Szabályzat
A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Statútuma

I. CÍM
A REND EREDETE ÉS JOGI TERMÉSZETE
1. cikkely
(AZ INTÉZMÉNY)

Az ősi eredetű, a pápák által újjászervezett és rendkívüli kiváltságokkal gazdagított
Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend történeti, jogi és lelki kapcsolatok folytán az Apostoli
Szentszék kegyes oltalma alatt áll. A Rend Őszentsége XII. Pius pápa 1949. szeptember 14-i,
valamint Őszentsége XXIII. János pápa 1962. december 8-i Apostoli Levelei alapján egyházi
jogi személy, és II. János Pál pápa 1996. február 1-jén kelt leirata alapján Vatikán-állami jogi
személy.
2. cikkely
(CÉLJAI)

A Rend céljai:
1. Erősíteni tagjaiban a keresztény életvitel gyakorlatát a pápához való teljes hűségben és az
Egyház tanításai szerint, szem előtt tartva, mint alapot, a felebaráti szeretet elveit, melyeknek
a Rend fontos eszköze a Szentföldre irányuló segélyek érdekében.
2. Támogatni és segíteni a Katolikus Egyház kulturális, jótékonysági és szociális
tevékenységét és intézményeit a Szentföldön, különösen a Jeruzsálemi Latin Patriarkátushoz
tartozó és annak területén találhatóakat, amelyekkel a Rend hagyományos kapcsolatokat tart
fönn.
3. Buzgólkodni a hit fenntartásán és terjesztésén a Szentföldön, bevonva a világszerte élő, a
Rend jelképe által a felebaráti szeretet gyakorlásában egyesített katolikusokat, valamint
minden keresztény testvért.
4. Védelmezni a katolikus Egyház jogait a Szentföldön.
3. cikkely
(TERMÉSZETE)

Természetéből, valamint szorosan vallási és karitatív céljaiból kifolyólag a Rend távol áll
minden politikai jellegű mozgalomtól vagy intézménytől. A Rend tagjai nem vehetnek részt
olyan szervezetek és társaságok tevékenységében, melyeknek jellege, céljai és programjai
ellentétben állnak a Katolikus Egyház tanaival és tanításával, illetve nem tartozhatnak a
Szentszék által el nem ismert vagy nem szuverén államok adományozta állítólagos lovagi
jellegű rendekhez és szervezetekhez.

4. cikkely
(SZÉKHELYE)

A Rend székhelye a Vatikán-államban van, lelkiségének székhelye Őszentsége XII. Pius pápa
1945. augusztus 15-én kiadott motu propriója értelmében a Sant’Onofrio al Gianicolo
templom melletti kolostor. A Rend története és jelen élete alapvetően kapcsolódik
Jeruzsálemhez és a Szent Helyekhez.
II. CÍM
A REND TAGJAI
5. cikkely
(OSZTÁLYOK ÉS RANGFOKOZATOK)

1. A Rend lovagokból és hölgyekből áll, akiket három osztályba sorolunk:
a) A nyakékes lovagok és nyakékes hölgyek osztálya;
b) A lovagok osztálya a következő rangfokozatok szerint:
b) – nagykeresztes lovag,
b) – csillagkeresztes tiszt (főtiszt),
b) – tiszt,
b) – lovag.
c) A hölgyek osztálya a következő rangfokozatok szerint:
b) – nagykeresztes hölgy,
b) – csillagkeresztes hölgy,
b) – tiszt,
b) – hölgy.
2. A lovagokat és hölgyeket katolikus hitű és feddhetetlen erkölcsi magaviseletű személyek
közül választják, akik különleges érdemeket szereztek a szentföldi katolikus intézmények,
illetve a Rend előtt, és a jövőre nézve is elkötelezik magukat erre.
6. cikkely
(FELVÉTEL ÉS ELŐLÉPTETÉS)

1. A lovagokat és a hölgyeket a Bíboros-nagymester nevezi ki.
2. A lovagok és hölgyek felvételét és előléptetését – minden fokozatban – a Bíborosnagymester rendeli el az általa aláírt, valamint saját és a Rend pecsétjeivel ellátott külön
kinevező oklevéllel.
3. Az oklevelet az Államtitkárság láttamozásával és pecsétjével kell ellátni.
7. cikkely
(FELVÉTELI ÉS ELŐLÉPTETÉSI ELJÁRÁS)

1. A felvételi és előléptetési javaslatokat a jelöltek lakóhelye szerinti joghatósággal
rendelkező helytartónak vagy főbiztosnak kell, az illető tanácsok véleményének
meghallgatása után a Bíboros-nagymesterhez intéznie, és az „A” mellékletben felsorolt
okmányokkal ellátnia.
2. A javaslatokat – mielőtt a Bíboros-nagymester elé terjesztik – a Kinevezési és Előléptetési
Bizottságnak kell felülvizsgálnia és véleményével ellátnia.
3. A Rendbe történő felvétel lovag, illetve hölgy kezdeti fokozattal történik.

4. A felsőbb fokozatokba való előléptetések az előző fokozatban eltöltött legalább három év
után történnek.
5. A mondott irányelveken módosítás eszközölhető, de csak bizonyítottan kiemelkedő
érdemek vagy rendkívül fontos okok miatt.
6. Az „A” mellékletben szereplő részleges rendelkezések az Általános Szabályzat megfelelő
helyének újraszabályozása révén vagy a Nagymesteri Hivatalnak a Bíboros-nagymester
irányelvei szerint megfogalmazott közleményeivel változtathatók meg.
8. cikkely
(„MOTU PROPRIO” KINEVEZÉSEK)

A Bíboros-nagymesternek hatalmában áll, hogy belátása szerint egyes esetekben, saját
kezdeményezésére felvételt vagy előléptetést eszközöljön, értesítvén erről a jelölt lakóhelye
szerinti illetékes helytartót vagy főbiztost, valamint a főpásztort.
9. cikkely
(A NAGYMESTERI HIVATAL ÁLTAL TÖRTÉNŐ KINEVEZÉSEK)

A Nagymesteri Hivatal egészen különleges esetekben, melyeket a Bíboros-nagymester is
annak ismer el, előterjeszthet kinevezési javaslatokat.
10. cikkely
(A JERUZSÁLEMI LATIN PÁTRIÁRKA FELHATALMAZÁSA)

A jeruzsálemi latin Pátriárkának, a Rend Nagyperjelének, felhatalmazása van felvennie a
Rendbe a Szent Sír-bazilika patriarkális káptalanjának kanonokjait, méltóságuknak megfelelő
rangfokozatban, valamint a Latin Patriarkátus területén állandó lakóhellyel rendelkező, a
patriarkátus, a patriarkátus művei és intézményei, a Szentföld Őre és a Szent Helyek iránt
kiemelkedő érdemeket szerzett világi papokat és szerzeteseket, elöljárójuk jóváhagyásával,
illetve világiakat. A Pátriárka kinevező levelével történő említett felvételeket a megfelelő
dokumentációval ellátva a Bíboros-nagymester elé kell terjeszteni, aki azokat az oklevél
kiállításával érvényesíti.
11. cikkely
(LOVAGAVATÁSOK)

1. A Lovagavatások végrehajtása a Bíboros-nagymestert illeti meg; távollétében az illetékes
helytartóságok nagyperjeleit, a Bíboros-nagymester bennfoglalt felhatalmazásából. A
nagyperjelek, a maguk részéről, meghatalmazhatnak más egyházi hatóságot.
2. A lovagavatás megerősíti a lovagokban és a hölgyekben a nyilvános hitvallás és a
keresztény kötelességek aktív gyakorlásának buzgalmát, különösen a Rend céljainak
megvalósítása érdekében.
3. A lovagok és a hölgyek avatása a Rítusok Szent Kongregációjának 1962. július 25-én
jóváhagyott, A Szent Sír Lovagrend lovagavatási szertartáskönyve alapján történik, és az
avatottak részesei lesznek a pápák által a Rendnek adományozott, az I. Függelékben megjelölt
lelki kiváltságoknak is.
12. cikkely
(SZERTARTÁSOKON ÉS ÖSSZEJÖVETELEKEN VALÓ RÉSZVÉTEL)

A lovagoknak és hölgyeknek kötelessége a Rend által kezdeményezett összejöveteleken,
ünnepségeken, vallási szertartásokon, valamint lelki és karitatív tevékenységben részt venni.
13. cikkely
(ÉRDEMRENDEK)

1. A Bíboros-nagymesternek felhatalmazása van arra, hogy – a területileg illetékes helytartó
vagy főbiztos megkérdezése után – feddhetetlen erkölcsi magaviseletű, a szentföldi
jótékonykodásban különös érdemeket szerzett személyeknek – még ha azok nem is
vállalhatják az avatás által a lovagokra és hölgyekre rótt kötelezettségeket – érdemrendet
adományozzon, mely a következő osztályokból áll:
a) Jeruzsálemi Szent Sír Érdemkereszt,
b) Jeruzsálemi Szent Sír Érdemkereszt az ezüst csillaggal,
c) Jeruzsálemi Szent Sír Érdemkereszt az arany csillaggal.
2. A kitüntetetteknek nem jár „A Rend tagja” cím.
14. cikkely
(KÜLÖNLEGES KITÜNTETÉSEK)

