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A 2007-13-as programozási időszak projektmegvalósítás hibái, 
nehézségei a Dél-dunántúli operatív programban 

Bevezetés

A téma aktualitását a 2007-13-as programozási időszak megvalósítási határidejének közelsége és az új, 
2014-20-as időszak kezdete adja. A Dél-dunántúli operatív program keretein belül közel 600 projekt meg-
valósítása fejeződött már be, ezek fenntartási időszakban vannak, további 400 projekt jelenleg is megva-
lósítás alatt áll.

A közreműködő szervezet komoly tapasztalatokat halmozott fel a DDOP projektjeinek megvalósítása 
során az elmúlt hét évből, amiket folyamatosan beépít a jelenleg is megvalósítás alatt álló projektek ke-
zelésébe. Ezeket a tapasztalatokat fel kellene használni a következő programozási időszak tervezésénél és 
megvalósításánál, ezzel is elősegítve a pályázati források minél hatékonyabb felhasználását.

A különböző prioritásokban, különböző konstrukciókban, eltérő időpontokban megjelenő felhívásokban 
más és más jellemző projektmegvalósítási hibák merültek fel. Jelen cikkben ezeket a projektmegvalósítási 
hibákat, nehézségeket tekintem át.

A DDOP prioritásainak rövid bemutatása

A DDOP átfogó célja 2020-ig a Dél-dunántúli régió felzárkóztatása az ország fejlettebb régióihoz. En-
nek megfelelően a jelenlegi program stratégiai célkitűzése (2013-ig) a Dél-dunántúli régió leszakadásának 
megállítása, azaz a térségnek az országos növekedési pályán tartása, annak érdekében, hogy a későbbiek-
ben elindulhasson egy felzárkózási folyamat. A stratégiai cél elérése érdekében az alábbi specifikus célokat 
határozták meg (Magyar Köztársaság Kormánya 2007):

A természeti- és épített-környezet megóvása a régióban

Helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság

A régión belüli társadalmi különbségek növekedésének megállítása

A Dél-dunántúli operatív program hatékony végrehajtása érdekében a tervezett beavatkozásokat öt priori-
tási tengelybe sorolták be. A prioritások illeszkednek a specifikus célokhoz, ami által a célok és a prioritá-
sok közvetlenül megfeleltethetők egymásnak. A DDOP 2007-13 közötti időszakra megfogalmazott prioritási 
tengelyei a következők (Magyar Köztársaság Kormánya 2007):

1. A városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése

2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban

3. Humán közszolgáltatások fejlesztése

4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása

5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés

A teljesség érdekében szükséges megemlíteni, hogy a DDOP rendelkezik egy hatodik prioritási tengellyel 
is, aminek a neve „Technikai segítségnyújtás”. Ennek a tengelynek a célja az operatív program technikai-
adminisztratív lebonyolításának támogatása.
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A DDOP prioritásaihoz kapcsolódó források mértékét az 1. számú táblázat tartalmazza. Ebben egy-
értelműen látható, hogy a rendelkezésre álló forrás több, mint 26%-ában az 5. prioritás részesült, míg a 
legkevésbé támogatott prioritás a vizsgált időszakban a 6. volt. 

Prioritás 
A prioritás kerete 

(euró)
Megoszlás

(%)

1. A városi térségek fejlesztésére alapozott  
versenyképes gazdaság megteremtése  

87 316 684 10,50

2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban 153 994 807 18,60

3. Humán közszolgáltatások fejlesztése 153 209 135 18,30

4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása 189 229 051 22,60

5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés  215 955 852 26,40

6. Technikai segítségnyújtás 29 867 399 3,60

Összesen ��� ��� ��� 100,00

1. táblázat: A DDOP fejlesztési prioritásai
Forrás: Dél-dunántúli Operatív Program, CCI szám: 2007HU161PO011 alapján saját szerkesztés

Kedvezményezettek bemutatása és csoportosítása

Projektmegvalósítási szempontból a kedvezményezetteket két, egymástól jól elkülöníthető csoportba so-
rolom: az állami szektor kedvezményezettjei és a gazdasági társaságok. Az öt prioritás tekintetében ezen 
megbontás alapján a kedvezményezetti kört az alábbiak szerint lehet besorolni:

Az 1. prioritásban túlnyomó többségben a gazdasági szektor szereplői nyújtottak be pályá-
zatokat, itt az állami szféra csupán néhány projektet valósított meg. Ennek megfelelően 
ebben a prioritásban a gazdasági szektor projektmegvalósítási tapasztalatait mutatom be.

