Felhívás a Világ Vitézeihez!
Hölgyeim és Uraim!
Kedves Rendtársak!
Ezúton fordulok Önökhöz, hogy a „Vitézi Rendek egyesítését” együttesen megvalósíthassuk. Ugyanis a
magyarországi második Orbán kormány Honvédelmi Minisztériuma pártfogása alatt 2011-ben beindított
törekvések mára már csúfosan csődbe mentek. Nem járt eredménnyel az egyetlen ez irányú javaslat sem,
amelyet a budapesti székhelyű Történelmi Vitézi Rend Egyesület a magyar kormány elé terjesztett. A
Magyar Honvédelmi Minisztérium még válaszra sem méltatta, az egy egységes Vitézi Rendnek kormány
támogatással való újjáalakítására vonatkozó javaslatát, amely a fennálló áldatlan állapot megszüntetését
célozta. Jelenleg ugyanis a következő vitézi szervezetek működnek jelentősebb létszámmal a világon:





Vitézi Rend Egyesület, Budapest
Történelmi Vitézi Rend Egyesület, Budapest
Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett Egyesület, München – Németország
Vitéz József Árpád által vezetett vitézi csoportosulás [Vitézi Rend Nemzetközi Tanácsa, Genf; Vitézi
Rend 1920 stb.?]

A magyar Honvédelmi Minisztérium által kezdeményezett és preferált törekvések a két első,
Magyarországon alakult vitézi szervezet egyesítését vette első lépésként célba, de komoly, érdemi
tárgyalásokra - a két budapesti Egyesület vezetősége között fennálló ellentétek miatt – nem került sor. Egy
kisebb vitézi szervezet beolvadása a „Vitézi Rend Egyesületbe” néhány hónap után meghiúsult, mivel a
„Vitézi Rend Kárpát – medence Kormányzóság” visszavonta a beolvadási hozzájárulását a Vitéz Rend
Egyesületbe. Igy ez az eddigi konkrét egyesítési törekvés is sikertelen maradt.
Kedves Rendtársaim! Engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket az előbb felsorolt négy vitézi szervezet
keletkezésének valódi okairól és azok keletkezésének körülményeiről:
A Vitézi Rend, amelyet Horthy Miklós Magyarország volt kormányzója 1920-ban alapított, 1945-ben, a II.
világháború végével megszűnt. Az akkori magyar kormány rendelettel betiltotta Magyarországon a Vitézi
Rendet, mint fasiszta szervezetet s egyuttal a „vitéz”-i előnév használatát is betiltották.
Németországban, a szabad világban 1962-ben, a Vitézi Rend II. világháború után emigrált tagjai,
újjáalapították a Vitézi Rendet, amelyet bíróságilag először Koblenzben 1962. október 29-én, majd
Münchenben (Amtsgericht/Registergericht-nél) 1974. november 29-én V.R. 8483 szám és
„Kameradschaftsbund Ungarischer „Vitéz” Ordensmitglieder e.V.” [magyarul: „Magyar Vitézi
Rendtagok Bajtársi Szövetsége b.E.”] név alatt az egyesületi jegyzékbe jegyeztek be. Ehhez , a
továbbiakban röviden „Bajtársi Szövetség”-nek nevezett vitézi egyesülethez, csatlakoztak mindazok a
külföldön 1945 után Magyarországról elmenekült korábbi vitézi rendtagok, akik a világ különböző
országaiban telepedtek le. Egyes országokban, a Vitézi Szék alárendeltségében vitézi törzsszékeket ill. vitézi
csoportokat szerveztek egyesület formájában, más országokban ezzel szemben, akadálytalanul működtek
egyesület alakítása nélkül is.
Előbb nevezett Bajtársi Szövetségnek bíróságilag bejegyzett elnökei voltak: vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc
1974. november 29-töl , majd 1980. február 5. óta vitéz Radnóczy Antal haláláig, 2003. április 28-ig, majd
2004. május 5-töl vitéz Gergely István (ezen „felhívás” szerzője) következett, aki ezt a tisztséget mind a mai
napig
jogszerűen
és
törvényesen
tölti
be.
Igy
továbbra
is
müködik
külhonban
a „Magyar Vitézi Rendtagok Bajtársi Szövetsége b. E.” (továbbiakban Bajtársi Szövetség).
A Bajtársi Szövetség Alapszabálya felvette szervei közé az 1962-ben újjáalakult hagyományos Vitézi Rend
Vitézi Székét, ami ezáltal a Bajtársi Szövetség egyik részévé vált, így ennek bírósági bejegyzésével a Vitézi
Szék működése törvényessé és határozatai minden rendi tagra kötelezővé váltak. Az Alapszabály
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rendelkezései között szerepel az is, hogy a Bajtársi Szövetség nevét – levelezésben -- a „Vitézi Rend”
címmel egészítheti ki, tehát neve: „Vitézi Rend - Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége b.E.”.
Az Alapszabály a Bajtársi Szövetség jelvényeiként a Vitézi Rend kis és nagy jelvényét határozta meg.
