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Preambulum 

Szem előtt tartva dicső vitéz őseink száz esztendős kódexének példamutató szellemi és erkölcsi 

útmutatását, meggyőződéssel vállalva az egyetemes, örök értékű vitézi eszményeket, ugyanakkor 

korunk kihívásainak és követelményeinek is eleget óhajtván tenni, Mi, a Főkapitány és a Vitézi 

Szék ezennel megfogalmazzuk az egyetlen, legitim, dinasztikus, a Magyar Királyi Ház Nádori Ága 

kegyes oltalma alatt álló Vitézi Rend szabályzatát, követendő iránymutatásként a magunk és az 

eljövendő vitézi generációk számára. 

Isten minket úgy segéljen! 

Én, Habsburg-Lotharingiai József Károly, magyar királyi herceg, mint a Vitézi Rend főkapitánya, 

kijelentem, hogy a vitézzé avatás jogán ( jus honorum alapján ) minden olyan vitézre, kit  a Magyar 

Királyi Ház Nádori Ága kegyes protekturátusa alatt álló legitim Vitézi Rendünk egykori, valamint 

jelenlegi főkapitánya avatott, mint közénk tartozóra tekintünk, bármilyen Vitézi jellegű 

társaságban  is szolgálja jelenleg Hazáját.  



I. RÉSZ 

A Vitézi Rend 

1. A Vitézi Rend a több mint ezeréves Magyar Királyság hagyományai és a Magyar Szent Korona 
eszmeisége alapján kívánja óvni és védelmezni a hagyományos és keresztény értékeket, 
Magyarországot és a Magyar Nemzetet. 

2. A Rend elnevezése: Vitézi Rend (Order of Vitéz). Hivatalos nyelve a magyar és az angol. 

3. A Vitézi Rend elsődleges jogforrása a magyar állami főhatalom gyakorlásának ideiglenes 
rendezéséről szóló 1920. évi I. törvénycikk. Másodlagos jogforrása a 6.650/1920. M. E. számú 
miniszterelnöki rendelet, amely az 1920. évi XXXVI. törvénycikk 77.§-a által törvényerőre 
emelkedett, valamint a vitézi intézmény vagyonjogi személyiségéről szóló 6.450/1931. M.E. számú 
miniszterelnöki rendelet. 

4. A Vitézi Rend, hasonlóan az egykori királyi Magyarország hadseregéhez, politikamentes 
szervezet. Tevékenysége nem lehet ellentétes az Alaptörvénnyel, nem ütközhet a Polgári 
Törvénykönyv vagy más hatályos jogszabályok előírásaiba, és nem járhat mások jogainak és 
szabadságának megsértésével. 

II. RÉSZ 

A Vitézi Rend kormányzata 

II/1. A Vitézek Főkapitánya 

1.A Főkapitány a Vitézi Szék mindenkori elnöke. A Főkapitány mindenkor a magas méltóságnak 
megfelelő Vitéz, akinek élete és munkássága a Vitézi Rend és a Magyar Nemzet megkülönböztetett 
helyén áll. 

2. A Vitézi Rend Főkapitányát a Vitézi Szék valamennyi szavazati joggal rendelkező, 
határozatképes számban jelenlévő tagjai kétharmadának szavazatával választja meg tagjai közül. 
Csak az választható Főkapitánnyá, aki 40. életévét már betöltötte.  
A Főkapitányt a 6.650/1920. M. E. rendelet 10. §-ban foglaltaknak megfelelően a Vitézi Szék a 
megválasztottat élethossziglani tisztséggel ruházza fel. A Főkapitány kijelölt utódja a Dezignált 
Főkapitány. / kijelölt főkapitány / 
A Vitézi Szék határozatai a Főkapitány aláírásával lépnek hatályba. A kinevezések, rangemelések, 
kitüntetések, felmentések, felvételek, esetleges fegyelmi büntetések és más határozatok kizárólag 
akkor érvényesek, ha azokat a Főkapitány jóváhagyja és írásban ellenjegyzi. 



3.A Főkapitány jogkörei: 

a. A Vitézi Rend legfőbb elöljárója, a Rend főparancsnoka, szabályszerű működésének legfőbb őre, 
önállóan és a Vitézi Szék által gyakorolja a Rend mindenkori irányítását, vezetését és működésének 
ellenőrzését; 

b. Hazai és nemzetközi fórumokon képviseli a Rendet, megbízza és fogadja a hazai és nemzetközi 
kapcsolattartó küldötteket; 

c. Összehívja, elnapolja, felfüggeszti vagy szükség esetén feloszlatja a Vitézi Széket; 

d. a Vitézi Szék javaslatának figyelembevétele mellett önállóan jogosult kinevezni és visszahívni a 
Rend tisztségviselőit; 

e. Szükség esetén jogosult főkapitányi határozatokkal irányítani a Rendet. 

f. A Főkapitány halála vagy tartós akadályozattása esetében, amennyiben a dezignált főkapitány 
még nem töltötte be a 40 életévét, akkor az Ügyvezető Törzskapitány megbízott főkapitányként 
irnyítja a rendet. 

g. A Főkapitány jogköre, hogy motu proprio avatás által vitézeket hívjon meg a rendben. 

