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2. Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai 
munkaszolgálatot teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről 
szóló 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

2. §  Az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot 

teljesített személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 174/1992. (XII. 29.)  

Korm. rendelet 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2017. január 1-jétől  

– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 60%-ával fel kell emelni. Az  ellátás 

már folyósított és megemelt összege közötti különbözet kifizetésére 2017. január 1-jére visszamenőleg 

hivatalból, legkésőbb 2017. március 31-ig kerül sor. Az  ellátást 2016. december 31-ét követő időponttól  

a  2016. novemberére járó összeg 60%-ával és a  2/A.  §-ban foglaltak szerint növelt, (1) és (2)  bekezdés szerinti 

összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat – a  jogosultsági feltételek fennállása 

esetén – 2016 novemberében megillette volna.

(4) Az  e  rendelet alapján folyósított saját jogú és hozzátartozói jogon járó ellátás összegét 2018. január 1-jétől  

– a  2/A.  § szerinti emelésen túl – a  2016 novemberében folyósított összeg 40%-ával fel kell emelni. Az  ellátást  

2017. december 31-ét követő időponttól a 2016 novemberére járó összeg 40%-ával és a 2/A. §-ban foglaltak szerint 

növelt, (1) és (2)  bekezdés szerinti összegben kell megállapítani, olyan összeg alapulvételével, mely a  jogosultat  

– a jogosultsági feltételek fennállása esetén – 2016 novemberében megillette volna.”

3. Záró rendelkezések

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 12. pontjában;

a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 14. pontjában;

a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 7. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 

rendeli el:

1. A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó 
feltételekről és eljárásról, valamint az ilyen beszerzések megvalósításakor az ajánlatkérő által 
érvényesítendő követelményekről szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A minősített beszerzések Országgyűlés általi mentesítésének kezdeményezésére vonatkozó feltételekről és 

eljárásról, valamint az  ilyen beszerzések megvalósításakor az  ajánlatkérő által érvényesítendő követelményekről 

szóló 492/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kbt. 195. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők az Országgyűlés illetékes bizottságának döntésére 

irányuló, e rendelet szerinti mentesítési eljárást abban az esetben kezdeményezhetik, ha a közbeszerzésekért felelős 

miniszter a  közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló Korm. rendelet szerinti ellenőrzés 

eredményeként a mentesítési eljárás megindításához hozzájárult.”
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2. A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) 
Korm. rendelet módosítása

2. §  A közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 320/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 

(a továbbiakban: 320/2015. Korm. rendelet) 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az  érintett szervezet a  közbeszerzési törvény 105.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontja, valamint (2)  bekezdés a) és 

b) pontja szerint kötött keretmegállapodásokból a miniszter előzetes hozzájárulása nélkül közvetlen megrendelést 

kezdeményezhet, továbbá a  nettó tizenöt millió forintot el nem érő becsült értékű árubeszerzés és szolgáltatás 

megrendelés tárgyú, valamint a nettó huszonöt millió forintot el nem érő becsült értékű építési beruházás tárgyú 

versenyújranyitás és konzultáció esetében a  miniszter előzetes hozzájárulása nélkül lefolytathatja az  eljárást, 

azonban az  érintett szervezet a  6.  melléklet szerinti adatszolgáltatást köteles negyedévente – március 31-ig, 

június  30-ig, szeptember 30-ig, december 31-ig – teljesíteni. Az  ellenőrző szervezet az  adatszolgáltatással 

kapcsolatban további adatokat kérhet.”

3. §  A 320/2015. Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A miniszter öt munkanapon belül az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldésével dönt az adott 

közbeszerzésről. Ha az  ellenőrző szervezet a  7.  § (2)  bekezdése szerint hiánypótlási felhívást vagy jelentést küld 

az  érintett szervezetnek, a  döntés meghozatalára nyitva álló határidő – a  hiánypótlási felhívások és jelentések 

számától függetlenül – három munkanappal meghosszabbodik.”

4. §  A 320/2015. Korm. rendelet 9/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  8.  § szerinti az  eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány kiállítását követő tíz munkanapon belül 

az  ellenőrző szervezet – feltéve, hogy a  8.  § szerinti tanúsítvány kiállítására nem a  7.  § (2a)  bekezdés 2.  pontja 

szerinti együttes ellenőrzés alapján került sor – elvégzi az eljárást megindító vagy meghirdető felhívás és az eljárás 

megindításához szükséges közbeszerzési dokumentumok – a  7.  § (2a)  bekezdés 3.  pontjában foglaltakon túli  – 

közbeszerzési-jogi szempontú vizsgálatát, amely alapján újabb, a 8. és 9. § szerinti, a közbeszerzési dokumentumok 

jóváhagyására vonatkozó tanúsítványt állít ki az adott közbeszerzés vonatkozásában.”

