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A Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége helyreigazítási 
kérelmét az alábbiakban fogalmazta meg:

2007-ben és 2008-ban hasonló témában kért helyreigazítást a Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai 
Lovagrend Autonóm Perjelségek Szövetsége (angol rövidítése: KMFAP),  azóta több alkalommal a HV, 
saját maga korábbi cikkére hivatkozva – a közreadott helyreigazítást figyelmen kívül hagyva – követi el a 
tények – most már tudatos – meghamisítását, ezzel az olvasók félretájékoztatását.

A Heti Válasz 2013. október 17-i számában a lap munkatársa a következő kérdést tette fel, amely egy 
hamis állítást tartalmazott:

„…Önöknek pedig a magukat máltainak nevező állovagrendekkel – köztük a Heti Válaszban 
többször emlegetett Jeruzsálemi Szent János Szuverén Máltai Lovagrend Autonóm Perjelségek 
Szövetségével – kell hadakozniuk. Mit tesznek ellenük?”

Matthew Festing, a SMOM nagymestere pontosan ismeri az általa vezetett pápai intézmény és a mi ősi  
rendünk történelmét, ezért ő bölcsen kitért a provokatív, nevesítő újságírói kérdés elől.

A  Jeruzsálemi  Szent  János  Szuverén  Máltai  Lovagrend  Autonóm  Perjelségek  Szövetsége  (KMFAP) 
humanitárius  tevékenysége  és  jogszerű  működése  megkérdőjelezhetetlen.  Ezt  megerősíti  az  Olasz 
Köztársaság római bírósága 1955. június 25-én  kihirdetett jogerős ítéletében, amelyben a Heti Válasz 
által állovagrendnek nevezett, tehát legitimitásában megkérdőjelezett rendünket nyilvánította ki az ősi 
rendnek. Ettől eltérőt állítani csak a tények ismeretének hiánya, vagy tudatos figyelmen kívül hagyása 
mellett  lehet.  Azt  csak  zárójelben  jegyezzük  meg,  hogy  rendünkben  több,  magas  rangú  vatikáni 
diplomata  és  Őszentsége  környezetében  dolgozó  főtanácsadó  lovagtársunk  dolgozik,  a  HV  sommás 
megállapítása őket becsületükben sérti. Csakúgy, mint a többi lovagtársunkat, akik világszerte, évente – 
önerőből,  állami hozzájárulás nélkül – százmilliós értékű anyagi  támogatást nyújtanak a napjainkban 
növekvő számú rászorultaknak. Ismételten leszögezzük, hogy egy újság, - így a Heti Válasz sem - nem 
közvetítő történelmi vagy vallási vitákban, így nem feladata eldönteni, hogy a SMOM vagy a többvallású 
rend  (KMFAP)  az  „igazi  Máltai  Lovagrend”!  Emlékeztetünk  rá,  hogy  Magyarországon  a  Tolna  Megyei 
Bíróság jogerős ítéletében, a rendelkezésére bocsájtott bizonyítékok alapján elismerte, hogy a KMFAP 
nemzetközi  jogalany,  egyes  államok  területnélküli  államként  ismerik  el.  Az  adományok  címzettjei 
bizonyosan  másként  értékelik  munkánkat,  -  csakúgy  mint  Orbán  Viktor  Úr  aki  levélben  gratulált 
tevékenységünkhöz- mint azok, akik torz és igaztalan képet kívánnak festeni rólunk. (KMFAP)

Kérlek,  hogy helyreigazításunkat a legközelebbi lapzártát elérő számotokban leközölni  szíveskedjetek. 
Ennek elmaradása esetén kérésünknek jogi úton kívánunk érvényt szerezni.
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