A bejegyzett Vitézi Rend° Vitézi Székének a f. évi június 15-i teljes ülése határozatban elfogadta a helyettes
főkapitány, ezen cikk szerzőjének beszámolójában foglalt következő megállapításokat:
Először :A hagyományos Vitézi Rend és a Bajtársi Szövetség együttesét – megkülönböztetés céljából – a
továbbiakban bejegyzett Vitézi Rend°-nek fogjuk jelölni, amely a „Bajtársi Szövetség” bírósági
bejegyzésével jogi személyiséggel rendelkezik és törvényesen müködik. Ezt bizonyítja a müncheni
Amtsgericht/Registergericht 2011. november 3-án az egyesületi jegyzék V.R. 8483. számú lapjáról kiállított
hivatalos kivonata is.
Másodszor: A Bajtársi Szövetség, melynek egyik szerves része a hagyományos Vitézi Szék, hatósági
bejegyzésével nem csak a hagyományos Vitézi Rendet foglalja magában, hanem a budapesti székhelyű,
magyar „Történelmi Vitézi Rend Egyesület”-et is, mert a Vitézi Szék tagjainak több mint a 80 %-a a
Történelmi Vitézi Rend Egyesületnek a tagja. A Történelmi Vitézi Rend Egyesület, melynek elnöke vitéz
Hunyadi László, aki egyúttal a bejegyzett Vitézi Rend°-nek főkapitánya is, valóban (de facto) a müncheni
„Magyar Vitézi Rendtagok Bajtársi Szövetsége” b. E. (bejegyzett Egyesület) magyarországi tagozatát
képezi.
Harmadszor: Az 1920-ban vitéz Horthy Miklós által alapított hagyományos vagy történelmi Vitézi
Rendnek az a bíróságilag először Koblenzben 1962-ben, majd Münchenben 1974-ben, módosítva 1979-ben
bejegyzett ”Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetség b.E.” a jogutódja, amelynek a hagyományos
Vitézi Rend Vitézi Széke egyik egyesületi szervét és ezáltal egyik részét is képezi, valamint a Vitézi Rend
Rendi Kódexét a Szövetség Alapszabálya teljes terjedelmében elismerte, amit a Bajtársi Szövetség bírósági
bejegyzése szentesített, miáltal a Rendi Kódex Németországban jogszerűvé és törvényessé is vált.
Ezek bizonyítják, hogy a „Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett Egyesület,
München” jogi keretében működő hagyományos Vitézi Rend az egyedüli Vitézi Rend, amely
jogfolytonosan, törvényesen és alapító főkapitányunk alapelvein nyugvó Rendi Kódex előírásainak
megfelelően alakult 1962-ben újjá és müködik azóta is folyamatosan, megszakítás nélkül, törvényesen, a
Vitézi Rend Rendi Kódexe előírásai szerint, félkatonai jellegének megfelelően, a magyar nemzethez,
valamint elődeink vitézi és lovagrendi hagyományaihoz hűen.
Az 1990-es évek elején, a „Vitézi Rend Magyarországi Tagozata Egyesület” megalakulásakor (1992- ben), a
következő országokban voltak vitézi szervezetek, amelyek nagy részében Vitézi Rend néven a „Bajtársi
Szövetség” (illetőleg a bejegyzett Vitézi Rend°) Vitézi Székének alárendeltségében akadálytalanul
működtek, a vitézek törzsszékei ill. vitézi csoportjai, egyesület alakítása nélkül: Ausztria, Franciaország,
Anglia, Svájc, Benelux/Skandinávia, U.S.A., Kanada és Ausztrália. Ezen vitézi szervezetek rendtagjai a
bejegyzett Vitézi Rend° állományában lettek nyilvántartásba véve és folyamatosan tovább nyilvántartva.
A bejegyzett Vitézi Rend°-ben találhatók meg így a HM-konferencián 2011. ápr.19-én résztvevő többi
három vitézi szervezet gyökerei is. Mert 1992. február 3-án alakult meg Magyarországon – a Rendi Kódex
elírásainak megfelelően – a „Vitézi Rend Magyarországi Tagozata Egyesület” a „Bajtársi Szövetség” Vitézi
Székének engedélyével és irányítása alatt, amelyet a budapesti Fővárosi Bíróság a 4227. szám alatt a
társadalmi szervezetek jegyzékébe be is jegyzett. A „Vitézi Rend Magyarországi Tagozata Egyesület” a
nevét, a Vitézi Szék 1995. júliusi ülésének hozzájárulásával, a „Vitézi Rend Egyesület”-re változtatta. (Lásd
a budapesti Fővárosi Bíróság 1996. június 31-én kelt és 6.Pk. 68.060/12 számú végzését.)
