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KÖRLEVÉL 
 

A Vitézi Rend aktív, nyugállományú, címzetes tisztségviselői és tagsága 
 
 

          Állomás- és lakóhelyén 
 

Tisztelt Nemzetes Rendtársak! 
 
 

Az utóbbi időszakban olyan privát megnyilvánulások láttak napvilágot, amelyek jellegükben 
már nemcsak a Vitézi Rend napi működése, hanem maga a Rend integritása ellen irányulnak. 

 
Mint a Vitézi Rend legfőbb szerve, a Küldöttgyűlés által megválasztott azon tisztségviselő, 

akinek alapvető feladata a Rend törvényes működésének biztosítása, bíztam benne, hogy az előző 
körlevelemben megfogalmazottak megfelelő mértékben képesek kellő világosságot gyújtani 
mindazon személyekben, akik valamilyen oknál fogva, a Rend szervezeti rendszerétől önállósodván 
közkinccsé tették azon szubjektív gondolataikat, amelyek a maguk valójában teljességgel a Rend 
érdeke ellen irányultak. 

 
Bíztam abban, hogy ama bizonyos, a magyar jogrendben hivatalosan nem létezett 

szervezetet ismét létrehozni szándékozó, avagy törzskapitányt választani kívánó rendtársak szintén 
elgondolkodnak és tetteik esetleges következményeit ismételten megfontolva rádöbbennek, hogy 
magatartásuknak mi is az igazi következménye, nevezetesen, hogy magát a Vitézi Rendet teszik ki a 
társadalom minden tagja felé nevetség tárgyává. 

 
Bíztam abban, hogy azok irányába, akik magukat „vitéz”-nek hiszik vagy tartják, nem kell a 

Rend Etikai és Fegyelmi Szabályzata egyes rendelkezéseit külön is nevesíteni, illetve hogy azok a 
közvetlen vagy közvetett e-mail levélváltások az érintetteket végre felébresztik rossz álmaikból. 

 
Bíztam az előzőekben hivatkozottakra, ezért is történt meg az, hogy egyesek szerint túl 

sokáig hallgatott a rendi ügyész. 
 
A hallgatás időszaka azonban eltelt, és miután az érintettek részéről semmi nem változott, 

így az eseményeket az Alapszabály és a Kiskáté, illetve az Etikai és Fegyelmi Szabályzat 
rendelkezéseinek megfelelően kell értékelni. 
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Továbbra is elvi szinten kell kiemelni, hogy a Vitézi Rend a demokratikus jogrend keretei 
között működő, belső felépítését tekintve ugyanakkor - katonai jellegű - hierarchikusan felépülő 
szervezet, amelynek alapját a Rend legfőbb szerve, a Küldöttgyűlés által elfogadott és a Fővárosi 
Törvényszék által egyedi, alakszerű határozattal megerősített Alapszabály, illetve a mellékletét 
képező Kiskáté rendelkezései jelentik. 

 
Az Alapszabály, illetve Kiskáté részletesen rögzíti - többek között - a Rend felépítését, 

szerveit, tisztségviselőit és azok feladatait, de rendelkeznek a tisztségviselők választásának vagy 
kinevezésének eseteiről és szabályairól is. 

 
A belső hierarchia szerinti szervezeti struktúra szintén kötött, azt a Kiskáté 18. pontja az 

alábbiak szerint rögzíti: „A Vitézi Rend magyarországi és határon túli törzskapitányságokra 
tagozódik, melyen belül székkapitányságok és hadnagyságok működnek. A Kárpát-medencei 
törzskapitányságon belül Erdélyi-, Felvidéki, Kárpátaljai- és Délvidéki törzskapitányság működik. 
Székkapitányságok minden megye székhelyén találhatók. Budapesten két székkapitányság 
tevékenykedik: a Budai és Pesti Székkapitányság.” 

 
Az előzőekre tekintettel nyer relevanciát a korábbiakban hivatkozott elektronikus 

levélváltások tárgyát képező törzskapitány-választó állománygyűlés, illetve annak összehívásának 
kérdésre, azzal, hogy azt az Rend szabályzatai nem teszik lehetővé, miután állománygyűlés 
összehívásának joga egyrészt kizárólag az adott szervezeti egység élén álló vezetőt illeti meg, 
másrészt pedig, aki nem a Közgyűlés által 4 évre választott vezető tisztségviselő, azt a Vitézi Rend 
Főkapitánya nevezi ki. 

 
E körben kell utalni arra is, hogy a Vitézi Rend hierarchikus felépítése folytán egyedül egy 

ún. alulról induló kezdeményezésre van lehetőség, a rendkívüli küldöttgyűlés összehívására, az 
Alapszabály III. Rész 11. § 4. pont második francia bekezdése szerint [„rendkívüli Küldöttgyűlés 
összehívását a küldöttek legalább fele kezdeményezheti, az ok és cél megjelölésével; ez esetben az 
elnök a küldöttgyűlést a kezdeményezés előterjesztésétől számított legkésőbb 30 napon belüli 
időpontra köteles összehívni.”]. 