A Rend különleges kitüntetései:
1. Jeruzsálem Pálmája (arany, ezüst, bronz fokozat); a Bíboros-nagymester adományozza,
feddhetetlen erkölcsi magaviseletű, a Rend vagy a Szentföld iránt különös érdemeket szerzett
személyeknek. A Jeruzsálemi Pálmát, ugyanezen okokból és feltételek mellett, egyes
esetekben a Rend Pátriárka-nagyperjele is adományozhatja, a Szentföldön állandó lakhellyel
rendelkező személyeknek, és kivételes esetekben átutazóknak is; a Pátriárka szabályosan
értesíti erről a Nagymesteri Hivatalt, megküldve a vonatkozó dokumentációt.
2. A Zarándokkagyló, amelyet a Bíboros-nagymester vagy a jeruzsálemi latin Pátriárka
adományoz azon lovagoknak és hölgyeknek, kik jámbor zarándokúton vettek részt a
Szentföldön.
15. cikkely
(A REND KÉPVISELETE)

1. A Bíboros-nagymester képviseli a Rendet.
2. A Bíboros-nagymestert illeti meg kiválasztani a Rend képviseletét a pápai szertartásokra.
3. A Bíboros-nagymester rendelkezik a Rend képviseletének vallási, karitatív, világi vagy
kulturális jellegű nemzetközi rendezvényeken történő részvételéről.
4. A helytartóságok és a főbiztosságok rendelkeznek a Rend képviseletének vallási, karitatív,
világi vagy kulturális jellegű országos vagy helyi rendezvényeken történő részvételéről.
5. A főkormányzó képviseli a Rendet a bíróság előtt.
III. CÍM
A REND SZERVEZETE ÉS KORMÁNYZATA
16. cikkely
(A REND KORMÁNYZATA)

1. A Rendet a Bíboros-nagymester irányítja és kormányozza.
2. A Rend vezetésében a Bíboros-nagymestert segíti:
a) A Nagymesteri Hivatal és annak Elnöksége,

b) A Nagytanács.
17. cikkely
(A BÍBOROS-NAGYMESTER)

1. A Bíboros-nagymestert a pápa nevezi ki a Római Anyaszentegyház bíborosai közül.
2. A Bíboros-nagymester irányítja és kormányozza a Rendet, képviseli azt a fenti 15.
cikkelyben foglaltak szerint; őrködik a Szabályzat megvalósítása és betartása fölött, kötelező
erejű utasítások révén elrendeli mindazt, amit szükségesnek vagy hasznosnak tart a Rend
céljainak megvalósítása érdekében.
3. A kapcsolatokat az Apostoli Szentszékkel, a legfőbb egyházi, világi, nemzetközi és nemzeti
hatóságokkal a Bíboros-nagymester tartja, aki meghatalmazhatja a Nagymesteri Hivatal
méltóságviselőit, a helytartókat, illetve főbiztosokat illetékességi területükre vonatkozóan.
4. A Bíboros-nagymester részt vesz a Nagymesteri Hivatal ülésein, és amikor célszerűnek
látja, a Nagymesteri Hivatal elnökségi ülésein is.
5. A Bíboros-nagymester meghatalmazást adhat a Szabályzat által előírt szerveknek, a
Nagymesteri Hivatal egyes tagjainak vagy egyes rendtagoknak bizonyos ügyek, vagy
bizonyos kérdések elintézésére.
18. cikkely
(A PÁTRIÁRKA-NAGYPERJEL)

1. A jeruzsálemi latin Pátriárka a Rend Nagyperjele. Ő a Rend legfőbb méltósága a Bíborosnagymester után.
2. A Rend Pátriárka-nagyperjele rendszeresen beszámol a Bíboros-nagymesternek és a
Nagymesteri Hivatalnak a Szentföld lelkipásztori igényeiről, hogy megkönnyítse ezen szervek
számára a segélyek megtervezését és a Rend szentföldi tevékenységének koordinálását. Ezen
célból meghívást kaphat a Bíboros-nagymestertől, hogy részt vegyen a Nagymesteri Hivatal
ülésein, szavazati jog nélkül.
19. cikkely
(AZ ÜLNÖK)

1. Az ülnök a Bíboros-nagymester által, a Szentatya jóváhagyásával kinevezett prelátus.
2. Az ülnök képviseli, és a Szabályzat által előirányzott szervek közreműködésével
kormányozza a Rendet széküresedéskor, vagy a Bíboros-nagymester esetleges
akadályoztatása esetén.
3. Az ülnök távozik hivatalából az új Bíboros-nagymester kinevezésével, de hivatalában meg
is erősíthető. Az ülnök, amikor nem helyettesíti a Bíboros-nagymestert a 2. pontban előírtak
szerint, éppúgy részt vehet a Nagymesteri Hivatal ülésein, de ez esetben nincs szavazati joga.
20. cikkely
(A NAGYMESTERI HIVATAL)

1. A Bíboros-nagymester hívja össze a Nagymesteri Hivatal üléseit, meghatározza a
napirendet és elnököl.
2. A Nagymesteri Hivatal tagjai:
a) az Általános Helytartó,
b) az Általános Kormányzó,
c) az Általános Kormányzó-helyettesek,
d) a Rend kancellárja,

e) a Rend szertartásmestere,
f) más rendtagok, nem többen mint tizenketten és legalább kétharmad részben világiak,
akiket a Bíboros-nagymester választ és nevez ki, a nemzetköziség és a célszerűség elvei
szerint. Az ülnök részt vehet a Nagymesteri Hivatal ülésein.
3. Nem nevezhetők ki a Nagymesteri Hivatal tagjává hivatalban levő helytartók, főbiztosok és
nagyperjelek.
21. cikkely
(A NAGYMESTERI HIVATAL FELADATAI)

1. A Nagymesteri Hivatal segíti és támogatja a Bíboros-nagymestert a Rend vezetésében és
igazgatásában.
2. A Nagymesteri Hivatal, a Bíboros-nagymester által kiadott utasításoknak megfelelően:
a) megtervezi és előkészíti a Rend tevékenységét;
b) előkészíti és megszervezi a Rend tevékenységét a Szentföldön;
c) irányítja és összehangolja a nemzeti szervezetek tevékenységét;
d) értelmezi a szabályrendeleteket;
e) elfogadja a Rend költségvetését;
f) megvalósítja mindazon feladatokat, amelyeket a Bíboros-nagymester célszerűnek tart
rábízni.
22. cikkely
(AZ ÁLTALÁNOS HELYTARTÓ)

1. Az általános helytartót a Bíboros-nagymester nevezi ki a világi lovagok közül.
2. Az általános helytartó:
a) képviseli a Bíboros-nagymestert a Rendet érintő rendezvényeken vagy amikor tőle
megbízást kap;
b) végrehajtja mindazon feladatokat, amelyeket egyes esetekben a Bíboros-nagymester
célszerűnek tart rábízni.
3. Az általános helytartót hivatalának ideje alatt az excellenciás cím illeti meg.
23. cikkely
(A NAGYMESTERI HIVATAL ELNÖKSÉGE)

1. A Nagymesteri Hivatal Elnökségét alkotják az általános kormányzó, az általános
kormányzó-helyettesek, a Rend kancellárja, és a Bíboros-nagymester által esetlegesen
kinevezett tagok a Nagymesteri Hivatalból.
2. Az Elnökség mint a Nagymesteri Hivatal végrehajtó szerve:
a) végrehajtja a Rend tevékenységét illető rendelkezéseket és programokat;
b) végrehajtja a Rend tevékenységét illető rendelkezéseket és programokat a Szentföldön;
c) kibocsátja a Rend adminisztratív, szervezési és karitatív feladatait illető utasításokat;
d) felügyeli a Szabályzat és a központi szervek döntéseinek pontos megvalósítását;
e) összeállítja a Rend költségvetését a 34. cikkelyben foglalt szempontok szerint;
f) megvalósítja mindazon feladatokat, amelyeket a Bíboros-nagymester célszerűnek tart
rábízni.
24. cikkely
(AZ ÁLTALÁNOS KORMÁNYZÓ)

1. Az általános kormányzót a Bíboros-nagymester nevezi ki a világi lovagok közül.

2. Az általános kormányzó, a Bíboros-nagymester vezetése alatt:
a) felügyeli a Nagymesteri Hivatal, a Nagytanács és a bizottságok tagjainak tevékenységét;
b) tanulmányozza és jelenti a Bíboros-nagymesternek a szentföldi munkák szükségleteit;
c) képviseli a Rendet bíróság előtt;
d) figyelemmel kíséri a helytartóságok és főbiztosságok helyzetét és igényeit;
e) közvetlenül is beavatkozik a fent említett külső szervek fejlesztésébe és szabályozásába;
f) megvalósítja és figyelemmel kíséri az adminisztratív utasításokat és felelős a folyamatos
ügyintézésért; a folyamatos ügyintézést meghaladó eljárások vagy kiadások esetén bírnia kell
a Bíboros-nagymester kifejezett hozzájárulását;
g) tájékoztatja a Bíboros-nagymestert a Renden belül vitatott és tárgyalt kérdésekről;
h) teljesít minden feladatot, amellyel a Bíboros-nagymester megbízza.
3. Az általános kormányzót hivatalának ideje alatt az excellenciás cím illeti meg.
25. cikkely
(AZ ÁLTALÁNOS KORMÁNYZÓ-HELYETTESEK)

