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II. Törvények

2010. évi LIII. törvény
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosításáról*

1. § Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 11. § (3) bekezdése helyébe

a következõ rendelkezés lép:

„(3) Nem minõsül ellenérték fejében teljesített termékértékesítésnek

a) a közcélú adomány,

b) ha az adóalany – vállalkozásának céljára tekintettel – más tulajdonába ingyenesen enged át árumintát és kis értékû

terméket.”

2. § Az Áfa tv. 14. §-a a következõ új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Nem minõsül ellenérték fejében teljesített szolgáltatásnyújtásnak a közcélú adományozás.”

3. § Az Áfa tv. 133. § b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A 132. § alkalmazásában nem minõsül az eredetileg levonható elõzetesen felszámított adó összegét meghatározó

tényezõk utólagos változásának:]

„b) a 11. § (3) bekezdésében és a 14. § (3) bekezdésében meghatározott esetek;”

4. § Az Áfa tv. 259. §-a a következõ új 9/A. ponttal egészül ki:

[E törvény alkalmazásában]

„9/A. közcélú adomány, adományozás: a közhasznú szervezet, a kiemelkedõen közhasznú szervezet részére

a közhasznú szervezetekrõl szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedõen közhasznú

besorolást megalapozó közfeladat támogatására, valamint a külön törvényben meghatározott feltételeknek

megfelelõ egyház részére az ott meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, szolgáltatás, feltéve,

hogy

a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem szolgálja,

vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekû, továbbá – egyház esetében – a külön törvényben

meghatározott célt,

b) az nem jelent vagyoni elõnyt az adományozónak, az adományozó tagjának (részvényesének), vezetõ

tisztségviselõjének, felügyelõ bizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek

vagy a természetes személy tag (részvényes) közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem minõsül vagyoni elõnynek

az adományozó nevére, tevékenységére történõ utalás, és

c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedõen közhasznú szervezet, az egyház által kiállított

igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, székhelyét vagy állandó lakóhelyét,

adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a támogatott célt, továbbá közhasznú

szervezet, kiemelkedõen közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot;”

5. § Ez a törvény a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Sólyom László s. k., Dr. Schmitt Pál s. k.,
köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyûlés 1/2010. (VI. 16.) OGY politikai nyilatkozata
a Nemzeti Együttmûködésrõl*

„Legyen béke, szabadság és egyetértés.”

A XXI. század elsõ évtizedének végén, negyvenhat év megszállás, diktatúra és az átmenet két zavaros évtizede után

Magyarország visszaszerezte az önrendelkezés jogát és képességét.

A magyar nemzet önrendelkezésért vívott küzdelme 1956-ban egy dicsõséges, de végül vérbe fojtott forradalommal

kezdõdött. A küzdelem a rendszerváltás politikai paktumaival folytatódott, és végül szabadság helyett kiszolgáltatott-

ságba, önállóság helyett eladósodásba, felemelkedés helyett szegénységbe, remény, bizakodás és testvériség helyett

mély lelki, politikai és gazdasági válságba torkollott. A magyar nemzet 2010 tavaszán újra összegyûjtötte életerejét,

és a szavazófülkékben sikeres forradalmat vitt véghez. Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy ezt az alkotmányos keretek

között megvívott forradalmat elismeri és tiszteletben tartja.

Az Országgyûlés kinyilvánítja, hogy az áprilisi választásokon új társadalmi szerzõdés született, amellyel a magyarok

egy új rendszer, a Nemzeti Együttmûködés Rendszerének megalapításáról döntöttek. A magyar nemzet e történelmi

tettével arra kötelezte a megalakuló Országgyûlést és a felálló új kormányt, hogy elszántan, megalkuvást nem ismerve

és rendíthetetlenül irányítsák azt a munkát, amellyel Magyarország fel fogja építeni a Nemzeti Együttmûködés

Rendszerét.

Mi, a Magyar Országgyûlés képviselõi kinyilvánítjuk, hogy a demokratikus népakarat alapján létrejött új politikai

és gazdasági rendszert azokra a pillérekre emeljük, amelyek nélkülözhetetlenek a boldoguláshoz, az emberhez méltó

élethez és összekötik a sokszínû magyar nemzet tagjait. Munka, otthon, család, egészség és rend lesznek közös jövõnk

tartóoszlopai.

A Nemzeti Együttmûködés Rendszere minden magyar számára nyitott, egyaránt részesei a határon innen és túl élõ

magyarok. Lehetõség mindenki számára és elvárás mindenki felé, aki Magyarországon él, dolgozik és vállalkozik.

