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 Tisztelt Miniszter Úr! 
 
 Engedje meg, hogy a Vitézi Rend nevében - utólag is - bocsánatot kérjek azon írásbeli 
kérdés miatt, amellyel Korondi Miklós képviselő úr fordult Önhöz. 
 
 Teszem ezt azért, mert a bibliai példázat alapján nekünk magunknak kellett volna a saját 
orcánk másik felét a képviselő úr irányába tartani, ismervén azt a tényt, miszerint Korondi képviselő 
úr úgy tette fel az írásbeli kérdést, hogy a Vitézi Rend a 2011. évi tagfelvételi kérelmét elutasította - 
illetve, hogy azt éppen a korábbi ’MSZMP’ tagsága, mint kizáró körülmény miatt utasította el -.  
 
 Miniszter Úr, egyúttal tájékoztatni kívánom Önt, hogy a Vitézi Rend vezetésében az írásbeli 
kérdésben firtatott ’Tagrevízió’ már az idei év tagfelvételi eljárása során - egyben a rendi ágazatok 
egyesülése előtt - megfogalmazódott, és a felvételi eljárás már annak jegyében került lefolytatásra, 
függetlenül attól, hogy maga a belső jogintézmény a 2011. december 03. napján megtartott 
küldöttgyűlés alkalmával került a Rend Alapszabályában és a mellékletét képező szabályzatokban 
bevezetésre. 
 
 A Korondi képviselő úr által feltett írásbeli kérdés ezen felül több körülmény tekintetében is 
tárgyi tévedést - avagy bátorkodván úgy fogalmazni, valótlanságot - tartalmaz. A Fővárosi Bíróság 
által 6.Pk. 68.060/1992/1. szám alatt bejegyzett Vitézi Rend társadalmi szervezetnek ugyanis nincs 
’Etikai kódexe’, ezen túl a tagrevízió tárgyában nem én, mint főkapitány éltem előterjesztéssel, 
hanem a küldöttgyűlés, mint a társadalmi szervezet legfőbb döntéshozó szerve levezető elnökéül 
megválasztott rendi ügyész, a Honvédelmi Minisztérium neve pedig sem ebben a tárgykörben, sem 
más vonatkozásban nem hangzott el a küldöttgyűlésen - amit az arról készült jegyzőkönyv is 
messzemenően igazol -. 
 
 Tekintettel egyúttal arra, hogy a Honvédelmi Minisztérium, illetve az általam képviselt 
Vitézi Rend között nincs élő szerződéses kapcsolat, így - véleményem szerint, egyéb ok hiányában - 
egy objektívan gondolkodó személyben még az elvi lehetőség szintjén sem merülhetne fel az, hogy 
egy független társadalmi szervezet belügyébe a Honvédelmi Minisztérium be kívánna avatkozni. 
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 Tájékoztatni kívánom Önt, hogy a Vitézi Rend Alapszabályának küldöttgyűlés által 
elfogadott normaszövege szerint „A Vitézi Rend belső egységének fenntartása érdekében 
tagrevíziós eljárás elrendelésével kell biztosítani a Rend személyi állományának átvilágítását, annak 
feltárása végett, hogy a személyi állomány tagja esetében a felvételt megelőzően fennállt-e rendi 
tagságot kizáró körülménynek minősülő, a felvételi eljárás során fel nem derített, vagy nem a belső 
szabályzatoknak megfelelően értékelt politikai szervezeti tagság. [….]”.  

A 2011. december 03. napján elfogadott 11/2010. sz. KGY HATÁROZAT értelmében 
„Amennyiben a személyi állomány „Kizárás” szankcióval sújtandó tagjának várományosa 
időközben már avatásra került, a szankció alkalmazása a már felavatott várományos rendi tagságát 
nem érinti, egyben a még felavatás előtt álló várományos személyében sem jelent kizáró 
körülményt, kivéve, ha a szankcióval sújtandó tag maga saját jogú érdemszerző. […]”. 

A hivatkozott rendelkezések alapján a „Tagrevízió” valódi célja, illetve annak egykor a 
Magyar Néphadsereg tisztikarába tartozó személyt érintő jogkövetkezménye tisztán és 
ellentmondásmentesen tetten érhető. 
 
 Tisztelt Miniszter Úr! Ezen ügy kapcsán azért is fordultam Önhöz, mert Korondi képviselő 
úr az írásbeli kérdésével - véleményem szerint, előző gondolatomra visszautalva - a Vitézi Rend 
társadalmi szervezet tekintélyét és becsületét kívánta Ön - illetve a Honvédelmi Minisztérium 
illetékesei - előtt lejáratni, ami ellen a magam részéről - a rendelkezésemre álló keretek között - a 
leghatározottabban kívánok fellépni. 
 
 Ismervén a képviselői kérdésre adott válaszát, az ügyet és a Vitézi Rendet érintően - csak - 
keresztény emberi lojalitását kérem. 
 
 Budapest, 2011. december 30-n. 
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