Ezzel szemben a 3., 4. és 5. prioritásban döntő többségben az állami szektor pályázóinak 
volt lehetőségük pályázatok benyújtására és projektek megvalósítására, gazdasági társasá-
gok jellemzően csak konzorciumi partnerként kapcsolódtak be egy-egy állami, önkormány-
zati projektbe, de komolyabb következtetéseket nem lehet ezekből levonni, így ezen priori-
tások esetében az állami szektor projektmegvalósítási tapasztalatait boncolgatom.

A 2. prioritás már érdekesebb ebből a szempontból, mivel itt mindkét kedvezményezetti kör 
aktívan részt vett, részt vesz a projektek megvalósításában, így itt mindkét szektor projekt-
kezelési tapasztalatai bemutatásra kerülnek.

A gazdasági társaságok projektmegvalósítási tapasztalatai, a gyakran elkövetett 
hibák

A DDOP 1. prioritásából 203 db projekt megvalósítása fejeződött már be, melynek 98%-a a gazdasági szek-
tor által megvalósított projektekből áll, csupán 4 db-ot valósítottak meg az állami szektor szereplői, ezek 
ipari parkok kialakítását jelentették (EMIR 2014.08.). 

Az első prioritásban a projekteket nem konstrukciónként, hanem meghirdetésük idejeként csoporto-
sítom, mivel ebben a prioritásban főleg gazdaságfejlesztési kiírások (telephelyfejlesztések; üzleti infrast-
ruktúra, inkubátorházak, barnamezős területek fejlesztése) valósultak meg, melyek kedvezményezetti 
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köre homogén. Az időbeli csoportosítás jobban szemlélteti a megvalósítással kapcsolatban felmerült prob-
lémák alakulását az 1. tengelyben.

A csoportosítás érdekes képet mutat: a 2007-2010 közötti időszakban meghirdetett kiírásokra beadott 
pályázatok esetében a legfőbb nehézséget a támogatási szerződés megkötése jelentette a kedvezménye-
zetteknek. Ebben az időszakban a szerződés megkötésére 60 nap állt rendelkezésre, amit további 45 vagy 
90 nappal lehetett meghosszabbítani (16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet). A szerződések 
döntő többségénél 45 napos hosszabbításra volt szükség, de gyakoriak voltak a 90 napos hosszabbítások is, 
a rendelkezésre álló 60 nap alatt elvétve sikerült szerződést megkötni. Komoly problémát jelentett ez a 
projektek megvalósításában, mivel a kedvezményezettek túlnyomó többsége nem kezdte el a beruházást 
hatályos támogatási szerződés hiányában. Ennek következtében a projektek jelentős késésekkel kezdődtek 
el, emiatt csúsztak a kifizetések is, amik az egész operatív programra káros hatással voltak.

A támogatási szerződés megkötéséhez feltételeket szab meg a közreműködő szervezet a hatályos jog-
szabályok alapján. A 2-5 hónapos szerződéskötési időszak kialakulásának okai ezen feltételek egyes pont-
jaira vezethetőek vissza. 

A leggyakoribb problémák a jogerős építési engedélyek hiánya és a saját erő igazolásának nehézségei 
voltak. A pályázók általában a pályázathoz nem rendelkeztek jogerős engedélyekkel, elég volt az engedé-
lyeztetési eljárás megindítását igazolniuk. A pályázat beadása után a döntési folyamat alatt nem folytatták 
az engedély megszerzését, hanem felfüggesztették az eljárást, várva a támogatói döntésre. Abból a szem-
pontból érthető ez a magatartás, hogy ha nem nyer a pályázat, fölöslegesen nem folytatják le az eljárást. 
Azonban a nyertes pályázóknál ez több hónap csúszást okozott, ami a megvalósítás kárára történt. A saját 
erő igazolásánál a pályázónak be kell mutatnia egyszerre (egy időpontban) a teljes projekthez kapcsolódó 
önerő összegét. Ezen összeg rendelkezésre állását komoly nehézségek árán tudják a pályázók igazolni, mi-
vel általában nem rendelkeznek ekkora szabad forrásokkal, azokat a napi működésükhöz felhasználják. A 
saját erő összegét pedig a beruházáshoz folyamatosan, a szükséges mértékben tervezik biztosítani.

A fentieknél kisebb mértékben, de szintén problémákat okozott a per- és igénymentesség igazolása, 
az elkülönített bankszámla nyitásának kötelezettsége és alapvetően a szerződéskötési feltételek magas 
száma (körülbelül 20 feltétel/szerződés), ami magában rejtette az adminisztrációs hibák lehetőségét.

