanak
a tagoknak. A Charter Bizottságok tagjainak bizonyítottan
kiváló etikai elôélettel kell rendelkezniük, amelyet a WISE
International ellenôriz le. A Charter Bizottságok vitás ügyek
és etikai kezelések tekintetében nyújtanak szolgáltatást a
tagoknak, valamint kezelik azokat. Minden segítségért
folyamodó kérvényt a helyi Charter Bizottságoknak kell
benyújtani, egy-egy másolatot küldve a kontinentális WISE
irodának és a WISE International-nek is. Minden üzleti vita
igazságszolgáltatási és etikai kezelése kizárólag a WISE
keretein belül kell, hogy megtörténjen, nem pedig a
Szcientológia Egyház vonalain. Ezek a kezelések véglegesek
és jogerôsek, és csak a WISE International Káplánja vizsgál-
hatja felül ezeket – kérés esetén –, amely az egyetlen
igénybe vehetô fellebbviteli lehetôség a tagoknak. A TAG
egyetért azzal, hogy követi „A standard vitamegoldási szol-
gáltatás útmutatója” címû tájékoztató füzetben leírt pontos
vonalakat és irányelveket. Ez a tájékoztató füzet a mûködési
irányelv minden tag számára, akiknek meg kell érteniük,
illetve meg kell ismerniük az ebben foglalt eljárásokat és
szabályokat.

e) Az Egyéni tag nem szolgáltathat Hubbard menedzsment-
technológia konzultációt, szemináriumokat mûhelyeket,
vagy tanfolyamokat az ügyfeleinek, vagy azok cégeinek
kereskedelmi tevékenységként pénzért, vagy másfajta ellen-
szolgáltatásért, és az egyéni tag nem használhatja a védje-
gyeket, vagy a Szcientológia vallás, vagy LRH szerzôi joggal
védett anyagait a szellemi gyógyító technológiák területén
vagy az alkalmazott vallási filozófiák területén történô szol-
gáltatások nyújtására, hacsak ezt az Egyház vonalain
megfelelôen nem engedélyezték.



Membership Fee: 
MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of Two
Hundred and Fifty Dollars ($250.00). MEMBER understands and
agrees that the membership fee may be changed by WISE from
time to time, and that any change in fee will become effective as to
MEMBER for the next year of this Agreement following written
notice to MEMBER of the change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

General Membership
All of the following services and benefits IN ADDITION to
those available to Individual Members shall be available to
MEMBER as long as MEMBER remains a General Member
in good standing and abides by the terms of this Agreement:

Benefits and Services: 
a. Model of Admin Know-How Workbook. MEMBER shall

receive a copy of the Model of Admin Know-How workbook. 
b. Membership Support Service and Policy Help Desk. 

MEMBER shall have access to the WISE Membership
Support Service and Policy Help Desk. 

c. Issue Authority. MEMBER shall have the right to use the
Works internally in MEMBER’s business, and, with the written
approval of WISE (“Issue Authority”), in advertising and pro-
motional materials relating to MEMBER’s business, that are
distributed (but not for sale) to the public. MEMBER shall not
distribute, publish or in any way release any item of material
using the Marks or the Works, or any of them, until after Issue
Authority has been obtained from WISE, nor shall MEMBER
produce any product for sale using either the Marks or the
Works unless MEMBER has entered into a separate license
agreement with WISE for that purpose. 

d. Consulting and Courses License. MEMBER may have 
permission to sign a Consulting and Courses License with
WISE and charge for his services as laid out in the License
Agreement.

Membership Fee: 
MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of
Five Hundred Dollars ($500.00). MEMBER understands and
agrees that the membership fee may be changed by WISE 
from time to time, and that any change in the fee will become
effective as to MEMBER for the next year of this Agreement
following written notice to MEMBER of the change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

Tagsági díj
Tagsági díj. A TAG éves tagsági díjat fizet a WISE-nak 
kétszázötven dollár ($250) összegben. A TAG tudomásul veszi 
és beleegyezik abba, hogy a WISE a tagsági díjat idôrôl-idôre
megváltoztathatja, és bármely árbeli változás a TAG-ot a jelen
Megállapodást követô évben érinti, azt követôen, hogy a TAG
írásos értesítést kap errôl. 

WISE:
(Aláírás)

WISE:
(Aláírás)

Tag:
(Tag aláírása)

Általános tagság 
Az Egyéni tagsággal járó szolgáltatások és elônyök mellé az aláb-
biak illetik meg a TAG-ot mindaddig, amíg a TAG csorbítatlan
státusú Általános tag marad, és betartja a jelen Megállapodásban
rögzített kikötéseket:

Elônyök és szolgáltatások
a) Az Admin Know-How mintaképe munkafüzet. A TAG kap

egy Admin Know-How mintaképe munkafüzetet. 
b) Tagságtámogatási szolgáltatás és WISE irányelvekkel kapcso-

latos telefonos segítségnyújtás. A TAG igénybe veheti a WISE
Tagságtámogatási szolgáltatást és a WISE irányelvekkel 
kapcsolatos telefonos segítségnyújtást. 

