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A napokban látványosan megkezdődtek az M0-ás körgyűrű Árpádföld és Csömör 
közötti szakaszának építési munkálatai. A nyomvonal mentén lakó árpádföldi és 
csömöri polgárok megdöbbenve szembesültek azzal a ténnyel, hogy egy magát 
jogállamnak valló országban miképpen lehet ma lábbal tiporni sok ezer ember alapvető 
alkotmányos jogait. Miközben a gépek javában dübörögnek, pusztítják a természetes 
tájat, még el sem kezdődött a szakasz környezetvédelmi és építési engedélyének bírósági 
felülvizsgálata. Az egyesületek a közeljövőben értesítik az Európai Bizottságot a 
legújabb fejleményekről, legfőképpen arról, hogy miközben – az Európai Unió 
beleegyezésére hivatkozva – a kivitelezők gőzerővel dolgoznak, a magyar hatóságok 
elhallgatták azt a tényt, hogy a közösségi jogot érintő bírósági eljárások vannak még 
folyamatban. Ezzel megsértették az Európai Uniónak a Kohéziós Alap létrehozásáról 
szóló rendeletét. 
 
Az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósága a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnak 
(NFH) 2005 decemberében írott levelében már jelezte, hogy aggályosnak tartja a 
magyarországi autópálya-építési gyakorlatot, amelyet rövidesen górcső alá kíván venni. A 
magyar hatóságok ugyanakkor arról tájékoztatták a bizottságot, hogy az M0-ással 
kapcsolatban nincs folyamatban semmilyen, a közösségi jogot érintő bírósági eljárás. A 
Bizottság ennek tudatában adta beleegyezését a beruházáshoz. 

Az NFH tájékoztatásával ellentétben a tény az, hogy az érintett egyesületek és 
magánszemélyek több pert indítottak az európai jogot több szempontból is megsértő építési 
engedélyezési eljárás miatt. Álláspontunk szerint a tényállás egyértelmű, hiszen az 
engedélyezési eljárás az Unióhoz való csatlakozás után; 2004 novemberében kezdődött, 
amiből következően ekkor már teljes egészében be kellett volna tartani a vonatkozó európai 
direktívákat.  

A Fővárosi Ítélőtábla döntése – amely az építkezés leállítására, az Európai Bíróság 
állásfoglalásának kikérésére vonatkozik – már hónapok óta várat magára. Eközben civil 
szervezeteknek a 2003-ban kiadott környezetvédelmi engedélyre, valamint az építési 
engedélyre vonatkozó felülvizsgálati kérelme első tárgyalását a Fővárosi Bíróság csak 2006. 
szeptember 6-ára tűzte ki. 

Az ügy hátteréhez tartozik, hogy az NA ZRt. sajátos módon a kivitelezési munkálatok 
elvégzésére már a tavaly decemberben megszületett építési engedély megszületése előtti 
hónapokban lefolytatta a közbeszerzési eljárást, sőt a szerződéseket is megkötötte. Az építtető 
azonban saját csapdájába esett, hiszen a folyamatban lévő perek ellenére a kivitelezőknek el 
kell kezdeniük a munkálatokat, különben joggal tarthatnak igényt a szerződésben foglaltak 
megszegése miatt járó kötbérre. Amennyiben viszont a bíróság a közösségi jog megsértése 
miatt az építkezés leállításáról rendelkezik, az addig elvégzett munka ellenértéke mellett az 
elmaradt munkák utáni kötbér, továbbá a helyreállítás költségei is terhelik majd az amúgy 
sem túl rózsás helyzetben lévő államkasszát. 
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