A támogatási szerződés megkötése után a következő nehézséget az első kifizetési kérelem beadása 
vagy az előleg lehívása jelentette. Ehhez ugyanis rendelkezni kellett a megfelelő biztosítékkal (25 millió 
forintos támogatási összeg felett) (NFÜ 2012). A leggyakrabban használt biztosíték típusok a jelzálogszer-
ződés és a bankgarancia voltak. Mindkettő hátránya, hogy beszerzésük több hónapot is igénybe vehet, ami 
a megvalósításhoz szükséges támogatást késlelteti, ezáltal az egész projekt csúszik.

A beruházások fizikai befejezése után a projekt megvalósításának zárása jelentette a következő prob-
lémát. Ez a záró elszámolási csomag beadásából és a közreműködő szervezet helyszíni ellenőrzéséből 
adódik. Gyakori eset, hogy a közreműködő szervezet a jogszabályi kockázatelemzés alapján csak a fizikai 
befejezést követően, a záró elszámolási csomag benyújtásakor tart helyszíni ellenőrzést. Ilyenkor a zárás-
nál derülnek ki a fizikai megvalósításban bekövetkezett módosítások, amiket a kedvezményezettek nem 
jeleztek a közreműködő szervezet felé. Ezen módosítások átvezetése szükséges a támogatási szerződésen 
a projekt lezárásához, és fenntartási időszakba léptetéséhez. Ez az átvezetés a megvalósítási tapasztala-
tok alapján szintén több hónapot vesz igénybe. A probléma ilyenkor abból adódott, hogy a záró elszámolási 
csomagban szereplő számlák támogatástartalmát nem lehetett a kedvezményezett részére folyósítani, a 
pénzük „benn állt”. 

A 2011-14 közötti időszakban a jogszabályi változásoknak köszönhetően egyszerűsödött a támogatási 
szerződések megkötésének folyamata: 30 napos szerződéskötési határidő áll rendelkezésre, egyszeri hi-
ánypótlási lehetőséggel (illetve egy tisztázó kérdéses időszak lehetőségével) (4/2011. (I. 28.) Korm. rende-
let). Ezen határidő betartását nagyban megkönnyítette, hogy az eddigi nehézségeket okozó jogerős építési 
engedélyek beszerzése és saját erő igazolása nem lett szükséges a támogatási szerződés megkötéséhez, 
azt a pályázók benyújthatják a szerződéskötés után, az első kifizetés igényléséhez (beleértve az előleget 
is). Említést érdemel, hogy további feltételek teljesítése lehetővé vált az első kifizetés igénylésével. Ilye-
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nek a per- és igénymentesség igazolása (aminek a feltételei is enyhültek) és a tulajdonviszonyok igazolása 
állami, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetében. A jogszabályi változásoknak köszönhetően a 
támogatási szerződések megkötésre kerülnek a 30 napos határidőn belül (547/2013. (XII. 30.) Korm. ren-
delet).

A fent említett - első kifizetési kérelem vagy előleg benyújtásakor, és a projekt megvalósítási idősza-
kának zárásakor felmerülő - problémák továbbra is fennállnak, hátráltatva ezzel a projektek megvalósítá-
sát.

A DDOP 2. prioritásából 73 db projekt megvalósítása fejeződött már be, melynek 53%-át gazdasági 
társaságok bonyolították le (EMIR 2014.08.). Ezeknél a pályázati felhívás megjelenésének időpontjától 
függően szintén jelentkeztek az első prioritásban felsorakoztatott problémák, de itt az egyes konstrukciók 
sajátosságai miatt érdemes néhányat kiemelni és bemutatni:

A prioritáson belül komoly jelentőséggel bír a „Szálláshelyek és turisztikai szolgáltatások fejlesztése” 
(DDOP-2.1.2 és DDOP-2.1.2-09) konstrukció, ami főleg szállodák és más szálláshelyek létrehozását és fej-
lesztését segítette.

Ezeknél a pályázatoknál a saját erő bemutatása a fentiekben bemutatotton felül is nagyobb problé-
mát okozott, mivel itt a projektek összköltsége jóval nagyobb volt (akár a milliárdos értéket is elérte, 
szemben a telephelyfejlesztések 100-200 millió forintos projektjeivel), illetve a támogatás intenzitása is 
alacsonyabb volt, ami szintén a saját erő összegét növelte. Sok nyertes pályázat nem is valósult meg ezek 
közül, főleg azok a beruházások, amelyek egy teljesen új szálláshely létrehozását célozták, nem csak egy 
meglévő felújítását, bővítését.