II/2. A Vitézi Rend szervei 

1. A Vitézi Rend legfőbb irányító és döntéshozó szerve a Vitézi Szék, amely a rendi                     
törvényesség őre és a Rend másodfokú jogi fóruma. 

2. A Vitézi Szék 21 tagból áll, akik közül szavazati joggal a Vitézi Rend Főkapitánya (távollétében 
az Ügyvezető Törzskapitány), a Főszéktartó Törzskapitány, a Magyarországi Törzskapitány, a 
Külhoni Törzskapitány, a Széki Bíró, valamint a Fegyelmi Tanács és a Fejlesztési Bizottság elnöke 
szavaz. A Főkapitány dönt arról, hogy a különböző ügyekben a Szék egésze, vagy annak egy 
alcsoportja szavaz.  

3.A Vitézi Szék döntéseit a felkért törzskapitányok hozzák meg meg titkos szavazással. 
Meghatalmazott útján történő képviseletre nincs lehetőség., a szavazó tagok távolléte esetén 
helyettesük szavaz. A Kódex módosításához a Vitézi Szék szavazati joggal rendelkező tagjainak 
részvételével megtartott teljes ülésének kétharmados többségű szavazata szükséges, és azt a 
Főkapitánynak előzetesen jóvá kell hagynia. 

4. A Vitézi Rend Főszéktartója felel a Kancellária irányításáért. 



III. RÉSZ 

A VITÉZI REND TAGJAI 

III/1. Általános rendelkezések 

1.A Vitézi Rendnek tagja az, akinek a felvételi kérelmét a Vitézi Szék és a Főkapitány jóváhagyta, 
továbbá a központi nyilvántartásba a főszéktartó bevezette és hivatalos ceremónia keretében az őt 
megillető jogokba, és kötelezettségekbe beiktatták, és e jogokkal és kötelezettségekkel együtt is él. 

2.Vitéz csak az lehet, aki családi életében vallásának megfelelően tiszta, erkölcsében feddhetetlen, 
magatartásában megfontolt személy. 

3.Nem vehető fel a Vitézi Rendbe az, aki bármilyen totalitárius vagy diktatórikus rendszernek aktív 
tagja volt, valamint olyan lovagrend szerű szervezetnek tagja, amely a nemzetközi nemesi és lovagi 
körökben elismertséggel nem rendelkezik. 

4.A Főszéktartó Törzskapitány a beérkezett felvételi kérelmeket észrevételeivel ellátva a Felvételi 
Bizottsághoz továbbítja. A Felvételi Bizottság véleményezi a kérelmet, végül a Vitézi Szék dönt a 
felvételről. A döntés alapján kerül sor az ünnepélyes avatásra. Ha valaki a távolság, vagy bármely 
egyéb elháríthatatlan ok miatt az avatáson nem tud megjelenni, akkor őt, külön felhatalmazás 
alapján a területileg illetékes, lehetőleg a legmagasabb rangú vitézi elöljáró avatja fel. 

III/2. A vitézek jogai és kötelességei, rendfokozatai és rangosztályai 

A Vitézi Rend tagjai egy rangosztályba tartoznak: 

1. Vitéz 

Vitéz lehet az a személy, aki vagy saját érdem alapján vagy érdemszerző őstől való egyenes-ági 
leszármazás alapján, a kódex által meghatározott feltételek teljesítése szerint kerültek felvételre.  

a., Az egyenes ági leszármazás alapján csatlakozó vitézek jogosultak a vitézi cím használatára, 
leszármazottaik a vitézi cím várományosai. Az érdemszerző ős lehet tiszti vagy legénységi vitéz. 

b., A személyes érdem alapján felvett vitézek a Rend azon tagjai, akik bár jog szerint nem lennének 
vitézek, azonban a Magyar Haza és a Magyar Nemzet érdekében végzett kiemelkedő 
tevékenységeikért a Főkapitány a Vitézi Szék javaslata alapján felvételt nyernek a Rendbe. A vitézi 
cím használatára jogosultak, de ez a rang nem örökíthető.  

c. Az egyéb személyes érdem által felvett tagok tiszteletbeli vitéznek minősülnek, a vitézi cím 
használatára nem jogosultak. 



2. A Vitézi Rendbe való felvétel alapján a vitéz felavatása, illetve az eskü aláírása után az alábbi 
jogokat gyakorolhatja: 

a, Jogában áll a vitézi jelvényt viselni, valamint azt saját családi címerpajzsán ékítményként, mint 
rendjelet feltüntetni. 

b. A Vitézi Rend tagjait a történelmi hagyományoknak megfelelően a társadalmi rangjukra, 
rendfokozatukra való tekintet nélkül egyformán a Nemzetes Úr, illetve feleségüket a Nemzetes 
Asszony megszólítás illeti meg. 

c. A vitéz családjával együtt részt vehet a Vitézi Rend összejövetelein. 

d. A Vitézi Rend tagját ért vélt vagy valós sérelem esetén a Fegyelmi Bizottsághoz, a Széki Bíróhoz, 
javaslataival pedig a Fejlesztési Bizottsághoz fordulhat. 