1. Az általános kormányzó-helyetteseket a Bíboros-nagymester nevezi ki a világi lovagok
közül.
2. Az általános kormányzó-helyettesek együttműködnek az általános kormányzóval;
támogatják tevékenységének megvalósításában; helyettesítik távollétében, akadályoztatása
vagy szükség esetén.
3. Az általános kormányzó helyetteseinek hivatali idejük alatt az excellenciás cím jár.
26. cikkely
(A REND KANCELLÁRJA)

1. A Rend kancellárját a Bíboros-nagymester nevezi ki a Rend egyházi vagy világi tagjai
közül.
2. A Rend kancellárja a Nagymesteri Hivatal, a Nagymesteri Hivatal Elnöksége és a
Nagytanács titkára.
3. Felügyeli a kinevezéseket és előléptetéseket az „A” melléklet 4. pontja szerint, valamint a
helytartóságok és főbiztosságok méltóságviselői hivatalának megújítását.
4. Gondozza és igazgatja a rendi kiadványok szerkesztését.
5. Amennyiben a Rend kancellárja egyházi személy, foglalkozik a Rend lelki életével
kapcsolatos kérdésekkel, egyébként ez a Rend szertartásmesterének feladata.
6. Végrehajtja a különleges utasításokat, amelyeket őeminenciája, a Bíboros-nagymester ad
neki.
7. Távollétében, akadályoztatása vagy szükség esetén feladatai ellátását a Bíboros-nagymester
a Nagymesteri Hivatal más tagjaira is rábízhatja.
27. cikkely
(A REND SZERTARTÁSMESTERE)

1. A Rend szertartásmestere, akit a Bíboros-nagymester választ ki a Rend egyházi tagjai
közül:
a) gondoskodik a Rend szertartásainak és vallásos rendezvényeinek megszervezéséről;
b) teljesíti azokat a különleges utasításokat, amelyeket a Bíboros-nagymester célszerűnek
tart rábízni;
c) foglalkozik a Rend lelki életével kapcsolatos kérdésekkel, amennyiben a Rend kancellárja
világi személy.

28. cikkely
(A NAGYTANÁCS)

1. A Bíboros-nagymester hívja össze a Nagytanács üléseit, határozza meg a napirendet és
elnököl.
2. A Nagytanács tagjai:
a) a Pátriárka-nagyperjel,
b) az ülnök,
c) a Nagymesteri Hivatal tagjai,
d) a helytartók és a főbiztosok,
e) az Államtitkárság egy képviselője,
f) a Keleti Egyházak Szent Kongregációja által kinevezett képviselő.
3. A Nagytanács tudomásul veszi a Nagymesteri Hivatal tevékenységét és terveit, valamint az
egyes helytartóságok és főbiztosságok által végzett tevékenységet. Véleményezi a Rend
tevékenységének, a szentföldi segélyeknek megszervezését és megvalósítását, valamint
minden más elé terjesztett kérdést.
4. A Nagytanácsot legalább ötévenként egyszer össze kell hívni.
29. cikkely
(A REND MÉLTÓSÁGVISELŐI)

A Rend nagyperjelének, az ülnöknek, a Nagymesteri Hivatal tagjainak, a helytartóknak, a
főbiztosoknak, a helytartóságok és főbiztosságok nagyperjeleinek hivatali idejük alatt a „Rend
Méltóságviselője” cím jár.
30. cikkely
(A KINEVEZÉSEK ÉS ELŐLÉPTETÉSEK ÁLLANDÓ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁGA)

1. A Kinevezések és Előléptetések Állandó Ellenőrző Bizottsága a Nagymesteri Hivatal
három tagjából áll, akiket a Bíboros-nagymester nevez ki a Nagymesteri Hivatal
Elnökségének meghallgatása után. Különleges körülmények között a Bíboros-nagymester
meghívhat egy vagy több rendtagot az említett bizottságba, ideiglenes megbízatással. A
különböző helytartóságok és főbiztosságok által megjelölt, a Bíboros-nagymester által
megerősített képviselők megfigyelői minőségben jelen lehetnek a Bizottság munkájában.
2. A Bizottságnak tanácsadói szerepe van a kinevezések és előléptetések ügyében. A
Bizottság tagjai három évig maradnak hivatalukban, és hivatalukban újra megerősíthetők.
31. cikkely
(IDEIGLENES BIZOTTSÁGOK ÉS TANÁCSADÓK)

1. A Bíboros-nagymester – a Nagymesteri Hivatal, illetve az Elnökség véleményének
meghallgatása után – bizottságokat létesíthet a Rend szervezési problémáinak megoldására,
illetve a szentföldi tevékenységek és munkák tanulmányozására, tervezésére és ütemezésére.
A bizottságoknak tanácsadó szerepük van és a Nagymesteri Hivatalnak a Bíboros-nagymester
által megbízott egy tagja elnöklete alatt állnak.
2. A bizottságok ideiglenes megbízatása minden esetben létrehozásuktól nem több mint
három év múlva lejár.
3. A Bíboros-nagymester a Nagymesteri Hivatal vagy az Elnökség véleményének
meghallgatása után, határozatlan időre kinevezhet tanácsadókat a Rend tevékenységének
előmozdítására és a Rendre bízott javak kezelésére.

IV. CÍM
A REND ESZKÖZEI ÉS PÉNZÜGYI IGAZGATÁSA
32. cikkely
(AZ ESZKÖZÖK)

1. A Rend céljainak elérését az egyéni és közösségi ima, valamint a Rend központi szervei
által támogatott, és a tőlük függő országos és helyi szervek által megvalósított minden
kezdeményezés szolgálja.
2. Céljai eléréséhez, a szervezéshez, valamint műveinek megvalósításához a Rend központi,
országos és helyi szervei által összegyűjtött adományokat, felajánlásokat és hozzájárulásokat
használ fel.
33. cikkely
(A REND VAGYONA ÉS PÉNZÜGYI IGAZGATÁSA)

1. A Rend anyagi javainak kezelése és vagyonának igazgatása a Nagymesteri Hivatalra van
bízva, amely azt a Bíboros-nagymester vezetése alatt, a „B” mellékletben foglalt szempontok
szerint hajtja végre.
2. A „B” mellékletben foglalt különleges rendelkezések az Általános Rendelkezés
megváltoztatásával, vagy a Bíboros-nagymester utasítására a Nagymesteri Hivatal
határozataival módosíthatók.
34. cikkely
(KÖLTSÉGVETÉS ÉS ADMINISZTRATÍV ADATOK)

1. Az évi költségvetést a Nagymesteri Hivatal Elnöksége készíti elő, a revizorok ellenőrzésére
bocsátja, és azt a Nagymesteri Hivatal fogadja el.
2. A Rend költségvetését a fenti 33. cikkelyben idézett „B” melléklet szempontjai szerint
állítják össze.
35. cikkely
(AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG)

1. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a Nagymesteri Hivatal Elnöksége által előkészített
költségvetést, és azt elfogadás céljából továbbítja a Nagymesteri Hivatalnak, mellékelve
jelentését a saját megjegyzéseivel és javaslataival.
2. A Bizottság három tagból áll, akiket a Bíboros-nagymester évente választ ki. A Bizottság
tagjai tetszés szerint vannak hivatalban, és hivatalukban megerősíthetők.
V. CÍM
A REND TERÜLETI SZERVEZETE
36. cikkely
(ORSZÁGOS ÉS HELYI SZERVEK)

A Rend élete az egyes országokon belül helytartóságoknak vagy főbiztosságoknak nevezett
helyi szervezetekben zajlik, amelyek részlegekre és helyi biztosságokra oszlanak.

37. cikkely
(A HELYTARTÓSÁGOK ÉS FŐBIZTOSSÁGOK)

1. A Rend országonként helytartóságokba szerveződik. Egy országon belül több helytartóság
is létrehozható, saját területi joghatósággal. Amikor nem lehetséges vagy nem alkalmas
helytartóságot létrehozni, főbiztosságot lehet felállítani.
2. A helytartóságokat és főbiztosságokat a Nagymesteri Hivatal véleményének meghallgatása
után, a Bíboros-nagymester állítja fel.
3. A helytartóságok és főbiztosságok azon jogrendeknek szabályai szerint szerveződnek,
melyeknek területén működnek, a Bíboros-nagymester előzetes jóváhagyása után,
meghallgatván a Nagymesteri Hivatal véleményét, amely megvizsgálja annak megfelelését a
Rend szellemiségének és Szabályzatának.
4. A helytartóságok és főbiztosságok illetékességi területükön belül gondoskodnak a
Szabályzat és a Rend szabályainak tiszteletben tartásáról, továbbá a Bíboros-nagymester, a
Nagymesteri Hivatal és annak Elnöksége által kiadott utasítások, valamint maguk a
helytartóságok vagy főbiztosságok és illetékes tanácsaik által kibocsátott rendelkezések
pontos végrehajtásáról, figyelembe véve az egyes országok törvényes hagyományait,
szokásait és igényeit.
5. A helytartóságoknak és főbiztosságoknak el kell küldeniük a Bíboros-nagymesternek és a
Nagymesteri Hivatalnak az éves beszámolót az általuk, valamint a tőlük függő részlegek és
helyi biztosságok által folytatott tevékenységről, mely tartalmaz egy részletes jelentést azok
pénzügyi és adminisztratív működéséről.
38. cikkely
(A HELYTARTÓSÁGOK ÉS FŐBIZTOSSÁGOK KÉPVISELŐJE)