Említést érdemel még a „Turisztikai szolgáltatások fejlesztése” (DDOP-2.1.1/I-11) konstrukció is, ahol 
kisebb léptékű turisztikai fejlesztések valósultak meg (max. 100 millió forintos projektek, max. 50 millió 
forint támogatással). Ezek a pályázatok általában több tevékenységből, sok kisebb beszerzésből álltak, 
ezzel növelve a megvalósítás és az elszámolások bonyolultságát. Ezek esetében a pályázók többsége Ba-
laton parti kisvállalkozások voltak, akik a saját erő biztosításához a nyári bevételeiket szándékozták be-
mutatni, amit több esetben optimistán becsültek meg, így annak rendelkezésre bocsátása nehézkes lett. 
Komoly hiba volt a többség részéről, hogy lehetőségük lett volna külső projektmenedzsmenti támogatást 
betervezni és igénybe venni a pályázat megvalósításához, de nem tették, helyette saját maguk küzdöttek 
a feladattal.

Az állami szektor projektmegvalósítási tapasztalatai, a gyakran elkövetett hibák

A DDOP 5. prioritásához kapcsolódóan 152 db, a DDOP 4. prioritásához kapcsolódóan 28 db és a DDOP 3. 
prioritásához kapcsolódóan 132 db projekt megvalósítása fejeződött be, amit egytől-egyig az állami szféra 
képviselői bonyolítottak le (a 4. tengelyhez kapcsolódóan voltak gazdasági társaságok konzorciumi part-
nerként a kedvezményezettek között, de jelentőségük nem volt nagy jelen elemzés szempontjából) (EMIR 
2014.08.).

A pályázatokat meghirdetés ideje szerint itt egy tényező miatt érdemes csoportosítani: ez a tulajdon-
viszonyok igazolása. A 2007-10 közötti időszakban a támogatási szerződések megkötésének feltétele volt a 
rendezett tulajdonviszonyok bemutatása. Ez a kerékpárút építések, útépítések, vízrendezések, szennyvíz-
kezelési projektek esetében volt problematikus, ahol sok apró területből tevődött össze a projektmegva-
lósítás helyszíne, változatos tulajdonosi körrel (állam, önkormányzat, magánszemélyek). A kisajátítások, 
MNV Zrt-vel való megegyezés hosszas folyamatot jelentett a szerződések megkötése előtt, erre gyakran 
a 60 plusz 90 nap sem volt elég, ezért itt jelentkeztek a halasztott hatállyal megkötött támogatási szer-
ződések. Ennek a lényege, hogy az Irányító Hatóság engedélyével a szerződéskötési határidő (60+90 nap) 
lejárta előtt megkötésre került a támogatási szerződés, azonban hatályba csak a benne kikötött feltételek 
teljesítése esetén lép. Ez a feltétel a projektek megvalósításának jelentős elhúzódását idézte elő.
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A 2011-14-es időszakban ezen a feltételen is változtatott a jogszabályi környezet, a tulajdonviszonyok 
igazolását lehetővé tette állami, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetében az első kifizetési ké-
relem (beleértve az előlegigénylést is) benyújtásáig, kisajátítás esetében a projekt záró beszámolójának 
jóváhagyásáig. Ezzel a szerződéskötés és a projektmegvalósítás folyamata is gyorsult.

Az útfejlesztésekhez, útépítésekhez kapcsolódó projektek (DDOP-5.1.3/A, DDOP-5.1.3/A-09-2f, DDOP-
5.1.3/A-11) esetében a legnagyobb problémát a közbeszerzések lefolytatásának kötelezettsége jelentet-
te. Az útfelújításoknál a komoly problémát az okozta, hogy a kedvezményezett országos közbeszerzéseket 
folytatott le, keretszerződések formájában. Ennek az időigénye miatt a felújítási projektek nem valósultak 
meg a tervezett ütemben. A közbeszerzések elhúzódása eredményezte azt is, hogy több pályázat - amire 
sikerült támogatási szerződést kötni - nem valósult meg, mivel a pályázatban betervezett költségvetés a 
közbeszerzés lefolytatása után – a kettő között eltelt 12-24 hónap – már nem volt aktuális, drágább ajánla-
tok érkeztek. A kedvezményezetteknek nem volt lehetőségük plusz saját erőt adni a beruházásokhoz, ezért 
elálltak a pályázatoktól, majd egy új felhívás keretében újra benyújtásra kerültek. Ez a folyamat szintén 
jelentős késéseket okozott a projektek életében.