5. §  A 320/2015. Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A bontást – ideértve több szakaszból álló eljárások esetén a részvételi jelentkezések bontását is – megelőzően, 

az ellenőrző szervezet megvizsgálja, hogy az eljárásban a jóváhagyott eljárást megindító vagy meghirdető felhívás 

került-e közzétételre, illetve megküldésre.”

6. §  A 320/2015. Korm. rendelet 12. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A  közbeszerzési eljárást, illetve a  több szakaszból álló eljárás esetén az  eljárás részvételi szakaszát lezáró 

döntés e § szerinti ellenőrzésének megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor, és az ellenőrzési határidő számítása 

mindaddig nem kezdődhet meg, ameddig az  adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van 

folyamatban, azaz a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, 

illetve közzététele napjáig. Ha a  közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az  e  § szerinti 

ellenőrzés megkezdését követően, de a záró tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet 

az  ellenőrzést a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve 

közzététele napjáig felfüggeszti. Az  ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a  korábbi időpont az  irányadó. 

A  kézhezvétel időpontjáról az  érintett szervezet nyilatkozik az  ellenőrző szervezet részére. A  felfüggesztés 

időtartama az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele.”

7. §  A 320/2015. Korm. rendelet 13/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13/A.  § (1) Az  uniós értékhatárokat el nem érő értékű, hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárások, valamint 

az építési beruházás, építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot el nem érő értékű közbeszerzési eljárások, 

valamint keretmegállapodás esetén a közbeszerzési törvény 105. §-a szerinti, de a 6. § (5) bekezdése körébe nem 

tartozó verseny újranyitásával vagy írásbeli konzultációval megvalósuló szerződéskötés során az érintett szervezet 

a  miniszternek a  6.  § szerinti jóváhagyását utólag is kérheti a  9.  melléklet szerinti előterjesztés és mellékletei 

megküldésével, az  összegezés részvételre jelentkezők, ajánlattevők részére történő megküldését követő két 

munkanapon belül, a közbeszerzési eljárás során keletkezett összes dokumentumnak – jogorvoslati eljárás esetén 

a  Közbeszerzési Döntőbizottság döntését tartalmazó dokumentumnak is – az  ellenőrző szerv részére történő 
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megküldésével. Ha az érintett szervezet nem él az utóellenőrzés kezdeményezésének lehetőségével, a miniszternek 

a 6. § szerinti jóváhagyását az 5. §-nak megfelelően kell kérnie. E § szerinti utóellenőrzés kezdeményezése esetén is 

az  érintett szervezet a  közbeszerzési eljárás lefolytatásáról annak megkezdésével egyidejűleg az  ellenőrző szervet 

tájékoztatni köteles az  eljárás tárgyának, becsült értékének és fajtájának, valamint annak megjelölésével, hogy 

az ajánlatkérő az adott eljárás során alkalmazza-e a közbeszerzési törvény 75. § (2) bekezdés e) pontját.

(2) Az  ellenőrző szervezet elvégzi a  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok közbeszerzési-jogi utóellenőrzését. 

Az  ellenőrző szervezet a  dokumentumok beérkezését követő tíz munkanapon belül a  13.  § (1)  bekezdése szerinti 

tartalmú utóellenőrzési tanúsítványt állít ki az  ellenőrzés eredményéről. A  hiánypótlás teljesítésének időtartama 

az ellenőrző szervezet határidejébe nem számít bele. Az ellenőrző szervezet az ellenőrzés eredményétől függően, 

súlyos közbeszerzési jogsértés esetén jogorvoslati eljárást kezdeményez. A  13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti 

tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány kiállítása esetén az  összegezés javítása, módosítása szükséges. A  13.  § 

(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tartalmú utóellenőrzési tanúsítvány hiányában a szerződés nem lép hatályba.

(3) Az  utóellenőrzés megkezdésére mindaddig nem kerülhet sor és az  ellenőrzési határidő számítása mindaddig 

nem kezdődhet meg, ameddig az  adott közbeszerzési eljárás tekintetében jogorvoslati eljárás van folyamatban, 

azaz a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítéséig, illetve közzététele 

napjáig. Ha a  közbeszerzési törvény szerinti jogorvoslati eljárás megindítására az  utóellenőrzés megkezdését 

követően, de az utóellenőrzési tanúsítvány megküldését megelőzően kerül sor, az ellenőrző szervezet az ellenőrzést 

a  jogorvoslati eljárás lezárásáról szóló döntés közbeszerzési törvény szerinti kézbesítése, illetve közzététele 

napjáig felfüggeszti. Az  ellenőrzés felfüggesztése vonatkozásában a  korábbi időpont az  irányadó. A  kézhezvétel 

időpontjáról az érintett szervezet nyilatkozik az ellenőrző szervezet részére. A felfüggesztés időtartama az ellenőrző 

szervezet határidejébe nem számít bele.”