Ennek a magyarországi „Vitézi Rend Egyesület”-nek az életében 1997-ben gyökeres változás következett
be. Amikor is vezetőségének egyes tagjai , vitézi esküjüket megtagadva, a Rendi Kódex előírásaival
ellentétben, nyíltan felléptek a müncheni bejegyzett Vitézi Rend° vezetőségével szemben, mire ennek Vitézi
Széke – vitéz József Árpád kir. herceg főkapitány elnöklete alatt -- 1997. július 26-án Dr. Bercsényi Miklóst
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7 (hét) társával együtt kizárta a Rend tagjainak sorából. Ezzel a magyarországi Vitézi Rend Egyesület
kettészakadt. Egyrészt a Vitézi Rend Egyesület az 1997.júl.25-i küldött gyűlésen elnökké választott vitéz
Hellebronth Gusztáv elnök vezetésével, a müncheni vezetéshez ez időben még hűen, tovább működött.
Másrészt egy másik csoport, Dr. Bercsényi Miklós vezetésével, egyelőre még bírósági bejegyzés nélkül
működött tovább. 2000. januárjában vitéz Hellebronth Gusztáv, a Vitézi Rend Egyesület akkori elnöke a
Honvédelmi Minisztériumban, Dr. Bercsényi Miklóssal olyan nyilatkozatot írt alá, amelyben kimondják a
kettészakadt „Vitézi Rend” egyesülését és átlépését a Bercsényi-féle csoportosulásba.(Ez volt Hellebronth
Gusztáv árulása). A Vitézi Rend Egyesület 2000. március 18-ára összehívott rendkívüli közgyűlésén
(küldöttgyűlésén), ahol a Dr. Bercsényihez hű rendtagok is megjelentek, v. Hellebronth Gusztáv bejelentette
elnöki tisztségéről való lemondását. Ezután a közgyűlés Dr.vitéz Várhelyi Andrást, -- Bercsényi jelöltjét -választotta meg, a 4227. szám alatt bejegyzett magyarországi „Vitézi Rend Egyesület” új elnökének,
Hellebronth Gusztáv képviselői jogának egyidejű megszüntetésével. Ezt a változást a Fővárosi Bíróság
2000. augusztus 29-én kelt és 24.Pk.010/20 sz. végzésével a társadalmi szervezetek jegyzékébe be is vezette.
Az időközben megindult peres eljárások eredményeként, a Fővárosi Bíróság 2003. augusztus 29-i jogerős
ítéletével megerősítette és jóváhagyta dr. Várhelyi András elnöki tisztségének bejegyzését, miután a
budapesti bíróság a fellebbviteli eljárás során sem fogadta el a felperes v. Hunyadi László részletesen
bizonyított ellenérveit az ún. „rendkívüli Közgyűlés” (2000.márc. 18-i) illetékességét és jogszerűségét
illetően.1 Így került a „Bercsényi- csoport” kezébe az eredetileg 1992-ben a 4227. szám alatt bejegyzett
„Vitézi Rend Magyarországi Tagozata Egyesület”, mely 1996 óta a „Vitézi Rend Egyesület” nevét viseli.
Ezt az egészet Hellebronth Gusztáv, -- akit a müncheni „bejegyzett Vitézi Rend°” Vitézi Széke kódexellenes
magatartás miatt 2000. januárjában törölt a Rend állományából, -- a Vitézi Rend Egyesület volt elnökének
árulása tette lehetővé, amikor is kódexellenes tevékenységével, vitézi esküjének megszegésével a Vitézi
Rend Egyesületet átjátszotta a szintén esküszegő dr. Bercsényi kezébe. Így maradt a „Vitézi Rend
Egyesület” a müncheni bejegyzett Vitézi Rend° vezetőségéhez hü vitézi csoportja -- jogi személyiségének
elvesztése következében -- jogi elismerés nélkül , amit a bírósági bejegyzés biztosítathatott volna. Ezért
ennek, a most már Hunyadi-csoportnak nevezhető vitézi szervezetnek nem maradt más hátra, mint „baráti
társaság”-ként tovább működni egészen egy új egyesületnek, a „Történelmi Vitézi Rend Egyesület” név
alatti megalakulásáig, ill. bírósági bejegyzéséig, 2006. március 28-áig. Igy történt, hogy az eredetileg 1962ben, a Rendi Kódex előírásainak megfelelően, újjáalakult és bejegyzett egyedüli „Vitézi Rend” helyett 2006ra 3 (három) jogilag önálló „vitézi egyesület” keletkezett és müködik még a mai napig is.
Időközben azonban alakult egy újabb vitézi szervezet is, mégpedig 2003. szeptember 15-én , a „Vitézi Rend
Nemzetközi Tanácsa” név alatt Genf/Svájc-ban. Erre, lényegében a 2000 és 2003 közötti években, a Vitézi
Rend külhoni szervezeteiben történt bomlasztási tevékenységek következtében, került sor. 2
A bomlasztási tevékenységek 2002. decemberében kulmináltak, mikor is a bejegyzett Vitézi Rend° legfőbb
elöljárója, vitéz József Árpád kir. herceg körlevélben en bloc „visszavonta” a Vitézi Szék tagjainak az „ö
általa adott kinevezéseket”. A Legfőbb Elöljáró ezen intézkedése kódex ellenes, jogtalan és alaptalan volt.