Minden helytartó és főbiztos a Bíboros-nagymester jóváhagyásával kinevezheti korlátlan
időre Rómában lakó egyházi vagy világi képviselőjét azzal a feladattal, hogy közvetlen
kontaktusban legyen a Rend központi szerveivel és informatív jellegű kapcsolatokat tartson
fenn a Nagymesteri Hivatal és saját helytartósága vagy főbiztossága között.
39. cikkely
(A HELYTARTÓSÁGOK ÉS FŐBIZTOSSÁGOK ÜGYINTÉZÉSE ÉS VAGYONKEZELÉSE)

1. A helytartóságok és főbiztosságok felelősek saját ügyintézésükért és vagyonkezelésükért,
amelyekért semmilyen módon és semmilyen esetben sem vállal felelősséget a Bíborosnagymester, a Nagymesteri Hivatal vagy a Nagymesteri Hivatal Elnöksége, még bárminemű
beleegyezésük vagy jóváhagyásuk ellenére sem.
2. Azon helytartóságok és főbiztosságok, amelyek nem képesek saját ügyintézésük
szükségleteinek fedezésére, visszatarthatnak egy, a tagok által felvételük és előléptetésük
alkalmával tett adományok 20%-át meg nem haladó összeget.
40. cikkely
(A HELYTARTÓK, FŐBIZTOSOK ÉS IDEIGLENES KORMÁNYZÓK)

1. A helytartóságokat és főbiztosságokat világi helytartó, illetve főbiztos vagy ideiglenes
kormányzó irányítja, akit egy egyházi helytartósági vagy főbiztossági nagyperjel segít; őket a
Bíboros-nagymester nevezi ki, a Nagymesteri Hivatal vagy az Elnökség véleményének
meghallgatása után.

2. A helytartó, a főbiztos vagy az ideiglenes kormányzó ügyel a megfelelő működésre,
őrködik a Nagymesteri Hivatal, annak Elnöksége vagy az általános kormányzó által kiadott
utasítások pontos végrehajtása felett.
3. Hivatali ideje alatt a helytartó az excellenciás (nagyméltóságú) címet élvezi.
41. cikkely
(A HELYTARTÓSÁG VAGY FŐBIZTOSSÁG NAGYPERJELE, KOADJUTOR PERJELE)

1. A helytartóság vagy főbiztosság nagyperjele egyházi személy, akit lehetőleg egy érsek
vagy püspök személyében a Bíboros-nagymester nevez ki, a Nagymesteri Hivatal vagy az
Elnökség véleményének meghallgatása után. A helytartóság vagy főbiztosság nagyperjele
a) segíti a helytartót, a főbiztost vagy az ideiglenes kormányzót a helytartóság, illetve a
főbiztosság vezetésében;
b) lelki vezetője a helytartóságnak, ill. főbiztosságnak, és azzal törődik, hogy a jelöltek és a
lovagok a Rend szelleme szerint éljenek;
c) irányítja a helytartóság, ill. főbiztosság vallási és lelki tevékenységét, és e célból
utasíthatja az egyházi szertartásmestereket, valamint a részlegek és helyi biztosságok perjeleit,
felügyeli az utasítások végrehajtását;
d) ellátja azokat a feladatokat és megbízatásokat, amelyeket a Szabályzat és esetleg az
Általános Rendelkezés rábíz;
e) helyettesíti a helytartót vagy a főbiztost vagy az ideiglenes kormányzót akadályoztatása,
távolléte vagy szükség esetén, az akadályoztatás megszűnéséig, vagy pedig más helytartó,
főbiztos, vagy ideiglenes kormányzó – a Bíboros-nagymester által történő – kinevezéséig.
2. Amennyiben szükséges, a Bíboros-nagymesternek jogában áll, a Nagymesteri Hivatal
Elnökségének kedvező véleményére, egy koadjutor perjelt kinevezni, azzal a megbízatással,
hogy segítse a helytartóság vagy főbiztosság nagyperjelét.
42. cikkely
(A HELYTARTÓSÁGOK ÉS FŐBIZTOSSÁGOK TANÁCSA)

1. A helytartót, a főbiztost vagy a kormányzót egy általa – a helytartóság vagy főbiztosság
nagyperjelével egyetértésben és a Nagymesteri Hivatal Elnökségének jóváhagyásával –
létesített Tanács segíti, melynek tagjait a Rend lovagjai és hölgyei közül választják ki.
2. A Tanácsot alkotja:
– a kancellár,
– a titkár,
– a kincstárnok,
– az egyházi szertartásmester,
– a világi szertartásmester,
– esetleg további tanácstagok, legfeljebb minden megkezdett száz tag után egy.
43. cikkely
(RÉSZLEGEK ÉS HELYI BIZTOSSÁGOK)

1. Minden helytartóság és főbiztosság keretein belül létesíthetők részlegek, és ezek helyi
biztosságokra oszthatók fel.
2. Létesíthetők ezen kívül közvetlenül a helytartóságtól vagy főbiztosságtól függő helyi
biztosságok is.
3. A részlegeket és a közvetlen alárendeltségű helyi biztosságokat – a helytartó vagy főbiztos
javaslatára – a Bíboros-nagymester létesíti a Nagymesteri Hivatal Elnöksége véleményének
meghallgatása után.

4. A részlegekhez tartozó helyi biztosságokat a Részleg Elnökével egyetértésben – a helytartó
vagy a főbiztos javaslatára – a Bíboros-nagymester hozza létre, a Nagymesteri Hivatal
Elnöksége véleményének meghallgatása után.
44. cikkely
(ELÖLJÁRÓK, HELYI BIZTOSOK)

1. A részlegeket és a helyi biztosságokat világi lovagok vezetik elöljárói, ill. biztosi rangban,
akiket egyházi lovag támogat mint perjel; mindannyiukat a helytartó vagy a főbiztos nevezi
ki, a helytartóság, ill. főbiztosság nagyperjelének egyetértésével, a helytartóság, ill.
főbiztosság tanácsa véleményének meghallgatása után, a Nagymesteri Hivatal Elnökségének
előzetes hozzájárulásával.
2. A részlegtől függő biztos kinevezéséhez a részleg elöljárójának véleményét is meg kell
hallgatni.
3. Távollétük, akadályoztatásuk vagy szükség esetén az elöljárót és a helyi biztost
ideiglenesen a perjel helyettesíti az akadályoztatás megszűnéséig, új elöljáró vagy helyi biztos
kinevezéséig.
45. cikkely
(A RÉSZLEG ÉS A HELYI BIZTOSSÁGOK PERJELEI)

1. A részlegek és helyi biztosságok perjelét az illetékes főpásztor előzetes hozzájárulása után
a helytartó vagy a főbiztos nevezi ki, a helytartóság, ill. főbiztosság nagyperjelével
egyetértésben, a helytartóság, ill. főbiztosság tanácsa véleményének meghallgatása után, és a
Nagymesteri Hivatal Elnökségének előzetes hozzájárulásával.
2. A részlegek és helyi biztosságok perjelei:
a) segítik az elöljárót, ill. biztost a részlegek vagy helyi biztosság vezetésében;
b) a részleg, ill. helyi biztosság lelki vezetői;
c) segítik minden feladatában a részleg, ill. helyi biztosság területén a helytartóság vagy
főbiztosság nagyperjelét;
d) vezetik a részleg, ill. helyi biztosság vallási és lelki tevékenységét;
e) ellátnak minden más feladatot, amelyet a Szabályzat rájuk ró.
46. cikkely
(A RÉSZLEGEK ÉS HELYI BIZTOSSÁGOK TANÁCSAI)

1. Az elöljárót a részleg tevékenységében segíti a részleg tanácsa; amennyiben szükségesnek
tűnik, a helyi biztos létrehozhatja a helyi biztosság tanácsát.
2. A részleg tanácsának, valamint a helyi biztosság tanácsának tagjait az elöljáró, ill. a helyi
biztos nevezi ki, a perjellel egyetértésben és a helytartó, ill. főbiztos előzetes beleegyezésével,
és a helytartóság, ill. főbiztosság nagyperjelének hozzájárulásával. A tanács tagjai számának
meghatározása az elöljárót, ill. a helyi biztost illeti, a helytartóval, ill. főbiztossal, valamint a
nagyperjellel egyetértésben. A helytartónak, ill. főbiztosnak hatalmában áll a helytartóság, ill.
főbiztosság nagyperjelével egyetértésben, a helytartóság, ill. főbiztosság tanácsának
meghallgatása után, a Nagymesteri Hivatal Elnökségének hozzájárulásával, a részleg, ill.
helyi biztosság vezetését ideiglenes kormányzóra bízni.
VI. CÍM
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

47. cikkely
(A TISZTSÉGEK BETÖLTÉSÉNEK IDŐTARTAMA ÉS DÍJAZÁSUK)