 
Az előzőek nem tévesztendőek össze azzal a szituációval, hogy ha a Rend valamely tagjának 

valamilyen felvetése, kezdeményezése van, vagy olyan körülmény áll be, amely vonatkozásában 
egységes - akár helyi, megyei - álláspont kialakítását tarja szükségesnek, rendi elöljárója irányába 
jelzéssel élhet, és nevezett a Rend érdekében már dönthet úgy, hogy a kérdés megtárgyalására 
állománygyűlést hív össze. 

 
A jelen esetben a törzskapitány-választó állománygyűlés összehívása és megtartása nem az 

előző gondolattal áll koherenciában, így rendi szabályzatba ütköző magatartásnak minősül, ekként - 
egyéb normatív és tárgyi feltételek fennállása esetén - fegyelemsértés gyanúját, illetve fegyelmi 
eljárás alapját képezi. 

 
Az előbb említettel esik egy tekintet alá az egykori ’Vitézi Rend Kárpát-medence 

Kormányzósága’ újbóli életre keltésére irányuló kezdeményezés is. 
 
Vitéz Illyés Zsolt címzetes törzskapitány úr és társai által folytatott levelezés 

vonatkozásában az alábbiak emelendők ki, figyelemmel arra is, hogy a Vitézi Rend és a ’Vitézi 
Rend Kárpát-medence Kormányzósága’ között megkötött egyesülési megállapodás az alábbiakat 
tartalmazza:  

„4.1. A Felek kijelentik, hogy a beolvadó szervezet [’Vitézi Rend Kárpát-medence 
Kormányzósága’] tagsága a tagok lakóhelyei szerint a befogadó szervezet magyarországi-, 
illetve a határon túli területek törzskapitányságai szervezeti egységeibe integrálódik be. 
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4.2. A befogadó szervezet kijelenti, hogy amennyiben a beolvadó szervezet tagi 
létszámaránya az érintett területen meghaladja a Vitézi Rend, mint befogadó szervezet 
tagságának 50%-át, úgy a saját szervezeti rendszerét érintően a szükséges szervezeti 
átalakításokat a 4.7. pontban írtak szerinti új küldöttválasztást megelőzően végrehajtja. 
4.3. A befogadó szervezet kijelenti, hogy a szervezetén belül új törzskapitányságot hoz létre 
„a Vitézi Rend Kárpát-medencei törzskapitánysága” néven, melynek területi és szervezeti 
rendszerét a 4.1. és 4.2. pontban írtakra figyelemmel alakítja ki.  
4.4. A befogadó szervezet kijelenti, hogy a 4.3. pont szerint kialakítandó szervezet vezetői 
beosztásaként új elnökhelyettes/főkapitány-helyettesi beosztást hoz létre a Kárpát-medencei 
területek törzskapitánya megnevezéssel. Az új főkapitány-helyettesi beosztást a beolvadó 
szervezet képviseletére jogosító kormányzó részére biztosítja.” . 
 
Kiemelendő, hogy az egyesülés tagi beolvadást jelentett, azaz a ’Vitézi Rend Kárpát-

medence Kormányzósága’, illetve annak szervezeti egységei nem önálló szervezeti egységenként - 
törzskapitányságonként vagy székkapitányságonként, avagy hadnagyságonként - kerültek át a 
Vitézi Rend szervezeti egységébe, hanem a tagság a maga személyében - ami azt is jelentette, hogy 
az egyesüléssel a tisztségek és a tisztséggel járó feladatok is megszűntek, ahogy a tisztségviselők is 
tisztséget betöltőknek lenni, ellenkező Főkapitányi rendelkezésig -. 

 
Kiemelendő, hogy az előzőek szerint beolvadó tagi létszám ugyanakkor egy esetben sem 

haladta meg a 4.2. pont szerinti létszámarányt, azzal, hogy e tényre tekintettel a vitéz Illyés Zsolt 
címzetes törzskapitány úr által hivatkozottak valótlan tényállításnak minősülnek. 

 
Kiemelendő, hogy a Vitézi Rend a 4.3. és 4.4. pontban írtak szerinti intézkedéseket 

végrehajtotta, az Alapszabály módosítása megtörtént, és azt a Fővárosi Törvényszék megerősítette - 
mint ahogy azokat a vállalásokat is, amelyek külön most nem részletezendőek -. 

