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Kedves Barátaim , Tisztelt Rendtársaim ,  Vitézek ! 

  

Nagy tiszteletnek örvendő Vitézi Rendünk annak rendje és módja szerint  újra és újra támadá-
sokat szenved el uzurpátor  lázadók és idézőjelbe tett forradalmárok által. 

  

A legutolsó támadás inkább taktikai zavarkeltésnek tűnt Ügyvezető Törzskapitányunk, vitéz 
Horváth Csaba ellen irányulva . Hűtlen  tisztek egy általam már régóta ismert írást, írásokat 
hoztak nyilvánosságra azzal az egyértelmű céllal , hogy látható eredményeinket megtámadják 
azoknak végkifejletét gátolják. 

Vitéz Horváth Csaba Ügyvezető Törzskapitány úr – igazi úriemberhez méltóan – felajánlotta 
nekem lemondását  „ … azzal a céllal , hogy a nyugalom helyreállhassék és hogy jóirányú 
fejlődésünknek ne vessen gátat …” 

  

Barátom felajánlott lemondását elfogadtam azzal a céllal , hogy a direkt vezetés terheitől 
mentesítsem , mindazonáltal nagyrabecsülöm emberi tartását és tapasztalatáról sem kívánok 
lemondani. 

  

Kitünő és gyümölcsöző az együttműködésünk a Rendünkben elindított átfogó, nagyléptékű és 
jóirányú  változtatások területén, kritikai megnyilvánulásai és bölcs meglátásai esszenciális 
részét képezték döntéseimnek . 

  

LOVAGRENDEK NEMZETKÖZI BIZOTTSÁGA ÁLTAL ELISMERT ÉS BEJEGYZETT REND, AMELYET AZ ENSZ (Egyesült 
Nemzetek Szervezete) A FENNHATÓSÁGA ALÁ TARTOZÓ UNESCO-n (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

KERESZTÜL, A CSATLAKOZOTT ÁLLAMOK TERÜLETEIN KI IS HÍRDETETT. 
Registered by the International Commission for Orders of Chivalry



A továbbiak tekintetében világossá vált előttem , hogy a Vitézi Székben egy nagyon fontos 
feladatkőr a mai napig betöltetlenül áll , mégpedig egy független , csak és kizárólag a Főka-
pitánynak felelősséggel tartozó , a Vitézi Rend életében , döntéseiben , aktivitásaiban töretle-
nül revízáló  , kontrollálló , ellenőrző főtiszt, a Széki Censor Törzskapitány . 

Erre a területre és feladatkőrre az alábbiakban vitéz Horváth Csaba Törzskapitány urat ne-
vezem ki . 

A Vitézi Rend egy magyar Rend , amely ugyanakkor globális is. Vitézeink nagy számban 
 képviselnek minket a Földkerekség minden pontján .  

Magyar erény és tehetség gazdagítja Európát, Ázsiát, Afrikát, Óceániát és az egész Amerikai 
Kontinenst.  

Úgy döntöttem , hogy ezennel egyesítek két Vitézi Széki pozíciót , úgymint az Ügyvezető 
Törzskapitány feladatkörét és Magyarország Országos Törzskapitányának feladatkörét . 

  

Ezennel kinevezem új Ügyvezető Törzskapitánynak : 

● vitéz  Dr .Berniczei-Roykó Ádám Törzskapitány urat  ,  

megtartván őt szeretett Hazánk  Magyarország Országos Törzskapitánya funkciójában 
is. 

E dekrétumom  utolsó határozata helyettesemmel kapcsolatos , így  a Kódexben definiált 
kritériumoknak megfelelően kinevezem Főkapitány-Helyettesnek:  

  

● vitéz Dr.Berniczei-Roykó Ádám Törzskapitány urat  

Ügyvezető Törzskapitányt , Magyarország Országos Törzskapitányát 

  

  

vitéz Habsburg-Lotharingiai József Károly 

            Vitézi Rend Főkapitánya 