1. A főhelytartó, a főkormányzó, a főkormányzó-helyettesek, a Nagymesteri Hivatal többi
méltóságviselője, a helytartók, a helytartóságok nagyperjelei és a helytartóságok koadjutor
perjelei, a helytartóság tanácsának tagjai, az elöljáró, a részleg perjele, a részleg tanácsának
egyéb tagjai, a helyi biztos, a helyi biztosság perjele és a helyi biztosság tanácsának egyéb
tagjai négy évig maradnak hivatalban, melynek lejárta után hivatalukban újra megerősíthetők.
A hivatali idő a kinevezés keltével kezdődik.
2. A főbiztos és a főbiztosság tanácsának tagjai, a főbiztosság nagyperjele, a főbiztosság
koadjutor perjele, a Bíboros-nagymester által a Nagytanácsban való részvételre meghívott
kiegészítő tagok, a helytartóság és főbiztosság ideiglenes kormányzója tetszés szerint
maradnak hivatalban.
3. Az Alapszabály által előírt tisztségekkel járó funkciók gyakorlásában a Rend javára végzett
tevékenységért nem jár díjazás. A szakemberek és a revizorok számára a Nagymesteri Hivatal
vagy az Elnökség díjazást állapíthat meg.
4. Egyetlen rendtag sem tölthet be tényleges tisztséget 75. életéve után.
48. cikkely
(A HIVATALBÓL VALÓ FELMENTÉS)

1. A helytartóságok és főbiztosságok létesítése a Bíboros-nagymester által, a Nagymesteri
Hivatal véleményének meghallgatása után visszavonható.
2. A részlegek és helyi biztosságok létesítése a Bíboros-nagymester által, a Nagymesteri
Hivatal Elnöksége véleményének meghallgatása után visszavonható.
3. A Bíboros-nagymester a főbiztosságoknak és a helytartóságok ideiglenes kormányzásának
szerveit – lévén ideiglenes jellegűek – feloszlathatja, és az említett főbiztosságok, valamint
helytartóságok ideiglenes kormányzásának szervei tagjainak kinevezését visszavonhatja, a
Nagymesteri Hivatal Elnöksége véleményének meghallgatása után.
4. A Bíboros-nagymester, súlyos okokból és a Nagymesteri Hivatal véleményének
meghallgatása után, visszavonhatja a helytartók kinevezését, feloszlathatja a helytartóságok
tanácsait, és visszavonhatja ezek egy vagy több tagjának kinevezését, valamint az elöljárók és
helyi biztosok kinevezését.
5. A szervezetek feloszlatása, vagy a helytartó, ill. főbiztos visszahívása esetén a Bíborosnagymester, a Nagymesteri Hivatal meghallgatása után, felkérheti a helytartóság vagy
főbiztosság nagyperjelét vagy koadjutor perjelét, hogy vállalja el a helytartó vagy főbiztos
ideiglenes hivatalát, avagy kinevezhet határozatlan időre egy kormányzót a helytartóéval, ill.
főbiztoséval megegyező hatáskörrel.
6. A helytartó és a főbiztos, egyetértésben a helytartóság vagy főbiztosság nagyperjelével és a
Nagymesteri Hivatal Elnökségének előzetes engedélyével, súlyos okok miatt, feloszlathatja a
részleg tanácsát vagy a helyi biztosság tanácsát, és visszavonhatja a részleg vagy helyi
biztosság tanácsa egy vagy több tagjának kinevezését, és határozatlan időre kormányzót
nevezhet ki, az elöljáróéval vagy helyi biztoséval megegyező hatáskörrel.
7. A részlegektől függő helyi biztosság tanácsosainak visszahívásához szükséges a részleg
elöljárójának vagy az ideiglenes kormányzónak a véleményét is meghallgatni.
49. cikkely
(A HIVATALI IDŐ LEJÁRTA)

1. A helytartó, a főbiztos, a helytartóság vagy főbiztosság kormányzója hivatalának bármely
ok miatt történő megszűnése esetén, az illető tanácsok egyes tagjai hivatalukban maradnak, és

az új helytartó, főbiztos, a helytartóság vagy főbiztosság kormányzója kinevezésekor
automatikusan hivatalukat vesztik, azonban ezeknek javaslatára hivatalukban megerősíthetők.
Ezen megerősítésről a Bíboros-nagymester esetenként dönt a Nagymesteri Hivatal
Elnökségével közösen.
2. A részleg elöljárójának vagy a helyi biztos hivatalának bármely ok miatt történő
megszűnése esetén, az illető tanácsok egyes tagjai hivatalukban maradnak, és az új részleg
elöljárója vagy helyi biztos kinevezésekor automatikusan hivatalukat vesztik, azonban
ezeknek javaslatára hivatalukban megerősíthetők. Ezen megerősítésről a Bíboros-nagymester
esetenként dönt a Nagymesteri Hivatal Elnökségével közösen.
50. cikkely
(TISZTELETBELI MÉLTÓSÁGOK)

A Bíboros-nagymester, a Nagymesteri Hivatal véleményének meghallgatása után, a Rend
azon méltóságviselőinek, akik erre különösen méltónak bizonyultak, a betöltött tisztség
tiszteletbeli címét adományozhatja, és rendkívüli esetekben, az excellenciás (nagyméltóságú)
cím megtartását is engedélyezheti számukra.
51. cikkely
(FEGYELMI ELJÁRÁSOK)

A Bíboros-nagymesternek lehetősége van, a Nagymesteri Hivatal vagy ennek Elnöksége
véleményének meghallgatása után, közvetlenül, vagy a Nagymesteri Hivatal, ennek
Elnöksége, vagy az illetékes helytartóságok vagy főbiztosságok javaslatára, megfelelő
vizsgálatok után, a Rendhez tartozás visszavonására vagy a tevékenységből való ideiglenes
kizárásra, felfüggesztésre vonatkozó intézkedéseket foganatosítania, avagy írásos vagy
szóbeli figyelmeztetést intézni. Amennyiben a körülmények tanácsolják, a Bíborosnagymester nem köteles senkivel sem közölni az indokokat, amelyek a foganatosított
intézkedéseket meghatározták.
52. cikkely
(CÍMERTANI VONATKOZÁSOK – EGYENRUHÁK ÉS JELVÉNYEK)

1. A Renddel kapcsolatos címertani vonatkozások, az egyenruhák és a jelvények leírása és
használata a II. mellékletben találhatók.
2. A fent említett mellékletben leírtak az Általános Rendelkezés megváltoztatásával vagy a
Bíboros-nagymester utasítására a Nagymesteri Hivatal döntésével módosíthatók.
53. cikkely
(ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS)

1. A Bíboros-nagymesternek lehetősége van arra, hogy a Nagymesteri Hivatal meghallgatásával,
a jelen Szabályzatot kiegészítő irányelveket, előírásokat hirdessen ki a szertartásokkal és
lovagavatásokkal kapcsolatban, továbbá a Rend, a Bíboros-nagymester, a Nagymesteri
Hivatal, a helytartóságok vagy főbiztosságok, a részlegek és a helyi biztosságok címereinek
jellegéről és használatáról, a jelképeknek a címerekben történő használatáról, a Rend
jelvényeiről, továbbá a köpenyek, körgallérok, egyenruhák és kitüntetések jellegének
meghatározásáról és különféle osztályok és rendfokozatok szerinti használatáról.
2. Minden helytartóságnak lehetősége van saját Szabályzat megszerkesztésére; ez nem állhat
ellentétben a jelen Szabályzattal, és a Nagymesteri Hivatal előzetes jóváhagyására van
szükség.

54. cikkely
(ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK)

Jelen Szabályzat egyedül hiteles és hivatalos szövege – különböző nyelvekre való megfelelő
fordításai ellenére – az olasz nyelvű.

A) MELLÉKLET
FELVÉTELEK ÉS ELŐLÉPTETÉSEK – LOVAGI RANGOK
1. cikkely
(FELVÉTELI ÉS ELŐLÉPTETÉSI ELJÁRÁS)

1. A kinevezéseket és előléptetéseket szoros összefüggésben állónak kell tartani az egyes
országokban levő helytartóságok és főbiztosságok helyzetével, és alapvetően azon
jótékonysági munka fokával, amelyet ott a rendtársak a szentföldi munkák javára végezni
tudnak.
2. A rendtagokat, az Intézmény legfőbb érdekében, azok közül kell választani, akik
tapasztalattal és szándékaik komolyságával rendelkeznek, a példamutató életvitel és a
tevékenységük más területén érettség bizonyságát adták; ezért ahhoz, hogy a Rendbe felvételt
nyerjenek, a lovagoknak be kell tölteniük 25. életévüket.
3. A felvételi, ill. előléptetési kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:
a) Felvételi kérelem:
a) – keresztlevél, a házasoknak érvényes egyházi házasságlevél,
a) – életrajz (anyakönyvi adatok, lakhely, foglalkozás).
a) Ezenkívül a helytartóság, ill. főbiztosság által beszerzendő a Nagymesteri Hivatal
számára:
a) – plébánosi igazolás,
a) – főpásztor hozzájárulása (Nihil obstat),
a) – Szentfölddel kapcsolatos érdemek igazolása;
b) Előléptetési kérelem:
a) – a helytartóság nagyperjelének jóváhagyása; a nagyperjelnek a főpásztort erről
értesítenie kell és tőle írásos visszaigazolást kell kapnia;
a) – érvényes egyházi házasságlevél, ha a házasság a Rendbe történő felvétel után köttetett;
a) – a Szentfölddel kapcsolatos újabb érdemek igazolása, melyeket a Rendbe történt felvétel
vagy a legutolsó előléptetés óta szerzett.
4. A felvételi és előléptetési iratokat, mielőtt a felvételeket és előléptetéseket vizsgáló
bizottság és az Elnökség véleményezése elé terjesztik, a Rend kancellárja vizsgálja meg és
készíti elő.
2. cikkely
(A LOVAGI RANGFOKOZATOK ADOMÁNYOZÁSA)

