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KÖRLEVÉL 
 

A Vitézi Rend aktív, nyugállományú, címzetes tisztségviselői és tagsága 
 
 

          Állomás- és lakóhelyén 
 

Tisztelt Nemzetes Rendtársak! 
 

Az utóbbi időszakban a Vitézi Rend napi működésével, illetve Főkapitánya vagy vezető 
tisztségviselői által közzétett nyilatkozatokkal kapcsolatban egyes rendtársak olyan 
magánvéleményeket fogalmaztak meg és tettek az Interneten közzé, amelyek a kifejtett hatásukat 
tekintve - nem a megfogalmazóik részéről vélelmezendő jobbítást szolgálták, hanem - a Rend 
tényleges érdekei ellen hatottak.  

Kiemelendő, hogy ugyanez vonatkozik azokra az esetekre is, amikor valamely nemzetes 
rendtárs amiatt adott hangot - publicitással is egybekötve - a véleményének, mert a Rend 
vezetésének egy adott üggyel kapcsolatos, véleménye szerinti hallgatását nem tudta annak objektív 
tényszerűségében értékelni, illetve annak megfelelően elfogadni. 

 
 
A hivatkozottakkal összefüggésben a tisztségviselőket és a tagságot az alábbiakról 

tájékoztatom. 
 
A Vitézi Rend a demokratikus jogrend keretei között működő, belső felépítését tekintve 

ugyanakkor katonai jellegű, hierarchikusan felépülő szervezet.  
 
A Rend szervezeti struktúrája az Alapszabályban és a Kiskátéban nemcsak törvényesen, de 

egyértelműen szabályozott.  
 
A magyar jogrendnek és a működés demokratikusságának való megfelelést az elektori 

rendszerű választás eredményeként létrejövő legfőbb szerv, a Közgyűlés, továbbá a Közgyűlés által 
négy évre választott Főkapitány és vezető tisztségviselők, egyben a rendi kormányzati funkciót 
betöltő szerv, a Vitézi Szék jelenti és jeleníti meg. 

 
A Rend belső működésének katonai jellegét a hierarchikusan felépülő szervezeti struktúra 

(Főkapitány, központi törzs, törzskapitányságok, székkapitányságok és vitézi hadnagyságok), az 
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egyes szervezeti egységek, illetve az élükön álló tisztségviselők egymáshoz viszonyított alá-
fölérendeltsége, valamint az irányítás (parancs) utasításos rendszere testesíti meg. 

 
A hivatkozott rendszerben a napi működés a demokratikusan választott Főkapitány, mint 

legfőbb elöljáró által kiadott utasításoknak megfelelően történik, amely utasításokat az egyes 
szervezeti egységek élén álló tisztségviselők a megfelelő további intézkedések megtételével kell, 
hogy végrehajtsanak. [Ezek az intézkedések lehetnek személyhez, illetve személyükhöz kötöttek, de 
lehetnek olyanok is, amelyek a főkapitányi feladatszabás alsóbb szintre történő közvetítését teszik 
szükségessé, ez esetben a feladatszabás továbbításra kerül az ő alárendeltségébe tartozó 
alacsonyabb szintű tisztségviselő felé.] 

 
Az utasítás a jellegét tekintve ’parancs’. A parancs a katonai szolgálatirányítás alapvető 

eszköze, megfellebbezhetetlen, végrehajtása - törvényben meghatározott kivételekkel - kötelező, 
bírálata tilos. A parancs kiadására az elöljáró jogosult, azt az alárendelt hajtja végre. A parancs 
iránti engedetlenség, amely a parancs végre nem hajtását vagy nem az elöljárói feladatszabásnak 
megfelelő végrehajtását jelenti, jogellenes, egyben büntetendő magatartás. 