Az állami szféra esetében általánosságban elmondható, hogy a közbeszerzések lefolytatásának kötele-
zettsége nagyban hozzájárult a projektek nehézkes megvalósításához több ok miatt is. Egyrészt a közbe-
szerzésekkel járó adminisztráció és a közbeszerzési törvény előírásainak betartása komoly gondot okozott 
főleg a kisebb önkormányzatoknak, akik nem mindig alkalmaztak megfelelő közbeszerzési szakértőt, más-
részt ezek a kedvezményezettek a támogatási szerződéskötés után végezték az engedélyeztetési eljárást, 
majd a jogerős engedélyek birtokában készíttették a kiviteli terveket, ezekre pedig kiírták a közbeszer-
zést, a folyamat lépései között jelentős „gondolkodási időt” hagyva.

Érdemes megemlíteni a kistelepülések szennyvízkezelésének fejlesztésére irányuló kiírásokat is (DDOP-
5.1.4/A, DDOP-5.1.4/B), mert ezeknél a pályázatoknál egy érdekes probléma vetődött fel. A tervezés 
során több esetben a szennyvíztisztításra nem a megfelelő technológiát választották ki, így a fizikai meg-
valósítás után a rendszer nem tudta a várt eredményeket hozni, így a használatbavételi engedély kiadására 
sem került sor a várt időn belül. 

A kétfordulós pályázati felhívások egy alapvetően jó elképzelést próbáltak megvalósítani, azonban a 
gyakorlati megvalósítás nem mindig tükrözte a várt célokat. Jellemző ezekre a pályázatokra, hogy a két 
forduló között eltelt projektfejlesztési szakasz időben elnyújtotta a pályázat tervezését, és a megvalósítás 
akár éveket is késett.

A DDOP 3. tengelyéhez kapcsolódó pályázatok kezelése kezdetben a Váti Kft., majd a MAG Zrt. feladat-
körébe tartozott, a DDRFÜ Kft. 2014 áprilisában vette át ebben a prioritásban is a közreműködő szervezeti 
feladatokat, ezért ezzel kapcsolatban kevesebb tapasztalatot tudok bemutatni. Azonban az április óta 
eltelt időszakot figyelembe véve megállapítható, hogy a harmadik tengely pályázatai esetében is a fent 
említett problémák okozták a legtöbb gondot.

Következtetések és javaslattétel

Az elemzésből megállapítható, hogy több olyan tényező is akadt a 2007-13-as időszakban, ami a pályáza-
tokban megfogalmazott elképzelések megvalósítását késleltette, akadályozta. Ezek egy része jelenleg is 
létezik, hiszen a projektmegvalósítás nem ért véget 2013-ban, arra még 2015-ben is lesz lehetőség.  

A 2011-14-es időszakban hozott, egyszerűsítést célzó intézkedések alapvetően jó elképzelést tükröz-
tek, de a gyakorlatban nem mindig érték el a várt eredményeket. A támogatási szerződések megkötése 
egy biztonságérzetet nyújt a pályázóknak, aminek a gyorsítása eredményeket hozott a további lépések 
gyorsabb elindítása által. Azonban a problémásabb feltételek első kifizetési kérelemig, illetve előleg igény-
léséig történő csúsztatása a kifizetések teljesítésében okozott fennakadást, csúszást.
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A hazánkat sújtott EU-s pénzügyi szankciók rávilágítanak arra, hogy a szigorú elszámolási rendszert 
nem lehet megszüntetni, de finoman hangolni érdemes. A 2014-20-as időszak pályázatainak megvalósítá-
sához létrehozandó jogszabályi környezet megalkotásánál talán meg lehetne találni a módját ezeknek a 
nehézségeknek a leküzdésére, mérséklésére. A saját erő igazolásának kötelezettsége ebben a formában 
fölöslegesnek tűnik, hiszen például a saját erő egy napig egy bankszámlán tartása nem biztosítja a projekt 
zavartalan pénzügyi lebonyolítását. Itt talán a pályázatok és pályázók pénzügyi adatainak vizsgálata elő-
nyösebb lehetne. 

A biztosítékok nyújtásánál a biztosítékmentességi értékhatár emelése és a kivételek számának növelé-
se szintén segítené a projektek megvalósítását.

A pályázati kiírások megjelenése után az egyedi pályázatok tervezésébe, előkészítésébe érdemes lenne 
a közreműködő szervezeteket is bevonni, mivel az ott felhalmozott évtizedes projekt tervezési és meg-
valósítási tapasztalatok sokat segíthetnek a pályázóknak, könnyebb lenne elkerülni a tervezési hibákból 
adódó problémákat. Ezáltal egy olyan szemszögből is vizsgálva lennének a pályázatok az előkészítési sza-
kaszban, amire korábban nem volt példa. 
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