1. Nyakékes lovagok és nyakékes hölgyek osztálya
A Renden belül a legmagasabb rangfokozat a nyakékes lovagok és a nyakékes hölgyek
osztálya. A nyakéket igen kimagasló egyházi vagy igen magas méltóságú világi
személyiségeknek adományozzák, egészen különleges esetekben. Hivatalból jár a Bíborosnagymesternek és a jeruzsálemi latin Pátriárkának.
2. Lovagok osztálya

a) A lovagok
4aLovagok mély hitű és vallásukat gyakorló katolikus, feddhetetlen erkölcsi magaviseletű
személyek közül választatnak, akik különleges érdemeket szereztek a szentföldi katolikus
intézmények és a Rend előtt. Azok az egyházi személyek is kinevezhetők Szent Sír
lovagokká, akik lelki és vallásos feladatokat látnak el a Renden belül, vagy különleges
érdemeket szereztek a Rend és a szentföldi katolikus intézmények előtt.
b) A tisztek
4aA tiszti rangfokozatot rendszerint a Jeruzsálemi Szent Sír-bazilika patriarkális káptalanjának
kanonokjain, apostoli protonotáriusokon és egyéb magas egyházi rangú prelátusokon kívül
más olyan polgári és katonai személyeknek is adományozzák, akik érdemeket szereztek a
Rend és a szentföldi katolikus intézmények előtt, és rendszerint azon Szent Sír lovagoknak,
akik új érdemeket szereztek a Rend és említett művei előtt.
c) Csillagkeresztes tisztek vagy főtisztek
4 Ezt a rangfokozatot rendszerint az excellenciás (nagyméltóságú) érsekeknek és megyésvagy címzetes püspöknek adományozzák, valamint olyan rendtagoknak, akik a tiszti
fokozatot szabály szerint már elérték és további érdemeket szereztek.
d) Nagykeresztes lovagok
4aEzt a rangfokozatot rendszerint a Római Szent Egyház eminenciás bíborosainak, igen
magas rangú polgári és katonai személyeknek adományozzák, akik különleges és jelentős
érdemeket szereztek a Rend előtt és a szentföldi munkák körében, valamint olyan, a
csillagkeresztes tiszti fokozattal szabály szerint már kitüntetett rendtagoknak, akik új és
rendkívüli érdemeket szereztek.
3. Hölgyek osztálya
a) Hölgyek
4aHölgyek mély hitű és vallásukat gyakorló katolikus, feddhetetlen erkölcsi magaviseletű
személyek közül választatnak, akik különleges érdemeket szereztek a Rend és a szentföldi
katolikus intézmények előtt.
b) Hölgyek tiszti rangban
4aA tiszti rangot a Renddel kapcsolatos különleges érdemek elismerésére, és szabály szerinti
előléptetés során olyan hölgyeknek adományozzák, akik a Rend és művei előtt további
érdemeket szereztek.
c) Csillagkeresztes hölgyek
4aEzt a fokozatot szabály szerint már tiszti fokozatú hölgyeknek adományozzák előléptetésül,
újabb érdemeik elismerésére.
d) Nagykeresztes hölgyek
4aEzt a rangot a legmagasabb méltóságú személyek feleségeinek adományozzák, amennyiben
gyakorló katolikusok, avagy előléptetésül azon hölgyeknek, akik a csillagkeresztes fokozatot
már viselik és további rendkívüli érdemeket szereztek a Rend és céljai előtt.

B) MELLÉKLET
PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS ÉS KÖLTSÉGVETÉS
1. cikkely
(VAGYON ÉS PÉNZÜGYI GAZDÁLKODÁS)

1. A Nagymesteri Hivatal a Bíboros-nagymester vezetésével és Elnöksége által kezeli:
a) a Rend vagyonát;

b) a felvételeknél és előléptetéseknél tett hagyományos felajánlásokat, és azokat a szentföldi
munkákra fordítja;
c) bármely címen érkezett adományokat, különösen:
a szentföldi munkára beérkező adományokat, melyeknek felhasználását az adományozó
nem határozta meg, és ezeket szentföldi munkára fordítja, a munka szükségletei és a pénzügyi
lehetőségek szerint;
4aa szentföldi munkára érkező kötött felhasználású adományokat, melyeket a szándéknak
megfelelően használja fel, haladéktalanul eljuttatva a címzettekhez.
2. A Rendnek a központi adminisztrációjában:
a) tartalékalapot kell képeznie az előre nem látott szentföldi kiadásokra, a Rend
adminisztrációjára, valamint vagyonának fenntartására és biztosítására;
b) nem szabad a Szentfölddel kapcsolatban nem lévő személyek és tevékenységek javára
elköteleznie magát.
3. A Szentföldön végrehajtandó meghatározott munkák javára tett esetleges adományokat a
Nagymesteri Hivatal vagy az Elnökség felhasználja a megjelölt célra, amennyiben szükséges
a szentföldi munkák ütemezésére létesített esetleges bizottság megkérdezése után,
egyeztetvén a Bíboros-nagymesterrel. Ezen eljárás semmi esetre sem zárja ki a helytartóságok
közvetlen kapcsolatát a Szentfölddel, a Bíboros-nagymester és a Nagymesteri Hivatal részéről
szükségszerűen érvényesül a fontossági sorrend, valamint a szükséges munkák
összehangolása és ellenőrzése.
2. cikkely
(KÖLTSÉGVETÉS ÉS AZ ÜGYINTÉZÉS ADATAI)

A Rend költségvetése egy naptári évre vonatkozik és két részben készül:
a) az első rész a helytartóságok és főbiztosságok, ill. a rendtagok által a szentföldi munkák
javára küldött, mind általános, mind meghatározott célú hozzájárulásokra és adományokra
vonatkozik;
b) a második rész a saját bevételekre és a Nagymesteri Hivatal tevékenységével kapcsolatos
kiadásokra vonatkozik.

I. FÜGGELÉK
A RÓMAI PÁPÁK ÁLTAL
A JERUZSÁLEMI SZENT SÍR LOVAGREND SZÁMÁRA ENGEDÉLYEZETT
LELKI KIVÁLTSÁGOK
APOSTOLI PENITENCIÁRIA

Szentséges Atya!
A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend vezetője… mély tisztelettel kéri, hogy az 1967. január 1jén kiadott Indulgentiarum doctrina kezdetű Apostoli Rendelkezés 14. pontja értelmében
azokat a búcsúkat, amelyeket a Szentszéktől a fent nevezett Rend tagjai kaptak, megerősíteni
kegyeskedjék.
Isten is stb.
1967. szeptember 23.
BÍBOROS-NAGYMESTER…
a Szentszéktől kapott rendkívüli és kifejezett teljhatalmánál
fogva kegyesen engedélyezi, hogy a fent említett rendtagok teljes búcsút nyerhessenek,
AZ APOSTOLI PENITENCIÁRIA

amennyiben a szokásos feltételeknek (gyónás, áldozás és imádság a Szentatya szándékára)
lelkiismeretesen eleget tesznek, és megígérik, hogy a Rend szabályait hűségesen betartják, és
ezt az ígéretet legalább magánúton leteszik vagy megújítják:
1. felvételük napján,
2. a következő ünnepeken:
– Palesztina Királynője (augusztus 22.)
– Szent kereszt felmagasztalása (szeptember 14.)
– Szent X. Piusz (augusztus 21.)
– Szent Ilona (augusztus 18.)
Ez érvényes mostantól és örökre külön Apostoli Breve kiállítása nélkül. Minden esetlegesen
ellenkező értelmű rendelkezés hatályát veszti.
ŐEMINENCIÁJA MEGBÍZÁSÁBÓL…

II. FÜGGELÉK
CÍMERTANI VONATKOZÁSOK
RANGSOR
EGYENRUHÁK ÉS A REND JELVÉNYEI
I. CÍM
CÍMERTANI VONATKOZÁSOK ÉS RANGSOR
A Gottfried-kereszt
Azt a keresztet, amelyiknek minden szára végén keresztléc van, talpas keresztnek nevezik. A
keresztes hadjáratok idején a talpas kereszt, szárai között négy kisebb kereszt hozzáadásával,
a Szent Sír Rend jelképe és jelvénye lett. Jeruzsálemi, avagy Bouillon Gottfried-keresztnek
nevezték, mert a hagyomány szerint elsőként maga Jeruzsálem meghódítója viselte.
Ötöskeresztnek is nevezték, mert Krisztus öt sebére emlékeztet. A lovagok jelvényének vörös
zománca a Golgotán kiontott Vér kegyes emléke. A kereszt aranyból van (a Jeruzsálemi
Királyság, Palesztina, a Ciprusi Királyság címerében), a szenvedés végtelen értékének
jeleként. A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend (1099) régi Szabályzatában, melyet Antoine
Regnault 1573-ban, Lyonban jelentetett meg, a 4. cikkelyben ez áll:
„…továbbá, az Urunk, Jézus Krisztus szenvedése iránti tiszteletből, valamint a Szentséges
Pápa, az Apostoli Szék iránti hódolatból, továbbá Isten földi helytartói és Róma nagy
városának püspökei iránti engedelmességből, alázatosan felvettük a »Legszentségesebb
Kereszteket«, amelyekkel megjelöltük magunkat és katonáinkat Krisztus öt sebének
tiszteletére, hogy még inkább egyetértők legyünk az egymáshoz hasonlító hitetlenek ellen, és
hogy megkülönböztessük magunkat és keresztény népünket, mind az élőket, mind a
megholtakat, a hitetlenek földjén. Továbbá megtekintettük és elrendeltük a Szent Sír Rend
megalapítását városunkban, Jeruzsálemben, a Legszentebb Feltámadás iránti hódolatból és
tiszteletből, és keresztény nevünk mellé felvettük a nevezett Rend prímásának tisztségét, és
úgy akartuk, hogy a nevezett vörös kereszteket viseljék, Urunk, Jézus Krisztus sebei iránti
tiszteletből, a nevezett Rend lovagjai. Sokakat felékesítettünk velük, és a nevezett keresztek
által megkülönböztettünk, hogy felismerhessük őket mi, illetve a hitetlenek, abban az esetben,
ha szétszóródnának, vagy nem maradhatnának a sereg szolgálatában.”
1. cikkely
(CÍMER ÉS PECSÉT)