Többek között azért, mert a Vitézi Szék tagjait a Vitézi Rend Rendi Kódexe, mint a Rend alaptörvénye,
tételesen határozza meg, mégpedig a legfőbb elöljáró, a főkapitány, a helyettes főkapitány, valamint a
törzskapitányok személyében.3 A Vitézi Széki tagságot kinevezés útján nem lehet elnyerni és vissza sem
lehet azt vonni azon a címen, hogy a legfőbb elöljáró nevezte ki őket. Ebben a helyzetben a Vitézi Szék
tagjai nem láttak más megoldást, mint hogy a Vitézi Szék 2003. február 4-i teljes ülésén határozatban
megszüntette a legfőbb elöljárói tisztséget és ezzel a Vitézi Szék visszatért a Vitézi Rendnek alapító
főkapitányunk által lefektetett szervezeti felépítéséhez, mely szerint a Vitézi Rendet a főkapitány vezeti.
Ezen határozat következményeként v. József Árpád nem vett továbbá részt a bejegyzett Vitézi Rend°
életében és önkényesen, minden bejelentés nélkül, több hozzá hü rendtársával együtt elhagyta a bejegyzett
Vitézi Rend°-et. Ez a rendelhagyó csoport 2003. szeptember 15-én Genfben – teljesen kódexellenesen – egy
új vitézi szervezetet alapított, a „Vitézi Rend Nemzetközi Tanácsa” név alatt és vitéz József Árpád kir.
herceg „főkapitány/elnök” vezetésével, valamint 22 alapító taggal.
De mindezzel nem elégedtek meg azok a vitézi rendtagok, akik 2003. február 4-e után önkényesen hagyták
el a bejegyzett Vitézi Rend°-et, hanem 2003.okt. 1-2-án Budapesten gyűlést tartottak, ahol miután „a
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sajnálatos magyarországi események miatt v. József Árpád a Rend Legfőbb Elöljárója 2002. december 13án, az addig működő Vitézi Szék tisztségviselőit tisztségükből visszavonta, ezért szükségessé vált a Vitézi
Szék újbóli felállítása és a tisztségek ismételt betöltése.” „Ezért került sor a budapesti kétnapos ülésre”, ahol
v. József Árpáddal együtt 17 vitéz rendtag jelent meg. Ezen a „Vitézi Széki ülésen” összevonták a Mester és
Főkapitányi tisztséget és „…erre az új tisztségre a már egyszer 1977-ben főkapitánynak és nagymesternek
megválasztott vitéz József Árpád kir. herceget helyezték.” „Helyreállították az ügyvezető törzskapitányi
jogkört, megszűnt továbbá a helyettes főkapitányi beosztás”. „Ezen az ülésen „kinevezésre került őfelsége
(v. József Árpád ) által az új Vitézi Szék”, melynek tagjai (14 fő) a bejegyzett Vitézi Rend° tagjai sorából
kerültek ki, és akik ezt önkényesen hagyták el. (Mindezek a „Vitézek Hírmondója I. évf. 1.számában, a 2.
oldalon és Tanulmányom 77-78 valamint 150 – 157 oldalain olvashatók.)
Mi történt azonban a valóságban? v. József Árpád 2002.dec. 13-án körlevélben en bloc visszavonta a
bejegyzett Vitézi Rend° törvényesen, jogszerűen és a Vitézi Rend Rendi Kódex elírásainak mindenben
megfelelöen működő Vitézi Szék tagjainak „kinevezés”-ét és e Vitézi Szék 2003. február 4- i és a legfőbb
elöljárói tisztség megszüntetéséről szóló határozatát semmibe véve, teljesen alaptalanul, önkényesen,
törvénytelenül, figyelembe sem vette a Vitézi Rend Rendi Kódexének I. sz. függelékében lefektetett „a
Vitézi Rend alapvető irányelveit”, mely szerint: „a törvényesen működő Rendünkön kívül nincs más Vitézi
Rend. Ma minden vitéznek egy rendbe kell tartoznia”, valamint a „Vitézi egyesületek alakítása és működési
engedélyük szabályozása” címü II. sz. függelék azon előírásait is, hogy (csak) „…olyan elnevezése lehet az
egyesületnek, amelyből világosan kitűnik, hogy a szabad világban jogszerűen működő Vitézi Rend egyik
csoportjáról illetve rendtagok területi közösségéről van szó (pld. az USA-ban élő vitézek bajtársi
szövetsége.). Feltétlenül mellőzni kell az olyan elnevezést, amelyből az következtethető, hogy egy másik
Vitézi Rend is létezik” (lásd a Vitézi Rend Rendi Kódex III. kiadás 67 – 69. oldalait). Mindezek dacára v.
József Árpád kir. herceg alapított egy újabb vitézi szervezetet, a „Vitézi Rend Nemzetközi tanácsa” néven.
