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ZÁRÓNYILATKOZAT 
 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2009. szeptember 
5.-én Prágában tartotta 9. rendes évi közgyűlését. Köszönet illeti a Cseh- és Morvaországi Magya-
rok Szövetségét előkészitő munkájáért és vendégszeretetéért. 
 

A közgyűlés Pátkai Róbert ny. evangélikus püspök (London) áhitatának felolvasásával kezdődött. 
 

Dr. Deák Ernő elnöki beszámolójában kiemelte a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának 
(KMKF) megbízásából alakult Szórvány Munkacsoport létrehozását és a NYEOMSZSZ szervezeti 
bekapcsolódását, amelynek Dr. Klement Kornél elnökhelyettesként történt megválasztása is nyo-
matékot ad. 
 

A közgyűlés megelégedéssel állapította meg a NYEOMSZSZ működésének és szervezettségének 
további erősödését, többek között az Őrszavak internetes újság és az Európai Integrációs és Ki-
sebbségi Ügyek Szakbizottságának létrehozásával, kisebbségügyi tanulmányutak megszervezé-
sével, a Svájci Magyar Ház Alapítvány tagfelvételével. Korábbi hasonló jellegű akcióknak megfele-
lően elismeréssel nyugtázták az Európai Parlamentnél a szlovák nyelvtörvény elleni tiltakozást.  
 

Kontinentális szövetségként a NYEOMSZSZ legfontosabb feladatának tekinti a magyar szórvá-
nyok anyanyelvi oktatásának és közösségmegtartó intézményrendszerének további fejlesztését és 
erősítését. Ennek súlyát az újonnan nyugatra érkező magyar fiatalok és családok integrációja is 
növeli.  
 

A NYEOMSZSZ anyagi erejének és szervezettségének függvényében kezdeményező és közvetítő 
szerepet vállal az anyanyelvi oktatás szervezésében, ugyancsak a magyar kisebbségek önrendel-
kezési törekvéseinek mint jogos igénynek szorgalmazásában.  
 

A NYEOMSZSZ nem pártpolitikai irányultságú csúcsszervezetként nyomon követi a Kárpát-
medencében, különösen az anyaországban végbemenő politikai, gazdasági és kulturális változá-
sokat. Kötelességének tartja, hogy szavát hallassa a magyar-magyar kapcsolatokat befolyásoló és 
meghatározó döntéshozatalban. 
 

A NYEOMSZSZ összmagyarságban gondolkozva lényegesnek tartja, hogy a határon túli és nyu-
gati magyarságot a magyar nemzet szerves, elválaszthatatlan részeként kezelje a mindenkori ma-
gyar kormány. Kéri: 

• a határon túli magyarság intézményrendszerének segítését, kiépítését és fenntartását, 
• az érdekképviseleteinek támogatását, 
• támogatások terén a pályázatok egységesítését és egyszerüsítését, 
• a határon túli, nevezetesen a nyugati magyarság kettős állampolgárságának rendezését, 
• a magyar társadalmi rendszerben a passziv és aktív választójog biztositását. 

 

A közgyűlés az 1989-es határnyítás 20. évfordulójának jegyében tisztelettel adózott báró 
Boeselager Csilla, szül. Fényes Csilla emlékének.  
 

A jövő évi terveknek megfelelően a NYEOMSZSZ folytatja a győri Apáczai Csere János Egyetem-
mel való gyümölcsöző együttműködést. 
 

A HU-RA internetes rádió további fejlesztését és kiépítését szükségesnek tartja. 
 

A közgyűlés egyhangulag elfogadta a 2008. évi elnökségi beszámolót és pénztári jelentést, a ve-
zetőségnek megszavazta a felmentést. 
 

A közgyűlés emlékeztette az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét 
a 2010-ben esedékes „Kufstein-Tanácskozás” közös megrendezésére. 
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