3. A Vitézi Rendbe való felvétel alapján a vitéz felavatása, illetve az eskü aláírása után az alábbi 
kötelezettségek érvényesek rá: 

a. A vitéz első számú kötelessége a Vitézi Rend céljának elérését elősegíteni. 

b. A Vitézi Rend elöljáróinak — esküjéhez híven — engedelmeskedni köteles. 

c. A Rend működését anyagi hozzájárulásával köteles segíteni az előírások szerint. 

d. Csak olyan társadalmi szervezetnek, pártnak és egyháznak lehet tagja, amelynek    
           alapszabálya nem ellenkezik a konzervatív értékrenddel és a Vitézi Rend   
           szellemiségével. 

      e. Köteles a Magyar Hazát és nemzetet védelmezni. 

4. A Vitézi Rend tagjai feladatuk és érdemeik alapján a következő öt rangba sorolandóak. 
Kinevezésük a Főkapitány jogköre, aki a kinevezések során a területi vezetők javaslatát veszi 
figyelembe. 

a. A Vitézi Szék Törzskapitánya 

b. A Vitézi Rend Törzskapitánya 

      c.   A Vitézi Rend Székkapitánya 

      d.  Vitézi Hadnagy 
  
     e.  Vitéz 



IV. RÉSZ 

VITÉZI JELVÉNY és KITÜNTETÉSEK 

1. A vitézek jelvénye az 1920-ban rendszeresített címeres melljelvény és ennek kicsinyített mása. 

2. A Vitézi Rend kitüntetései 

A Vitézi Rend minden tagját jogosult az elöljárója kitüntetésre felterjeszteni, amennyiben a rendtag 
a Vitézi Rend érdekében több éven keresztül, folyamatosan kiemelkedő tevékenységet folytatott. 

A kitüntetések az alábbi kategóriákba tartoznak: 

I.. Érdemkeresztek 

Az érdemkereszteket a Rend tagjai kaphatják meg 

a., Arany érdemkereszt (kék háromszög szalagon függ) 

b., Ezüst érdemkereszt (kék háromszög szalagon függ) 

c., Bronz érdemkereszt (kék háromszög szalagon függ) 

II., . Érdemrend (kék szalagon nemzeti színű sáv) 

Az érdemrendeket a Rend tagjai és arra érdemes, renden kívüli személyek kaphatják meg. 
  
a., Vitézi Rend keresztje vállszalagon az arany csillaggal 

b., Vitézi Rend gyémántokkal ékesített nyakkeresztje az ezüst csillaggal 

c., Vitézi Rend gyémántokkal ékesített nyakkeresztje 

d., Vitézi Rend nyakkeresztje 

e., Vitéz Rend mellkeresztje (kék háromszög szalagon függő mellkereszt) 

III., Rend Oszlopai (a vitézi nagyjelvény mögött egy arany színű jón oszlop) 

IV.. Egyházi kereszt 

V.  Jubileumi keresztek  



a. Arany jubileumi kereszt (piros háromszögű szalagon függ) 

b. Centenáriumi keresztek 

VI. Szolgálati jel 

A szolgálati jelet a Vitézi Rend tagjai nyerik el kizárólag, a rendtagság kezdetétől számított 5., 10., 
15., 20. és 25. évben. 
Ezen szolgálati jellel a Vitézi Rend a magyar honvédség hagyományait kívánja követni.  

A Vitézi Rend tagjai az érdemkereszteket az arra alkalmas öltözéken a magyar katonai és hivatalos 
kitüntetések után, a külhoni érdemrendek előtt viselik. 

A Vitézi Rend Kódexének VII. Kiadását megerősítő aláírások 

Mindazon kérdésekről, amelyeket a fenti Kódex nem szabályoz, a Vitézi Szék a Főkapitánnyal 
egyetértésben dönthet. 

A Vitézi Szék döntése alapján a Rendi Kódexet életbe léptette 2020. május 22. napján. 

vitéz Habsburg József Károly 
magyar királyi herceg 

a Vitézi Rend Főkapitánya 

Záró rendelkezések 

A Vitézi Rend Rendi Kódex VII. kiadását a Vitézi Szék Kódex Munkabizottsága által kidolgozott és 
egységes szerkezetbe foglalt változatát  a Vitézi Szék 2020. május 22. napján megtartott teljes ülése 
elfogadta és kihirdette. 

A Rendi Kódex VII. kiadása a kihirdetését követő napon lép hatályba, ezzel egyidejűleg a korábbi 
szabályzatok hatályukat vesztik. 

A folyamatban lévő ügyekben a Rendi Kódex VII. kiadását kell alkalmazni. 