 
Vitéz Illyés Zsolt címzetes törzskapitány úr a levelezésében, illetve közzétett 

nyilatkozatában az egyesülési megállapodás Vitézi Rend részéről való be nem tartását publikálta, 
ami az előzőek szerint nem felel meg a valóságnak. 

 
Kiemelendő az is, hogy v. Illyés Zsolt címzetes törzskapitány úr egyesülési megállapodást 

felmondó nyilatkozatának jogi alapja sincs, mert egyrészt nincs abban a jogi pozícióban, hogy 
felmondással élhessen, másrészt jogszerűen nem hozható létre olyan szervezet, amely szervezeti 
formában nem is létezett, de az egyesüléssel még ezen formájában is megszűnt. 

 
Amennyiben v. Illyés Zsolt címzetes törzskapitány úr valami újat, újabb szervezetet akar, 

abban a szándékában a hatályos jogszabályok szerint magánemberként nem gátolható meg, azonban 
ha ezt avatott „vitézként” kívánja megtenni, úgy az jogkövetkezményeket von maga után. 

 
Az Etikai és Fegyelmi Szabályzat III. Fejezet 1. pontja az alábbiak szerint rendelkezik: 

„Fegyelemsértést követ el, és fegyelmi eljárás keretében felelősségre kell vonni a Vitézi Rend 
tagját, ha a tagsági viszonnyal kapcsolatos kötelezettségét vétkesen megszegi. … E rendelkezés 
értelmében: d) a Vitézi Rend elárulása fegyelmi vétség: a Vitézi Rend tagjának azon magatartása, 
amely a Vitézi Rend egységének és szervezetének az Alapszabályban, illetve a Kiskátéban 
meghatározottaktól eltérő módon való megváltoztatására irányul vagy alkalmas arra, hogy a Vitézi 
Rend egységét és szervezetét bomlassza;”. 

 
Vitéz Illyés Zsolt címzetes törzskapitány úr és mindazon társai, akik az egykori ’Vitézi Rend 

Kárpát-medence Kormányzósága’ újbóli életre keltése végett bármilyen közleményt vagy 
szándéknyilatkozatot közzétesznek, avagy e célból bármilyen tevőleges magatartást kifejtenek, 
kimerítik az előzőleg hivatkozott fegyelemsértés megállapíthatóságának gyanúját. 
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Külön kiemelendőnek tartom vitéz ns. Feyér Zoltán legutóbbi gondolatait, figyelemmel arra, 

hogy nevezett személyesen is jelen volt azon az egyeztető megbeszélésen, amelynek tárgya az 
egyesülési megállapodás normaszöveg-tervezetének értelmezése volt - ekként azzal és 
természetesen a saját rendi ágazata helyzetével és taglétszámával maradéktalanul tisztában volt -, és 
amely egyeztetést követően ő maga is aláírta azt a nyilatkozatot, amely alapját képezte annak, hogy 
- a vitéz Vad László rendi kormányzóval szemben szervezett belső puccs eredményeként létrehozott 
- ügyvivő testület az Egyesülési Megállapodást ratifikálta. 

 
A jelen körlevélben nem kívánok külön részleteiben foglalkozni azokkal a kérdésekkel, 

amelyek vizsgálat tárgyát képezik [így pl. egyes, a ’Vitézi Rend Kárpát-medence Kormányzósága’ 
részére befizetett avatási pénzek kérdése, amit vitéz ns. Feyér Zoltán csak úgy aposztrofál, miszerint 
„… az égvilágon semmit sem kaptam a Vitézi Rend egyesülettől (leszámítva a pénzt kérő leveleket 
és fenyegetéseket.)”.]. 

 
A Vitézi Rend vezetése egységes, napi feladatait a kötelességét szem előtt tartva végzi, és 

azt cselekszi, ami törvényes, és amire felhatalmazást kapott, mégpedig akkor, amikor a Közgyűlés 
őket az adott tisztségre megválasztotta, azon küldöttek által, akiket a tagság választott. 

 
Az előzőleg hivatkozott jogkövetkezmények minden avatott „vitézt” egységesen terhelnek, 

legyen az közvitéz, vagy bármilyen szintű tisztségviselő, emellett általános elv, hogy a belső 
normarendszer eljárásjogi intézményeinek alkalmazása nem „helyzettől”, hanem magától a 
normasértés tényétől függ.  

 
Aki úgy érzi, megtévesztették, annak részére van visszatérési út - és emellett általánosan 

megilleti az a jog is, hogy közvetlenül kérjen tájékoztatást a Rend törvényesen megválasztott 
vezetőitől -, azonban normasértő magatartás - függetlenül annak jellegétől - nem maradhat és nem 
is marad szankció nélkül. 

 
Budapest, 2012. június 10. 
 
 
     a Vitézi Rend Főkapitányának felhatalmazásával: 
 
 
 
                vitéz dr. Tóth Csaba  

 
 