1. A Rend ősi szokásból a Jeruzsálemi Latin Királyságnak tulajdonított címert viseli, amely
ezüst alapon arany jeruzsálemi kereszt, vérszín zománccal.
Aranysisak, csúcsán Urunk, Jézus Krisztus töviskoszorúja a sisakdíszen, és a földgömb
kereszttel, kétoldalt két bíborszín jeruzsálemi kereszttel díszített ezüst zászló.
Címertartók: Két angyal vörös dalmatikában; a jobb oldali a keresztes lobogót tartja, a bal
oldali a zarándokbotot és a zarándokkagylót.
Jelmondat: „DEUS LO VULT” római nagybetűkkel, hasított szalagon, a címerpajzs csúcsa
alatt.
2. A Rend pecsétje ovális alakú, szegélye arany, Urunk, Jézus Krisztus töviskoszorújával, és
ezüstből domborítva vagy viaszba nyomva, a sírból feltámadó Krisztus alakját ábrázolja.
2. cikkely
(A BÍBOROS-NAGYMESTER CÍMERE)

A Bíboros-nagymester negyedeli saját címerét a Rend címerével: ezüst mezőben aranyszélű
jeruzsálemi kereszt, vérszín zománccal, csúcsán a vörös bíborosi kalappal, a palást szabad
használatával, mely a sisakdísz feletti töviskoszorúból indul ki. A címerpajzsot a Rend
nyakéke övezi. A Bíboros-nagymester címerében a jeruzsálemi kereszt van az első helyen.
3. cikkely
(CÍMERREL KAPCSOLATOS ELŐJOGOK)

Az érsekeknek, püspököknek és prelátusoknak, akiknek címerhasználati joguk van, valamint
azoknak a lovagoknak, akiknek nemesi cím jár, szabad:
a) az egyháziaknak negyedelni címerüket a jeruzsálemi kereszttel;
b) a világiaknak a Rend keresztjéhez illeszteni saját címerpajzsukat, ami nem örökölhető
kiváltság. Azok a hölgyek is, akik nemesi címmel rendelkeznek, a Rend keresztjéhez
illeszthetik saját címerpajzsukat. A nemes lovagok és hölgyek, akiknek saját címerük van, a
Rend keresztjét a címerpajzs csúcsa alá függeszthetik:
– a lovagok egy fekete csomóval;
– a tisztek fekete szalaggal, amely a pajzs alapjánál ér véget;
– a főtisztek a címerpajzs oldalából induló fekete szalagról lógó fegyverdísszel;
– a nagykeresztes lovagok címerüket a Rend szalagjával övezik, amelyről a kereszt a
fegyverdísszel lóg;
– a nyakékes lovagok, a Nagymesteri Hivatal tagjai, a hivatalban levő és tiszteletbeli
helytartók, valamint a nagyperjelek a jeruzsálemi kereszttel jobbról kezdhetik keresztes
osztással.
A Pátriárka-nagyperjel és az ülnök címerében a jeruzsálemi kereszt van az első helyen.
A lovagok és hölgyek, akiknek nincsen saját címerük, szabadon ékesíthetik magukat a Rend
keresztjével.
4. cikkely
(RANGSOR)

A Rend saját tisztséget viselő tagjai között a rangsor a következő:
11. Bíboros-nagymester,
1 2. Pátriárka-nagyperjel,
13. ülnök,
14. általános helytartó,
15. általános kormányzó,

16. általános kormányzó-helyettesek,
17. a Rend kancellárja,
18. a Rend szertartásmestere,
19. a Nagymesteri Hivatal többi tagja,
10. a Nagytanács többi tagja,
11. helytartók,
12. helytartóságok nagyperjelei,
13. helytartóságok kormányzói,
14. főbiztosok,
15. főbiztosságok nagyperjelei,
16. főbiztosságok kormányzói,
17. helytartóságok vagy főbiztosságok koadjutor perjelei,
18. részlegek elöljárói,
19. részlegek perjelei,
20. helyi biztosok,
21. helyi biztosságok perjelei.
Azonos tisztségek és rangok között az elsőbbség a kinevezés keltét követi.
II. CÍM
EGYENRUHÁK ÉS JELVÉNYEK
5. cikkely
(EGYENRUHÁK ÉS RANGJELZÉSEK)

1. Az egyenruha immár nem kötelező.
Megerősíttetik ellenben a köpeny és a sapka használata, melyek viselete a következő
pontokban pontosíttatik.
2. A köpeny egészkör alakú, elefántcsontszínű gyapjúszövet, mely 10 cm-rel ér a térd alá,
fehér bársony gallérral, fehér zsinór paszománttal, fehér atlasz hajtókával; a bal váll alatt
skarlátszín posztóból a 25 cm-es Bouillon Gottfried-kereszttel. A köpeny frakk felett
rendjelekkel, vagy sötét öltöny felett rendjelek nélkül, a körülményeknek megfelelően, kalap
nélkül viselendő. A lovag mindkét esetben viselheti a fekete bársony sapkát a 3. pont alatt
részletezett rangjelzésekkel. Istentiszteletek és egyéb szertartások alkalmával az általános
helytartó, az általános kormányzó, az általános kormányzó-helyettesek, a Nagymesteri Hivatal
tagjai, a hivatalban levő és tiszteletbeli helytartók viselhetik a káptalani köpenyt, mely fehér
gyapjúszövetből készült, bő, teljeskör alakú, földig érő, lehajtott gallérú, a bal váll alatt
skarlátvörös, a rendes köpenyekével megegyező méretű Bouillon Gottfried-kereszttel, fonott
arany bojtos állítható hosszúságú zsinórral, mely a palást hosszának körülbelül feléig ér. A
palást elöl zárt, kivágása a gallér alatt kb. 50 cm-re záródik. A káptalani köpenyhez viselik a
fekete bársony sapkát rangjelzéssel.
3. A sapka fekete bársonyból készült, felül zárt; körben ugyanolyan bársonyból való,
jobboldalt emelt perem övezi, amely baloldalt 4 cm-es magasságúra keskenyedik. A perem 12
cm-es kettős csúcsán található a jelvény, a következő rangjelzésekkel.
Lovag: Ezüst pajzsban a skarlátvörös Bouillon Gottfried-kereszt (a pajzs mérete 40 X 37,5
mm).
Tiszt: Ezüst pajzsban a skarlátvörös Bouillon Gottfried-kereszt fekete bársonykorongon (6
cm) aranyhímzéses szegéllyel (3 mm).
Csillagkeresztes tiszt (főtiszt): Ezüst pajzsban a skarlátvörös Bouillon Gottfried-kereszt fekete
bársonykorongon (7,5 cm) kétszeres aranyhímzéses szegéllyel (3 mm).