Figyelembe véve mind ezeket arra lehetne következetni, hogy ha v. József Árpád kir. herceg vezetésével
létezne és működne még egy „Vitézi Rend” és amelynek képviseletében egy delegáció, v. Berkovits Tivadar
„Európai és Afrikai törzskapitány„ vezetésével 2011. április 19-én a HM által kezdeményezett és rendezett
konferencián részt is vett, melynek célja a „Vitézi Rendek egyesítése” volt, akkor a következőket kell
megjegyezni:
Ennek a „Vitézi Rend”-nek jogszerű, hatósági bejegyzéséről azonban semmiféle információ nem áll
rendelkezésünkre, és ez a vitézi szervezet egy delegációval képviseltethette magát a HM – Konferencián.
Ezzel kapcsolatban hangsúlyoznunk kell, hogy az 1962-ben Németországban újjáalakult hagyományos
Vitézi Rend, a Vitézi Rend Rendi Kódexe előírásainak megfelelően -- mint az előbbiekben részletesen,
bizonyítottan ismertettem -- a „Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett Egyesület” név
alatt, nyert el bírósági bejegyzést először Koblenzben, 1962. október 29-én,a VR 947 számon, majd a
bejegyzés Münchenben 1974. november 29-én, a V.R. 8483 szám alatt a müncheni
Amtsgericht/Registergericht által hatóságilag újból megtörtént. Ezt a tényt v. József Árpád kir. herceg
figyelembe sem vette. Pedig a „Bajtársi Szövetség” bírósági bejegyzése adta meg a II. világháború után az
1920-ban vitéz Horthy Miklós által alapított VITÉZI REND németországi újjáalapításának a jogi keretet, az
egyesület jogi személyiségében. Ez tette lehetővé, hogy a VITÉZI REND az 1962. évi újjáalapítása óta
tovább működhetett főkapitányai, vitéz József Ágost, vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc, vitéz József Árpád,
vitéz Radnóczy Antal és vitéz Hunyadi László vezetése alatt. Egyidejűleg pedig a „Magyar „Vitézi”
Rendtagok Bajtársi Szövetség bejegyzett Egyesületnek” bíróságilag bejegyzett elnökei vitéz kisbarnaki
Farkas Ferenc (1974 – 1979), vitéz Radnóczy Antal (1980 - 2003) voltak. Jelenleg vitéz Gergely István (e
cikk írója) 2004. óta, elnöke a „Bajtársi Szövetség”-nek a mai napig is. Ez a bejegyzett Vitézi Rend°, mely
müncheni székhellyel 1962 óta folyamatosan és törvényesen müködik európai és kanadai törzsszékével, nem
kapott meghívást a 2011. évi HM – egyesítési konferenciára!
Tisztelt Rendtársak! Itt kell rámutatnunk arra is, hogy vitéz József Árpád kir. herceg, egyes publikációban
2003. február 4-e után mind a mai napig úgy szerepel mint „az egyedüli jogfolytonos Vitézi Rendnek
felesküdött főkapitánya 1977. óta vitéz József Árpád kir. herceg. ” (Lásd pld.: „Állásfoglalás a Honvédelmi
Minisztérium 2011. április19-ére összehívott konferencián, 1. pontja”; lásd v. József Árpád királyi herceg
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2004.09.25-én kelt írása „a Vitézi Rend jogi helyzetéről”, aláíró: v. József Árpád kir. herceg „A Vitézi Rend
Főkapitánya”, olvasható „Tanulmányom” 164 – 167 oldalain.) Ezzel kapcsolatban félreérthetetlenül ki kell
jelenteni, hogy vitéz József Árpád kir. herceg 1993. július 1o. óta már nem főkapitánya a VITÉZI RENDnek, mert erről ekkor saját akaratából lemondott és öt a Vitézi Szék „saját kívánságára a főkapitányi
elnevezés alól felmentette és egyidejűleg vitéz Radnóczy Antalt, helyettes főkapitányi tisztsége alól
felmentette s vitéz József Árpád kir. herceg javaslatára a főkapitányi címmel ruházta fel”. A legfőbb elöljárói
tisztséget sem töltheti már be, mert a Vitézi Szék ezt a tisztséget 2003. február 4-i határozatában
megszüntette. Ez óta v. József Árpád kir. herceg nem nevezheti magát a Vitézi Rend Legfőbb Elöljárójának
sem.4
Tisztelt Rendtársak! A bejegyzett Vitézi Rend° szervezeti felépítését és működési valamint fegyelmi
szabályzatait a Vitézi Rend Rendi Kódexe tartalmazza. A „Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetség
bejegyzett Egyesület” szervezetét és működésének szabályait az alapító tagok az egyesületi Alapszabályban
foglalták össze. A Rendi Kódex és az Alapszabály ismerete nélkül a II. világháború után keletkezett több
„Vitézi Rend” keletkezésének okait nem lehet helyesen értékelni, de nem ad irányelveket sem a Vitézi
Rendek egyesítéséhez. Ezért a Rendi Kódex és az Alapszabály legfontosabb idevonatkozó előírásait a
továbbiakban ismertetem:
„Ez a Rendi Kódex rögzíti megalkotásának kiemelkedő történelmi jelentőségét, valamint azokat az
indokokat és célkitűzéseket, amelyek rendelkezései mögött meghúzódnak. Magában foglalja -- úgyis, mint
alapítóokmány és mint egy jogszabály gyűjtemény -- a Vitézi Rend társadalmi és életviszonyai, valamint
probléma köri jogi szabályozási területének szabályzati anyagának okszerű felépítéssel rendezett
összességét,.” „Mindezekre alapozva a Vitézi Rend a következő Rendi Kódex-t hozta létre, mely a Vitézi
Rend – mint egyesület -- ALAPSZABÁLYÁ - nak is megfelel.” [Lásd a Vitézi Rend Rendi Kódexe V.
kiadás, kiadta és kihirdette a Vitézi Szék teljes ülése, Budapesten, 2005. május 21-én, 3. oldalon,
„Praeambulum”.]
