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Módosítási javaslatot nyújt be hétfőn az állampolgársági törvényhez az MDF. Az ellenzéki párt 
által kidolgozott tervezet kedvezményes elbírálásban részesítené azokat az igénylőket, akiknek 
felmenői egykoron magyar állampolgárok voltak. Németh Zsolt tegnap kijelentette: kudarcot 
vallott a Medgyessy-kormány határon túli nemzetpolitikája, a kormányfő sikertelen bukaresti 
látogatása véget vetett egy időszaknak. 

Támogatják a határon túli szervezetek az MDF törvénymódosítási javaslatát, amely az egykori 
magyar állampolgárok leszármazottainak esetében nem kötné egyéves folyamatos magyarországi 
tartózkodáshoz, továbbá a megélhetés és lakhatás igazolásához az állampolgárság megszerzését. 
Az ellenzéki párt által szervezett tegnapi tanácskozáson ugyanakkor a résztvevők egyetértettek 
abban, hogy a szomszédos országokban élő magyarok hátrányos helyzetének megoldása nem a 
kivándorlás vagy az asszimiláció, hanem a szülőföldön való boldogulás. Dávid Ibolya MDF-elnök 
bizakodóan nyilatkozott a törvénymódosítási javaslat parlamenti elfogadását illetően. Egeresi 
Sándor, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és Ágoston András, a Vajdasági Magyar 
Demokrata Párt elnöke lapunk kérdésére válaszolva elmondták, az ellenzéki javaslat támogatása 
nem zárja ki a kormánnyal tervezett szakértői tárgyalások lefolytatását. A határon túli magyar 

szervezetek élesen bírálták a Magyarok Világszövetségének �előkészítetlen és átgondolatlan� 
népszavazási kezdeményezését a kettős állampolgárság kérdésében. Autonómia keresztúton 
címmel tartott tegnap konferenciát a Kisebbségekért-Pro Minoritate Alapítvány és a Budapest 
Analyses. A tanácskozáson hazai és határon túli szakértők vitatták meg a külhoni magyarság 
autonómiatörekvéseivel kapcsolatos fejleményeket. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 
bizottságának elnöke beszédében kifejtette: a magyar nemzetpolitika öt éve nem látott mélypontra 
süllyedt. Meglátása szerint Medgyessy Péter legutóbbi bukaresti látogatásakor látványos kudarcot 

vallott a kormány �gesztuspolitikája�. A fideszes politikus éles szavakkal bírálta a mai magyar 
külügyi vezetést, amelyet szerinte az alkalmazkodási kényszer és a koncepció hiánya jellemez. 

Mindez nyomon követhető a kettős állampolgársággal kapcsolatos kommunikációban � 
vélekedett. A volt külügyi államtitkár beszédében rámutatott, hogy a magyar és a román 

kormányfő múlt hét végén kötött megállapodásával érvényét vesztette az Orbán�Nastase-

egyezmény. Németh Zsolt elengedhetetlennek nevezte az �elemi nemzeti konszenzus� 

kialakítását a magyar nemzetpolitikában, mert mint fogalmazott: �még egy ilyen tíz év, és a 
határon túli magyarság problémájával már nem kell foglalkoznunk".  
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