Nagykeresztes lovag: Ezüst pajzsban a skarlátvörös Bouillon Gottfried-kereszt fekete
bársonykorongon (7,5 cm) aranyhímzéses szegéllyel (3 mm). A pajzsot olajfa levelekből álló,
arannyal hímzett koszorú övezi.
Nyakékes lovag: Ezüst pajzsban a skarlátvörös Bouillon Gottfried-kereszt fekete
bársonykorongon (7,5 cm) aranyhímzéses szegéllyel (3 mm). A pajzsot töviskoszorú övezi.
4. A hölgyek magas nyakú, hosszú ujjú fekete ruhát viselnek, fejükön fekete fátyollal és
fekete selyemből való bársonypalásttal (fekete selyemmel bélelve), skarlátvörös posztóból való
aranyszélű Gottfried-kereszttel.
6. cikkely
(A REND JELVÉNYEI)

1. A Rend jelvénye, ősi szokás szerint, a kereszt, amely Bouillon Gottfriedról veszi nevét,
vagyis a vérvörös zománcú arany talpaskereszt, melynek négy oldalához négy hasonlóképpen
aranyból való, ugyanazon színű zománccal ellátott kereszt csatlakozik. A szalag, amelyen a
keresztnek függenie kell, fekete színnel erezett selyemből van.
2. A három osztály jelvényei a következő tulajdonságokkal bírnak.
a) Nyakékes lovagok és hölgyek: A nyakékes lovagok számára szétnyitható nyakék; szemeit
vörös zománcú jeruzsálemi keresztek (6 db), hét pár aranyozott, téglalap alakú, „DEUS LO
VULT” feliratú lemezkével váltakozva alkotják. A láncról függ alá a Bouillon Gottfried vörös
zománcú keresztjét tartó fegyverdísz, melynek közepén a sírjából feltámadó Krisztus arany
domborműve látható, s melyet zöldre zománcozott arany olajfa levelek koszorúja övez,
valamint csillag. A sugaras, 8,5 cm-es ezüstcsillag közepén egy 4 cm-es arany korong, rajta
fehér zománc alapon vörös zománcú jeruzsálemi kereszt, azon a sírjából feltámadó Krisztus
arany domborművével, ezt arany szegélyű zöld zománc olajfa levelek koszorúja övezi. A
nyakékes hölgyek számára a nyakék ugyanolyan, mint a nyakékes lovagoké, de szalagcsokor
helyettesíti a fegyverdíszt, valamint csillag. A csillag megegyezik a nyakékes lovagokéval.
b) Lovagok: A nagykeresztes lovagok számára az 5 cm-es, vörös zománcú Bouillon Gottfriedkereszt, rajta fegyverdísz, a jobb vállról a bal oldalig húzódó 10 cm széles fekete erezett
selyemszalaggal, valamint a csillag. A sugaras, 8,5 cm-es ezüstcsillag közepén a vörös zománcú,
5 cm-es Bouillon Gottfried-kereszt van. A csillagkeresztes lovagok (főtisztek) számára 5 cmes, vörös zománcú Gottfried-kereszt, rajta fegyverdísz a csillaggal. A csillag hasonlít a
nyakékes lovagokéra, a sírjából feltámadó Krisztus képmása nélkül. A tisztek számára 5 cmes, vörös zománcú Gottfried-kereszt, rajta fegyverdísz. A lovagok számára 3,5 cm-es vörös
zománcú Gottfried-kereszt, rajta fegyverdísz.
c) Hölgyek: A nagykeresztes hölgyek számára 5 cm-es, vörös zománcú Bouillon Gottfriedkereszt, rajta szalagcsokor, a jobb vállról a baloldalig húzódó 10 cm széles fekete erezett
selyemszalaggal, valamint a csillag. A csillag megegyezik a csillagkeresztes lovagokéval. A
csillagkeresztes (főtiszti rangú) hölgyek számára 5 cm-es, vörös zománcú Gottfried-kereszt,
rajta szalagcsokor a csillaggal. A csillag megegyezik a csillagkeresztes lovagokéval. A tiszti
rangú hölgyek számára 5 cm-es, vörös zománcú Gottfried-kereszt, rajta szalagcsokor. A
hölgyek számára 3,5 cm-es vörös zománcú Gottfried-kereszt, rajta szalagcsokor.
3. A Rend szalagja fekete színű erezett selyemszalag. A szalag, melyen a csillagkeresztes
lovagok és tisztek Bouillon Gottfried-keresztje függ a nyakban, 5 cm, a lovagoké 3,5 cm
széles. A csillagot a szív oldalán hordják. A gomblyukban viselhetők a rangnak megfelelő
rozetták.
4. A Rend jelvényeinek jellemzői és méretei az Archívumban lévő Képtár 4-es és 5-ös tábláin
vannak ábrázolva.
7. cikkely
(PAPI KÖRGALLÉR)

A Rend papi tagjai viselhetik a karinget fekete kézhajtókával, hacsak más címen nem jár
nekik lila vagy bíborvörös kézhajtóka, és a fehér színű, normális méretű gyapjú körgallért, bal
vállukon a skarlátvörös Bouillon Gottfried-kereszttel (20 X 20 cm). Ha nem használják a
körgallért, hordhatják a lovagi palástot is. Minden esetben a rangjuknak megfelelő jelvényeket
mellükön vagy nyakukban hordják, a reverenda vagy a körgallér fölött.
8. cikkely
(AZ EGYENRUHA HASZNÁLATA)

A lovagok nem viselhetik sem az egyenruhát, sem csupán a köpenyt nyilvános
istentiszteleteken és szertartásokon az illetékes helytartóság vagy főbiztosság, ill. azon
helytartóság vagy főbiztosság előzetes engedélye nélkül, ahol a nyilvános istentisztelet vagy
szertartás folyik. Ugyanez a szabály érvényes a hölgyek számára a rendi palást használatával
kapcsolatban.
9. cikkely
(AZ ÉRDEMRENDEK)

1. Az érdemkereszt jelvénye vörös zománcú arany talpaskereszt, melynek szárai közé arany
töviskorona fonódik. A szalag fehér selyemből van, három hosszanti vörös sávval, a fehér
rendi köpenyre emlékeztet, a vörös az azt ékesítő keresztre.
2. Az egyes osztályok jelvényei a következő tulajdonságokkal bírnak.
– Jeruzsálemi Szent Sír érdemkereszt: Az 5,2 cm-es jelvényt nyakban viselik, 4,5 cm-es
szalagon.
– Jeruzsálemi Szent Sír érdemkereszt ezüst csillaggal: Az 5,2 cm-es jelvényt nyakban viselik,
4,5 cm-es szalagon. A 7,2 cm-es sugaras ezüstcsillagra a 3,5 cm-es jelvény van rögzítve.
– Jeruzsálemi Szent Sír érdemkereszt arany csillaggal: A 6,4 cm-es jelvényt 10 cm széles, a
jobb vállról balra átvetett selyemszalagon viselik. A 8,5 cm-es sugaras ezüstcsillagra az 5,2
cm-es jelvény van rögzítve. A csillagot a szív felé eső oldalon viselik.
10. cikkely
(A KÜLÖNLEGES KITÜNTETÉSEK)

a) Jeruzsálem Pálmája (arany, ezüst és bronz fokozat): A Rend Pálmája (4 X 4 cm) elején a
Bouillon Gottfried-kereszt van arany, ezüst vagy bronz pajzson, a felső szélén a jelmondattal:
„DEUS LO VULT”; az egészet két ovális alakú, zöldre zománcozott pálma övezi, az egyik
oldalról olajággal, a másikról babérral. Hátlapján a következő felírás van bevésve: „PALMA
EQUESTRIS ORDINIS SANCTI SEPULCRI HIEROSOLYMITANI”. A Rend Pálmájával
kitüntetettek a Pálmát 3,5 cm széles fekete erezett selyemszalagra függesztve, a mellükön
viselik.
b) Zarándokkagyló: A Zarándokkagyló (4 X 4,5 cm) különleges, elöl nyitott héjú, kagyló
alakú jelvény ezüstből, melyből a 2 cm-es, aranyzsinóros, vörös zománcozású Bouillon
Gottfried-kereszt emelkedik ki.
11. cikkely
(A REND ZÁSZLÓI)

1. A Rend zászlója
A Rend jelképe vörös keresztrúdról függő fehér selyemzászlón, csúcsán fegyverdísszel. Az
1,80 X 2,10 m-es anyag várfok alakú bujtatókkal van a felső keresztrúdhoz rögzítve. Az alsó

keresztrúdról lecsüngő 0,4 m-es rojtok színeikkel és a függőkkel a Rend helytartóságait
ábrázolják. A zászló elülső oldalán a sírjából feltámadó Krisztus alakja látható, aki kezében a
keresztes lobogót tartja. Az üres sír oldalára füzérszerűen van függesztve a szalag gót betűs
jelmondattal: „DEUS LO VULT”. A föltámadott Krisztus alakját díszítőelem övezi a
Bouillon Gottfried-kereszttel és a töviskoszorúval váltakozva. A zászló felső keresztrúdjának
gombjairól a Rend fekete erezett selyem szalagjai függnek alá. A zászló hátoldalán a Bouillon
Gottfried-kereszt látható. A zászlót a Rend székhelyén őrzik, Rómában. Használatát a
Bíboros-nagymester szabályozza.
2. A helytartóságok zászlója
A helytartóságok zászlója vörös rúdon függő fehér selyem, csúcsán fegyverdísszel. A 0,8 X
2,4 m széles, csúcsban végződő zászló elülső oldalán a sírjából feltámadó Krisztus alakja
látható, aki kezében a keresztes lobogót tartja, valamint alján a szalag „DEUS LO VULT”
jelmondattal, amelyet le lehet fordítani az illető nemzet nyelvére. A zászló keresztrúdjának
gombjairól lógnak a szalagok: jobbról a Rend fekete erezett selyem szalagja, balról a
helytartóság nemzeti színei. A zászló hátoldalán a Bouillon Gottfried-kereszt látható. A
zászlót a helytartóság székhelyén őrzik és felette a helytartó rendelkezik.
3.A tartományok zászlója
A részlegek zászlója vörös rúdon függő fehér selyem, csúcsán fegyverdísszel. A 0,6 X 0,6 m
magas, 0,8 m-es fecskefarokban végződő zászló elülső oldalán a Bouillon Gottfried-kereszt
látható. A hátoldalán a vidék címere vagy színei láthatók. A zászló rúdjáról egymás mellett
szalagok függnek a Rend és a vidék jelképeivel. A zászlót a részleg székhelyén őrzik és az
elöljáró rendelkezik felette.

