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Tisztelt Nagymester úr!

}.{i, az Ordo Hungariae Drámái és Lovagjai, az alábbiakathozzuk szíves tudomására:

2aI6. 08, 04-én a lovagrend tagiai Kápolnásnyéken találkozőt tartottak, amely találkozó
megrendezésére többek között a lovagrendben felmerült jelentős gazdasági, pénzügyi és személyi
anomáliák tisúázása céljából került sor.

A hivatkozott ta|álkoző rávilágított arra, hogy a lovagrendben, és az annak pénzügyeit rendezni és
kezelni hivatott egyesületbenjelentős pénzij;gyi visszásságok körvonalazódtak, ajelenlévő dámák és
lovagok gyakorlatilag semmifele valós tétlékoztatást nem kaptak, és információval nem bírtak a
személyi döntések hátteréről apénzigyí folyamatokról, általuk nem volt ismert az egyesülettagsága, a
befizetésekkel történő gazdálkodás mikéntje, valamint már ekkor felmerült, hogy különböző
jogcímeken, különböző összegek kerültek a lovagrend vezetői által lovagtarsaktól beszedésre, ezek
sorsa, felhasználásatekintetében transzparensájékoztatás a vezetés részéről nem történt,

Fény derült arra, hogy Ön és Tián Pál korábbi nagyprior között a lovagrend jelképei és bizonyos
lovagrendi értékek tekintetében igen kétes tartalmú szerződés született, a lovagrend tagjainak
tá$ékoztatása nélkül, jelentős visszaélések körvonalazódtak a lovagrend tulajdonát képező gépkocsik
használata, karbantartása vonatkozásában, valamint a jelentős összegű támogatások pontos
felhasználása vonatkozásában. A könyveléssel pénzeszkOzak pontos felhasználásával kapcsolatos
informác i ók at, háítér dokumentumokat Ön a tagsággal nem o sztotta me g.

Tekintettel arra, hogy a rendentény körülményei nem tették lehetővé a tagok teljes és hiteles
tájékoztatását, döntés született arról, és Ön is vállalta, hogy legkésőbb 2016. októberében a felmerült
kérdé s ekben a tagság me gnyu gtat ő táj éko ztatást fo g kapni.

Fentiek ellenére a tagság megnyugtatő táiékoztatása a mai napig nem történt meg, holott ene Ön több
lovagrendi tagtól kifejezett kérést, indítványt kapott, továbbá a mai napon tartott baráti összejövetelen,
ahol több lovagrendi tag is megjelent, újabb jelentős visszaélésekre, vissza nem fizetett kölcsönökre,
támogatás céljából felvett, és elszrámolásra nem került támogatásokra derült feny, amelyek a jelenlévő
tagokat őszinte megrökönyödéssel és komoly aggállyaltöltötték el.

A fenti kétes ügyletek, valamint az utóbbi idóben az interneten megjelent különbözó, semmiképpen
sem visszafogott megnyilatkozások, tartalmak, a tagtársak részéről érkezett jelentős számú - a rendtől
való fenti okok miatti tavolmaradás, esetleges kilépési szándék - komoly aggodalommal töltenek el
minket. Kifejezetten rögzíteni kívánjuk, hog.v a fent részletezett esemén}rektöl el kívánunk határolódni.
azokban részünk- döntésünk nem volt. azokról információval nem rendelkeztünk. mindezekért
felelösséget vállalni nem tudunk és nem is szándékozunk!

Az általunk kapott információk komolv iogi kérdéseket" ioei felelősségi kérdést is felvetnek
felvethetnek!!

Úgy gondoliuk. hogy lovaei eskünk. a lovagrendi etikai szabáIyzat. valamint lelkiismeretünk
által diktált kötelezettséeünk hogv a lovagrend. Iovagtársaink - ezek között saiát magunk -
meebecsülését. ió hírnevét. gazdasáei érdekeit és vagyonát minden lehetséees eszközzel óviuk és

védiük. és e körben a fenti problémák kezelése. immár halaszthatatlanná vált.

Fentiekre tekintettel kériük, egyúttal tisáelettel, a leehatározottabban felszólítiuk Nagymester urat,

hogy a fenti kérdések teljes körutisztázása érdekében a legrövidebb határidővel, de legkésőbb 2017.