„A Vitézi Szék a Rend legfelsőbb irányító és elöljáró szerve, amely a főkapitányból, annak helyetteséből és
szavazásra jogosult törzskapitányokból áll. A törzskapitányok számát a Vitézi Szék határozza meg. A Vitézi
Szék az egyesületek legfelsőbb szervének felel meg.” [Lásd Rendi Kódex (továbbiakban RK) 7. §. (1)
bekezdés.] A Vitézi Szék tagjait a RK 8. §. (5) bek. így határozza meg: „(5) A Vitézi Szék, mint a Rend
legfőbb szerve, a következő tagokból áll: - a Vitézi Rend főkapitánya, - a Vitézi Rend helyettes főkapitánya
és - a szavazásra jogosult törzskapitányok.” „A Vitézi Szék a teljes ülésen hozza meg a Vitézi Rend- re, a
rendi tisztségekre vonatkozó határozatait, valamint a Rendi Kódex egyes szakaszaiban meghatározott egyéb
döntéseit, rendelkezéseit. Dönt a kinevezések, kitüntetések, felmentések, felvételek, az esetleges kizárások és
fegyelmi büntetések ügyében.” [Lásd RK 8. §. (7) bekezdés.] „A valamennyi vitézt érdeklő események,
rendeletek és határozatok a Vitézi Közlönyben, vagy a Vitézi Tájékoztatóban, illetve az időszakos
körlevelekben jelennek meg.” [Lásd RK 8. §. (12) bek.] „A központi körlevelet a főkapitány adja ki.” [Lásd
RK 8. §. (13) bek. utolsó mondat.]
A Szövetség Alapszabálya 7.§-ában felvette a VITÉZI REND Vitézi Székét (németül: Ordensrat) az
egyesület szervei közé és a 14. §-ában ezt a Rend legfőbb szervének jelöli meg, amely a Vitézi Rend vezetö
tisztségviselőiböl áll. A Vitézi Szék feladatai között először a tagok felvételét és a tagok kizárását a Rendbe
ill. a Rendből, valamint a Bund-ba ill. a Bund-ból sorolja fel és egyúttal rögzíti, hogy a Szövetség „egyéb
feladatai a vonatkozó Rendi Kódexben vannak meghatározva.” Igy van a Bajtársi Szövetség Alapszabályába
beépítve a Vitézi Rend Rendi Kódexe, mint annak szerves része. Ezért a RK előírásai a „Vitézi Rend –
Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetségé”-nek bírósági bejegyzésével jogszerűvé és törvényessé
váltak, miáltal a bejegyzett Vitézi Rend° minden tagjára -- állampolgárságára és rangjára való tekintet nélkül
– kötelező erejűek lettek. Ez a bírósági bejegyzés biztosítja továbbá azt is, hogy a „Magyar „Vitézi”
Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett Egyesület”- et a vitéz Horthy Miklós által 1920-ban megalakult
Vitézi Rend jogutódjának tekintsük.
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Világ Vitézei! Tisztelt Rendtársak!
Foglaljuk össze a vitéz nagybányai Horthy Miklós, Magyarország volt kormányzója által 1920-ban alapított
Vitézi Rendben az 1945. utáni időkben beállt eseményeket jogi vonatkozásaikban:
1. A Vitézi Rend működését 1945-ben az akkori magyar kormány betiltotta.
2. A II. világháború befejezése után a Vitézi Rend tagjai fokozatosan négy világrészre vándoroltak ki és
egymással a kapcsolatot levelezéssel tartották fenn.
3. A hagyományos Vitézi Rendnek az 1956 és 1959 közötti újjáalakítási törekvéseivel kapcsolatban
megállapítható, hogy vitéz Horthy Miklós 1956. június 18-án kelt levelében megbízta a
Németországban élő vitéz Sónyi Hugó nyug. vezérezredest a Vitézi Rend helyettes főkapitányi
tisztségének ellátásával és a Vitézi Rend újjászervezésével. Ezért megállapítható, hogy a
hagyományos Vitézi Rend 1962. évi újjá alakítása vitéz Horthy Miklós kifejezett utasítására történt.