c) Kiadványengedélyezés. A TAG jogosult a Mûvek a TAG 
vállalkozásán belüli használatára, valamint a WISE írásos 
jóváhagyásával („kiadvány-engedélyével”) a TAG üzleti
tevékenységeihez kapcsolódó reklám- és promóciós anyagok-
ban, amelyeket a nagyközönségnek osztanak szét (de nem
árusítanak). A TAG nem terjeszthet, publikálhat, és bármely
más módon sem adhat ki egyetlen anyagot sem, amely tartal-
mazza a Védjegyeket vagy Mûveket, amíg kiadvány-engedélyt
nem szerzett a WISE-tól, továbbá a TAG nem állíthat elô
értékesítésre semmilyen terméket, amely a Védjegyeket vagy
a Mûveket használja, hacsak a TAG külön erre a célra licenc-
szerzôdést nem kötött a WISE-zal. 

d) Konzultációs és tanfolyami engedély. A TAG-nak lehetô-
sége van egy Konzultációs és tanfolyami engedélyt aláírni a
WISE-zal, és az Licenc megállapodásban lefektetetteknek
megfelelôen pénzt kérni a szolgáltatásaiért.

Tagsági díj
A TAG éves tagsági díjat fizet a WISE-nak ötszáz dollár ($500)
összegben. A TAG tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a
WISE a tagsági díjat idôrôl-idôre megváltoztathatja, és bármely 
árbeli változás a TAG-ot a jelen Megállapodást követô évben
érinti, azt követôen, hogy a TAG írásos értesítést kap errôl.

WISE:
(Aláírás)

WISE:
(Aláírás)

Tag:
(Tag aláírása)



Company Membership
All of the following services and benefits IN ADDITION 
to those available to General Members shall be available to
MEMBER as long as MEMBER remains a Company Member
in good standing and abides by the terms of this Agreement:

Benefits and Services: 
a. Courses for Employees. MEMBER may deliver Eleven 

(11) LRH Administrative Technology courses, authorized by
WISE, to MEMBER’s employees, without charge. MEMBER
shall ensure that each employee has his or her own course
pack/workbook for each course enrolled upon by employee. 

b. Consulting and Courses License. MEMBER may have 
permission to sign a Consulting and Courses License with
WISE and may deliver Eleven (11) LRH Administrative
Technology courses, authorized by WISE for a fee.

Membership Fee: 
MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of 
One Thousand Five Hundred Dollars ($1,500.00). MEMBER
understands and agrees that the membership fee may be changed
by WISE from time to time, and that any change in the fee will
become effective as to MEMBER for the next year of this
Agreement following written notice to MEMBER of the change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

Corporate Membership
All of the following services and benefits IN ADDITION to
those available to Company Members shall be available to
MEMBER as long as MEMBER remains a Corporate Member
in good standing and abides by the terms of this Agreement:

Benefits and Services: 
a. Courses for Employees. MEMBER may deliver all LRH

Administrative Technology courses, authorized by WISE, to
MEMBER’s employees, without charge. MEMBER shall
ensure that each employee has his or her own course
pack/workbook for each course enrolled upon by the 
employee. 

b. Consulting and Courses License. MEMBER may have per-
mission to sign a Consulting and Courses License with WISE
and may deliver all LRH Administrative Technology courses,
authorized by WISE for a fee.

Membership Fee: 
MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of Six
Thousand Dollars ($6,000.00). MEMBER understands and
agrees that the membership fee may be changed by WISE from
time to time, and that any change in the fee will become 
effective as to MEMBER for the next year of this Agreement
following written notice to MEMBER of the change.

Céges tagság 
Az Általános tagsággal járó szolgáltatások és elônyök mellé az

alábbiak illetik meg a TAG-ot mindaddig, amíg a TAG csorbítat-
lan státusú Céges tag marad, és betartja a jelen Megállapodásban
rögzített kikötéseket:

Elônyök és szolgáltatások
a) Tanfolyamok szolgáltatása alkalmazottak számára. A TAG

ingyenesen tizenegy (11) LRH adminisztratív technológiáját
taglaló, a WISE által engedélyezett tanfolyamot szolgáltathat
az alkalmazottainak. A TAG-nak meg kell bizonyosodnia
arról, hogy minden egyes alkalmazott rendelkezik a saját 
tanfolyamcsomagjával minden egyes tanfolyamra, amelyre
beiratkozott. 

b) Konzultációs és tanfolyami engedély. A TAG-nak lehetô-
sége van egy Konzultációs és tanfolyami engedélyt aláírni a
WISE-zal, és pénzért szolgáltathatja a WISE által engedé-
lyezett tizenegy (11) LRH Adminisztratív technológiát 
taglaló tanfolyamot.

Tagsági díj
A TAG éves tagsági díjat fizet a WISE-nak ezerötszáz dollár
($1500) összegben. A TAG tudomásul veszi és beleegyezik abba,
hogy a WISE a tagsági díjat idôrôl-idôre megváltoztathatja, és
bármely árbeli változás a TAG-ot a jelen Megállapodást követô
évben érinti, azt követôen, hogy a TAG írásos értesítést kap errôl.