 
 
A Vitézi Rend, mint hierarchikus szervezet működése a legfőbb elöljáró, a Főkapitány 

felelősségi körébe tartozik. A Főkapitány felelőssége elsődlegesen „kvázi politikai”, azaz 
amennyiben a rendi működést a rendi tagság nem tartja megfelelőnek, úgy választott küldöttei útján 
a következő választáson megvonja tőle a bizalmat és új főkapitányt választ, emellett a ’főkapitányi 
mandátumi cikluson belül’ bizalmatlansági indítvánnyal is élhet. A Főkapitány ezen felelősségi 
körön túl egyéni felelősséggel is tartozik a vezetés mikénti végrehajtásáért. 

 
A demokratikus és hierarchikus működés előzőleg vázolt rendszerében az egyes főkapitányi 

aktusok, azaz amit a Főkapitány ezen minőségében tesz vagy nem tesz, illetőleg valamit 
nyilatkozattal kijelent, avagy valamilyen nyilatkozat megtételét mellőzi, az a teljes rendi tagságra 
nézve kötelező, illetve irányadó, ami egyúttal azt is jelenti, hogy ha bármely rendtag azzal 
ellentétesen cselekszik, a Főkapitány által képviselt hivatalos rendi állásponttal helyezkedik 
szembe.  

 
A Vitézi Rend tagságának felelősségi köre - a Főkapitányétól eltérően - kizárólag az Etikai 

és Fegyelmi Szabályzatban szabályozott, azaz amennyiben bármely rendtag - legyen az közvitéz, 
avagy bármilyen szintű vezető, illetve bármilyen szintű választott vagy kinevezett tisztségviselő - a 
főkapitányi akarattal szembehelyezkedve cselekszik vagy valamely elöljárója utasítását (parancsát) 
nem teljesíti - egyéb magatartást e körben most nem nevesítve - fegyelmi vétséget követ el. 

 
A jelen körlevél bevezetőjében hivatkozottak a jellegüknél fogva a Főkapitányi akaratot 

sértő, ekként pedig a Vitézi Rend hivatalos álláspontját semmibe vevő, azzal ellentétes állapotot 
jelentenek. 

 
Megjegyzendő, egyben kiemelendő, hogy az Alapszabály értelmében minden vitéz egyenlő, 

és azonos jogokkal bír. Ez alapján, ha valamely intézkedés vagy annak véleménye szerinti hiánya 
miatt bármiféle felvilágosításra tart igényt, úgy az őt megilleti, annak érdekében azonban kizárólag 
szolgálati úton, a saját elöljáróin keresztül élhet előterjesztéssel, azzal, hogy a vitéz egyéni jogaiba a 
Renden kívüli, önhatalmúlag, individuumként történő megnyilvánulás - és az Interneten keresztül 
történő véleménynyilvánítás ennek minősül - nem tartozik bele. 

 
Az előzőekben hivatkozottak alapján felhívom a rendi tagságot, hogy aki a jelen körlevél 

megjelenéséig a Rend hivatalos álláspontjától, intézkedéseitől eltérő [a Vitézi Rend hivatalos 
honlapján vagy a Vitézek Lapjában megjelenő], azzal egyet nem értő, azt kritizáló, az elleni 
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összefogásra felhívó egyéni véleményének bármilyen összefüggésben - a Vitézi Rend hivatalos 
honlapjának felületén kívül - bármely Internetes fórumon vagy webhelyen, illetve egyéb, akár saját, 
egyénileg kialakított felületen hangot adott, úgy azt a jelen körlevél rendi honlapon való 
megjelenésétől számított 8 napon belül távolítsa el. 
 

Amennyiben ezen felhívásnak bármely érintett rendtag - neki felróhatóan - nem tesz eleget, 
úgy annak jogkövetkezményeként fegyelmi felelősségre vonás kerül vele szemben 
kezdeményezésre. 

 
Felhívom továbbá a rendi tagság figyelmét, hogy aki a jelen körlevél megjelenését követően 

bármely - a körlevélben értékelt - magatartást fejt ki vagy valósít meg, úgy az esetében fegyelmi 
felelősségre vonást von maga után. 

 
 
Budapest, 2012. május 20. 
 
 
     a Vitézi Rend Főkapitányának felhatalmazásával: 
 
 
 
                vitéz dr. Tóth Csaba  

 