4. Az újjá alakítási törekvések eredményeként 1962-ben megalakult az újjászervezett Vitézi Rend,
amely először 1962. október 29-én Koblenz-ben,a VR 947 szám alatt, majd 1974. november 29-én
Münchenben a „Kameradschaftsbund Ungarischer „Vitéz” Ordensmitglieder e. V.” név alatt a
müncheni Amtsgericht/Registergericht által a V.R. 8483 szám alatt bíróságilag bejegyzést nyert. A
bejegyzett egyesület neve magyarul: Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett
egyesület (röviden „Bajtársi Szövetség”.)
5. A „Bajtársi Szövetség” Alapszabályában az egyesület szervei között szerepel a hagyományos Vitézi
Rend Vitézi Széke, amely ezáltal a Bajtársi Szövetség részévé is vált. Ennek bírósági bejegyzésével a
Vitézi Szék működése törvényes lett, ami azt jelenti, hogy határozatai minden vitézi Rendtag
számára kötelezővé váltak. Így törvényes volt a Vitézi Szék 2003. február 4-i teljes ülésének a 2.
számú határozata is, amely megszüntette a a Vitézi Rend legfőbb elöljárói tisztségét. Ezért voltak a
Vitézi Szék 1993. július 10-i ülésének határozatai is jogszerűek és törvényesek, amelyek szerint a
Vitézi Szék -- többek között -- egyrészt vitéz József Árpád főkapitányi tisztségéről történő
lemondását elfogadta másrészt vitéz Radnóczy Antal főkapitánnyá történő kinevezését ki mondta.
6. A „Bajtársi Szövetség” Alapszabálya továbbá úgy rendelkezett, hogy a Szövetség neve -- levelezésben –- a „Vitézi Rend” címmel kiegészíthető, ezért ez így hangzik:
„Vitézi Rend – Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett Egyesület”,
Székhelye München.
Az Alapszabály a Bajtársi Szövetség jelvényeiként a VITÉZI REND kis és nagy jelvényét a magyar
címerrel és koronával ismerte el. De átvette az Alapszabályban „a Vitézi Rend törvényesen
összeállított Rendi Kódexé”-nek előírásait is, miáltal ezek a Szövetség ill. a bejegyzett Vitézi Rend°
minden tagjára kötelezővé váltak.
7. A Vitézi Rend Vitézi Széke, mint a „Bajtársi Szövetség” egyik egyesületi szerve, ennek egy részét is
képezi, miáltal a „Bajtársi Szövetség” a Vitézi Szék által reprezentált hagyományos Vitézi Rendet is
magában foglalja.
8. A hagyományos Vitézi Rend ill. a bejegyzett Vitézi Rend° a „Bajtársi Szövetség” 1962. évi bírósági
bejegyzésével a bejegyzett Egyesület jogi személyiségét nyerte el, ami működését a szabad világban
mind a mai napig biztosítja.
9. Figyelembe véve, hogy a Vitézi Szék tagjainak jelenleg több mint 80 %-át a Magyarországon
bejegyzett „Történelmi Vitézi Rend Egyesület” (röviden: TVR-E) tisztségviselői teszik ki és mivel a
Vitézi Szék, mint a „Bajtársi Szövetség” egyik szerve, az 1962. évi bírósági bejegyzés óta egy részét
képezi a „Bajtársi Szövetség”-nek, így válik a magyarországi Történelmi Vitézi Rend Egyesület de
facto a németországi „Bajtársi Szövetség” bejegyzett egyesület egyik részévé, amely pld. mint a
„Németországi Vitézi Rend Bajtársi Szövetsége Magyarországi Törzsszéke (vagy Tagozata)” név
alatt – bírósági bejegyzés alapján – de jure is működhetne. Ilyen irányú megbeszélések folyamatban
vannak.
10. A „Bajtársi Szövetség” müncheni bírósági bejegyzésével 1962-ben jogi személyiséget 5 nyert el,
melynek következménye, hogy a „Magyar Vitézi Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett
Egyesület” – mint bejegyzett Vitézi Rend° – jogutódja az 1920-ban Horthy által alapított Vitézi
Rend-nek és 1962 óta jogfolytonosan müködik mind a mai napig. Ezt bizonyítja a müncheni
Amtsgericht/Registergericht –nek a 2011. november 3-án kiállított kivonata az egyesületi jegyzék
V.R. 8483 számú lapjáról. (Lásd „Tanulmány” 201 – 204 oldalait).
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11. A Vitézi Rend Rendi Kódexe (RK) nem szorul semmiféle ú.n. „harmonizáció”-ra, mert a „Bajtársi
Szövetség” Alapszabálya minden változtatás nélkül elismerte a Rendi Kódexet és ezt így
szentesítette is a bírósági bejegyzés. Ezáltal a Vitézi Rend Rendi Kódexe törvényessé vált a „Bajtársi
Szövetség” 1979. november 7-i alapszabály-módosítás bírósági bejegyzésével.
12. vitéz József Árpád kir. herceg 2002. december 13-i intézkedései, mint a Vitézi Szék tagjai „általa
történt kinevezéseinek” visszavonása, a Vitézi Rend vezetésének átvétele, egy 3-tagú főkapitányi
bizottság kinevezése, minden aláírási jognak a Vitézi Renden belüli megszüntetése kódexellenes,
tehát jogtalanok és törvénytelenek voltak.