WISE:
(Aláírás)

WISE:
(Aláírás)

Tag:
(Tag aláírása)

Vállalati tagság 
A Céges tagsággal járó szolgáltatások és elônyök mellé az alábbi-
ak illetik meg a TAG-ot mindaddig, amíg a TAG csorbítatlan
státusú Vállalati tag marad, és betartja a jelen Megállapodásban
rögzített kikötéseket:

Elônyök és szolgáltatások
a) Tanfolyamok szolgáltatása alkalmazottak számára. A TAG 

ingyenesen az összes LRH adminisztratív technológiáját
taglaló, a WISE által engedélyezett tanfolyamot szolgáltathatja
az alkalmazottainak. A TAG-nak meg kell bizonyosodnia
arról, hogy minden egyes alkalmazott rendelkezik a saját 
tanfolyamcsomagjával minden egyes tanfolyamra, amelyre
beiratkozott. 

b) Konzultációs és Tanfolyami engedély. A TAG-nak lehetô-
sége van egy Konzultációs és tanfolyami engedélyt aláírni a
WISE-zal, és pénzért szolgáltathatja a WISE által engedé-
lyezett összes LRH Adminisztratív technológiát taglaló 
tanfolyamot.

Tagsági díj
A TAG éves tagsági díjat fizet a WISE-nak hatezer dollár
($6000) összegben. A TAG tudomásul veszi és beleegyezik abba,
hogy a WISE a tagsági díjat idôrôl-idôre megváltoztathatja, és
bármely árbeli változás a TAG-ot a jelen Megállapodást követô
évben érinti, azt követôen, hogy a TAG írásos értesítést kap
errôl.



WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

Charter Membership
All of the following services and benefits IN ADDITION to
those available to General Members shall be available to 
MEMBER as long as MEMBER remains a Charter Member 
in good standing and abides by the terms of this Agreement:

Benefits and Services: 
a. Charter Committees composed of Charter members, are 

granted the authority to administer to the membership through
specified territories. Members of Charter Committees must
have a proven excellent ethics record as verified by WISE
International. Charter Committees handle and service 
members regarding disputes and ethics handlings. 

b. WISE Directory. MEMBER shall receive a special listing
in the WISE Directory designating the locations of Charter
Members and identifying the members of Charter
Committees. 

c. Charter Website Access. MEMBER shall have access to the
Charter Member-Only website. 

d. Booklet. MEMBER shall receive a copy of the Booklet on
how to establish and expand a Charter Committee.

Membership Fee: 
MEMBER shall pay to WISE an annual membership fee of One
Thousand Dollars ($1,000.00) in addition to MEMBER’s annual
membership fee for the General, Company or Corporate catego-
ry of membership. MEMBER understands and agrees that the
membership fee may be changed by WISE from time to time,
and that any change in the fee will become effective as to 
MEMBER for the next year of this Agreement following 
written notice to MEMBER of the change.

WISE:
(Signature)

WISE:
(Signature)

MEMBER:
(Member Signature)

© 2004 WISE. All Rights Reserved. 

WISE:
(Aláírás)

WISE:
(Aláírás)

Tag:
(Tag aláírása)

Charter Tagság 
Az Általános tagsággal járó szolgáltatások és elônyök mellé az
alábbiak illetik meg a TAG-ot mindaddig, amíg a TAG csorbítat-
lan státusú Charter tag marad, és betartja a jelen
Megállapodásban rögzített kikötéseket:

Elônyök és szolgáltatások
a) A Charter Bizottságok – melyek Charter-tagokból állnak – fel-

hatalmazást kaptak arra, hogy a meghatározott területükön
szolgáltatásokat nyújtsanak a tagoknak. A Charter Bizottságok
tagjainak bizonyítottan kiváló etikai elôélettel kell rendel-
kezniük, amelyet a WISE International ellenôriz le. A Charter
Bizottságok vitás ügyek és etikai kezelések tekintetében
nyújtanak szolgáltatást a tagoknak, valamint kezelik azokat. 

b) WISE Címtár. A TAG egy kiemelt listán szerepel a WISE
Címtár azon részében, amely leírja a Charter-tagok hollétét, és
bemutatja a Charter Bizottságok tagjait. 

c) Belépés a Charter Honlapra. A tag beléphet a kizárólag
Charter tagoknak fenntartott honlapra. 

d) Útmutató. A TAG megkapja a Charter bizottságok
megalapításáról és terjeszkedésérôl szóló útmutató egy
példányát.

Tagsági díj
A TAG éves tagsági díjat fizet a WISE-nak ezer dollár ($1000)
összegben, a TAG Általános, Céges vagy Vállalati tagsági díja
mellé. A TAG tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy a
WISE a tagsági díjat idôrôl-idôre megváltoztathatja, és bármely
árbeli változás a TAG-ot a jelen Megállapodást követô évben
érinti, azt követôen, hogy a TAG írásos értesítést kap errôl.

WISE:
(Aláírás)

WISE:
(Aláírás)

Tag:
(Tag aláírása)

© 2004 WISE. Minden jog fenntartva.