8. §  A 320/2015. Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően megkezdett ellenőrzésekre kell alkalmazni. Az ajánlatkérő 

e  rendelet előírásainak megfelelő alkalmazásával kezdeményezi az ellenőrző szervezet eljárását abban az esetben 

is, ha a  közbeszerzésekről szóló 2003.  évi CXXIX.  törvény vagy a  közbeszerzésekről szóló 2011.  évi CVIII.  törvény 

szerinti keretmegállapodásos eljárás második része szerint kíván szerződést kötni, ideértve azt az  esetet is, ha 

a keretmegállapodás vagy a keretszerződés megkötésére központosított közbeszerzés keretében került sor.”

9. §  A 320/2015. Korm. rendelet

1. 1.  § (3)  bekezdésében az „(1)  bekezdés e)  pontjában” szövegrész helyébe az „(1)  bekezdés d)  pontjában” 

szöveg;

2. 7. § (1) bekezdésében a „6. § (1)–(6) bekezdésében” szövegrész helyébe a „6. §-ban” szöveg;

3. 7. § (2a) bekezdés 2. pontjában a „teljes körben” szövegrész helyébe az „együttesen” szöveg;

4. 7. § (2a) bekezdés záró szövegrészében az „a Kbt.-nek” szövegrész helyébe az „a közbeszerzési törvénynek” 

szöveg;

5. 12. § (1) bekezdésében az „összegezés-tervezet” szövegrész helyébe az „összegezés” szöveg;

6. 21. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdés a) vagy b) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés a) vagy b) pontja” 

szöveg

lép.

10. §  A 320/2015. Korm. rendelet 9. mellékletének 4.1. pontja az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  Hatályát veszti a 320/2015. Korm. rendelet 8. § (6) bekezdése.

3. A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a kormányzati kommunikációs beszerzések központosított 
közbeszerzési rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A Nemzeti Kommunikációs Hivatalról és a  kormányzati kommunikációs beszerzések központosított közbeszerzési 

rendszeréről szóló 247/2014. (X. 1.) Korm. rendelet

1. 4.  § (1)  bekezdés e)  pontjában és a  11.  § (5)  bekezdésében a  „közbeszerzéseket” szövegrész helyébe 

a „beszerzéseket” szöveg;

2. a 11. § (1) bekezdésében a „közbeszerzését” szövegrész helyébe a „beszerzését” szöveg

lép.
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4. Záró rendelkezések

13. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelethez

 1. A 320/2015. Korm. rendelet 9. mellékletének 4.1. pontja helyébe a következő pont lép:

4.1. A lefolytatni tervezett közbeszerzési eljárás fajtája 

(megfelelő aláhúzandó):

4.1.1. Eljárás típusa

nyílt 

[Kbt. 113. § (1) bek.]

meghívásos 

[Kbt. 113. § (1) bek.]

tárgyalásos 

[Kbt. 113. § (1) bek.]

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos

Kbt. 105. § (1) bek. b) vagy 

c) pontja szerinti írásbeli 

konzultáció

Kbt. 105. § (2) bek. 

b) vagy c) pontja szerinti 

versenyújranyitás

nyílt 

[Kbt. 115. §]

hirdetmény nélküli 

tárgyalásos 

[Kbt. 115. §]

4.1.2. Az eljárás keretmegállapodás megkötésére 

irányul?

igen/nem 

 

Amennyiben igen, a Kbt. mely pontja alapján? 

[Kbt. 105. § (1) bekezdés a), b) vagy c), vagy  

Kbt. 105. § (2) bekezdés a), b) vagy c) pont]

A Kormány 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 
442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88.  § (1)  bekezdés 11.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. 

(XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a következő 5a–5d. ponttal egészül ki:

„5a. könnyű műanyag zacskó: olyan műanyag zacskó, amelynek falvastagsága 50 mikronnál kevesebb;

5b. műanyag: a  vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), 

az  Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az  1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a  793/93/

EGK tanácsi rendelet, az  1488/94/EK bizottsági rendelet, a  76/769/EGK tanácsi irányelv, a  91/155/EGK,  

a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 18-i  

1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 5.  pontja értelmében vett polimer, amely alkalmas 

a műanyag zacskók fő szerkezeti alkotóelemeként való felhasználásra, és amelyhez esetleg adalékanyagokat vagy 

egyéb anyagokat is adtak;

5c. műanyag zacskó: olyan fogófüllel ellátott vagy fogófül nélküli, műanyagból készült hordozható zacskó, amelyet 

az áruk vagy termékek értékesítési pontján biztosítanak a fogyasztók részére;


	A Kormány 27/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a Magyarország Kormánya és Montenegró Kormánya közötti oktatási, kulturális, sport- és ifjúsági együttműködési egyezmény kihirdetéséről

	A Kormány 28/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a XX. századi diktatúrák áldozatainak járó, politikai rehabilitációs célú nyugdíj-kiegészítésekkel kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 29/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

	A Kormány 30/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 31/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a transzeurópai közlekedési hálózat projektjeihez juttatott TEN-T támogatás felhasználásáról szóló 150/2005. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

	A Kormány 32/2017. (II. 13.) Korm. rendelete
	a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával, valamint az érintett ingatlan állam általi megszerzésével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

	A Miniszterelnökséget vezető miniszter 6/2017. (II. 13.) MvM rendelete
	a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 11/2016. (IV. 21.) MvM rendelet módosításáról

	A miniszterelnök kabinetfőnökének 1/2017. (II. 13.) MK rendelete
	a miniszterelnök kabinetfőnöke feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek meghatározásáról szóló 1/2015. (XII. 7.) MK rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 6/2017. (II. 13.) FM rendelete
	az egyes nemzeti forrásból finanszírozott agrártámogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról

	A Kormány 1075/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a Magyar–Szlovén Kisebbségi Vegyes Bizottság XVI. ülésén fenntartott és elfogadott ajánlások jóváhagyásáról

	A Kormány 1076/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a turizmussal kapcsolatos állami feladatok koordinálásáért felelős kormánybiztos kinevezésének visszavonásáról

	A Kormány 1077/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a Ferencvárosi pályaudvaron megvalósuló Málenkij Robot Emlékhely létrehozásával érintett ingatlan állam általi megszerzéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1078/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a Budapest XXIII. ker. Grassalkovich út 3. szám alatti ingatlanon bekövetkezett robbanás miatt kialakult helyzet rendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

	A Kormány 1079/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról szóló 1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1080/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a KEHOP-1.3.0-15-2015-00006 azonosító számú („Derecskei-főcsatorna korszerűsítése” című) projekt tekintetében a költségek ingatlanvásárlásra történő átcsoportosításáról

	A Kormány 1081/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Budapesti vasúti átjárhatósági tanulmány (Budapest Node Study)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1082/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „ETCS L2 B3 fedélzeti eszközök telepítése 25 db TRAXX mozdonyra a TEN-T vasúti törzshálózaton (CNC) és főbb áruszállítási korridorokon (RFC) történő üzemeltetés céljából” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályáza

	A Kormány 1083/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „Integrált Kikötői Információs Rendszer (KIR)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1084/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a légiforgalmi irányítással összefüggő egyes projektjavaslatoknak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1085/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Vasúti teherforgalomhoz kapcsolódó telematikai alkalmazásokra (TAF) vonatkozó átjárhatósági műszaki előírások (TSI) bevezetése magán vasúti társaságoknál” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására tör

	A Kormány 1086/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „MOL-csoport és az E.ON csoport közös projektjavaslata elektromos villámtöltő-hálózat kialakítására” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1087/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Budapest–Hegyeshalom ETCS2 vonatbefolyásoló rendszer kiépítésének előkészítése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1088/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „Békéscsaba (kiz.) – Lőkösháza (oh.) vasúti vonalszakasz meglévő vágány felújítása és új 2. vágány építése” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1089/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	a „C-Roads Hungary” című és a „CROCODILE 3” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A Kormány 1090/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „A Csepeli Országos Közforgalmú Kikötő, mint TEN-T kikötő, továbbá Budapest és térsége vízi áruszállítási kapcsolatainak és fejlesztési lehetőségeinek vizsgálata” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírá

	A Kormány 1091/2017. (II. 13.) Korm. határozata
	az „eGAFOR projekt (általános légiforgalom részére biztosított előrejelzés)” című projektjavaslatnak az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 2016. évi pályázati kiírására történő benyújtásáról

	A miniszterelnök 18/2017. (II. 13.) ME határozata
	az Ázsiai Infrastrukturális Beruházási Bankhoz történő csatlakozáshoz szükséges tagfelvételi kérelem benyújtására adott felhatalmazásról