13. A Vitézi Szék 2003. február 4-i teljes ülésén – válaszként vitéz József Árpád kir. herceg 2002.
december 13-i intézkedéseire – a „legfőbb elöljárói” tisztséget megszüntette és visszatért a Vitézi
Rend eredeti szervezeti állapotához, miszerint a Vitézi Rendet a főkapitány vezeti.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rendtársaim!
Felkérem Önöket, gondolják át az előző 13 pontban összefoglaltakat. Felhívom Önöket, csatlakozzanak
azokhoz, akik ezeket a történelmi jelentőségű tényeket elismerik. Mert csak ezeknek átvételével tennék
meg az első lépést a „Vitézi Rendek egyesítése” felé, amely törekvésnek alapgondolata „egy egységes
Vitézi Rend újjáalapítása” kell, hogy legyen. A „Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége
bejegyzett Egyesület” az a vitézi szervezet, amelyre építve az „egységes Vitézi Rend”-et az egész világra
kiterjedően újra megalapíthatnánk. Ez felelne meg alapító főkapitányunk, vitéz Horthy Miklós
akaratának is, aki vitéz Sónyi Hugó nyug. vezérezredesnek -- 1956. június 18-án kelt levelében -- a
Vitézi Rend helyettes főkapitányává történő kinevezésével valamint a Vitézi Rend újjászervezésének
megbízásával biztosította a hagyományos Vitézi Rend és az 1962-ben újjáalakult és bejegyzett Vitézi
Rend° között a jogfolytonosságot.
Ez az újjáalakult Vitézi Rend a „Kameradschaftsbund Ungarischer „Vitéz” Ordensmitglieder e. V.”
(magyarul : Magyar „Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetsége bejegyzett Egyesület) név alatt, előszöri
bírósági bejegyzése Koblenzben 1962. október 29-én volt, majd 1974. november 29-én valamint
alapszabály módosítással 1979. november 7-én a müncheni városi bíróságon, az egyesületi jegyzék V.R.
8483. számú lapján került hatósági bejegyzésre.
Ez a bejegyzett Vitézi Rend°, az előbbi „Bajtársi Szövetség” bejegyzett egyesület jogi személyiségének
égisze alatt – mint annak szerves része –1962 évi megalakulásától kezdődően jogfolytonosan,
törvényesen mind a mai napig müködik.
Ebben az évben, 2012. október 29-én, fogjuk ünnepelni a Németországban újjáalakult VITÉZI REND –
nek a Kameradschaftsbund Ungarischer „Vitéz” Ordensmitglieder e. V. név alatti bírósági
bejegyzésének az

50. évfordulóját.
Ezzel a bírósági bejegyzéssel a hagyományos Vitézi Rend jogi személyiséget nyert el. Csak egyesületi
formában nyílt lehetősége 50 (ötven) évi jogszerű és törvényes valamint nemzetközileg elismert
jogfolytonos működéséhez, ami egyedül felelt meg a hagyományos Vitézi Rend Rendi Kódexe
előírásainak.

Világ Vitézei! Rendtársak! Felszólítom Önöket, lépjenek be ebbe a bejegyzett Vitézi Rend°- be,
illetőleg jöjjenek vissza, amennyiben egyszer már tagjai voltak ennek a Vitézi Rendnek. Mindenkit
várunk, akik kijelentik, hogy a vitézi szellemhez hűen készek a Vitézi Rend Rendi Kódexének előírásait
– a Vitézi Eskü értelmében -- betartani és a magyar nemzethez hűek kívánnak maradni, bárhol élnek is a
nagy világban.
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Így valósíthatnánk meg a jelenleg létező több, különböző jogi formában és jogi személyiség nélkül
működő vitézi szervezeteknek
egy az egész világon működő egységes Vitézi Rendbe történő egyesítését, amint az a
bejegyzett Vitézi Rend°-en belül 1962-töl 1997 elejéig működött.
Kedves Rendtársak! Szívesen állunk minden a „Vitézi Rend-ek” egyesítését érintő konstruktív kérdéseik
megválaszolására a következő E-mail címen rendelkezésükre : vgergelyistvan@gmail.com
Befejezésül felhívom minden Rendtársam figyelmét ezen „Felhívás” alapját képező következő
forrásmunkákra: „Bomlasztási tevékenységek a Németországban 1962-ben bejegyzett Vitézi Rend°
külhoni szervezeteiben és azok következményei” című „Tanulmány”-omra és az abban megjelölt
forrásmunkákra, valamint „A helyettes főkapitányi beszámolómra a Vitézi Szék 2012. június 15-én
tartott budapesti teljes ülésén”.
Wilhelmsfeld, 2012. augusztus 15-én

Az egységes Vitézi Rend újjáalapításáért!

Rendtársi üdvözlettel
vitéz Gergely István s.k.
a bejegyzett Vitézi Rend° helyettes főkapitánya
„Magyar ”Vitézi” Rendtagok Bajtársi Szövetség bej. Egyesület” elnöke
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