Szilárd meggyõzõdésünk, hogy a Nemzeti Együttmûködés Rendszerében megtestesülõ összefogással képesek

leszünk megváltoztatni Magyarország jövõjét, erõssé és sikeressé tenni hazánkat. Ez a roppant erõket felszabadító

összefogás minden magyar embert, legyen bármilyen korú, nemû, vallású, politikai nézetû, éljen bármely pontján

a világnak, nagy reményekre jogosít, és hosszú évtizedek után megadja a lehetõséget, hogy a magyarok végre

megvalósíthassák saját céljaikat. Erre tesszük fel életünk most következõ éveit.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A politikai nyilatkozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2010. évi 103. szám 21481



Az Országgyûlés 34/2010. (VI. 16.) OGY határozata
az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökeit jelölõ eseti bizottság létrehozásáról*

1. Az Országgyûlés az Állami Számvevõszékrõl szóló 1989. évi XXXVIII. törvény 7. § (1) bekezdésére figyelemmel az Állami

Számvevõszék elnökének és alelnökeinek megválasztásához szükséges jelölés érdekében – a Házszabály 34. §

(1) bekezdése, illetve 35. §-a alapján – eseti bizottságot hoz létre.

2. A bizottság neve: az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökeit jelölõ bizottság (a továbbiakban: bizottság).

3. A bizottság feladata: jelölt állítása az Állami Számvevõszék elnöki és két alelnöki tisztségére.

4. A bizottság 8 tagból áll, tagjai országgyûlési képviselõk. A tagokra a képviselõcsoportok vezetõi tesznek ajánlást

az alábbiak szerint:

a Fidesz 4

a KDNP 1

az MSZP 1

a Jobbik 1

az LMP 1

tagot ajánlhat.

5. A bizottság elnökére a kormánypárti, alelnökére az ellenzéki képviselõcsoportok a bizottsági tagságra jelöltek körébõl

terjesztenek elõ javaslatot.

6. A bizottság elnökének, alelnökének és tagjainak megválasztására a képviselõcsoportok vezetõinek javaslata alapján

az Országgyûlés elnöke terjeszt elõ javaslatot az Országgyûlésnek, amelyrõl az vita nélkül határoz. A bizottság akkor is

megalakul, ha valamelyik képviselõcsoport nem vesz részt az ajánlásban, illetve jelölésben, azonban az országgyûlési

arányoknak megfelelõ szavazati arányok ilyenkor is változatlanok maradnak. A bizottság megalakulása során tagot

nem jelölõ képviselõcsoport a bizottság fennállása alatt bármikor jelölhet tagot, melyet az eredeti eljárásnak

megfelelõen választ meg az Országgyûlés.

7. Az Állami Számvevõszék elnökjelöltjévé, illetve alelnökjelöltjévé az válik, aki legalább öt bizottsági tag „igen”

szavazatát megkapta.

8. Az Országgyûlés felkéri a bizottságot, hogy a jelöltek személyérõl haladéktalanul döntsön.

9. A bizottság tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek.

10. A bizottság ügyrendjét – a létrehozásáról szóló határozat szabályainak figyelembevételével – a Házszabály vonatkozó

rendelkezései alapján maga állapítja meg.

11. A bizottság mûködésének költségei az Országgyûlés költségvetésébõl kerülnek biztosításra.

12. A bizottság megbízatása a tagok megválasztását követõ alakuló üléssel kezdõdik és az Állami Számvevõszék

elnökének és alelnökeinek megválasztásáig tart.

13. E határozat a közzétételének napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 35/2010. (VI. 16.) OGY határozata
az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökeit jelölõ eseti bizottság tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról*

1. Az Állami Számvevõszék elnökét és alelnökeit jelölõ eseti bizottság létrehozásáról szóló 34/2010. (VI. 16.) OGY

határozat 4. és 5. pontja alapján az Országgyûlés az eseti bizottság tisztségviselõinek és tagjainak a következõket

választja meg:

Elnök: Dr. Dancsó József (Fidesz)

Tagjai: Babák Mihály (Fidesz)

Balla György (Fidesz)

Dr. Kerényi János (Fidesz)

Dr. Hargitai János (KDNP)

Boldvai László (MSZP)

Dr. Nyikos László (Jobbik)

Vágó Gábor (LMP)

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 36/2010. (VI. 16.) OGY határozata
az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek
és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról**

1. Az Országgyûlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselõinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010.

(V. 14.) OGY határozat a következõk szerint módosul:

Az Országgyûlés

a Honvédelmi és rendészeti bizottságba

Tamás Barnabást (Fidesz),

a Nemzetbiztonsági bizottságba

Rácz Róbertet (Fidesz)

a bizottság tagjává

megválasztja.

2. E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követõ napon hatályát veszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 37/2010. (VI. 16.) OGY határozata
az országgyûlési képviselõk számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform
elõkészítésérõl*

Az Országgyûlés annak érdekében, hogy az országgyûlési képviselõk száma az Alkotmányban meghatározott létszámra

csökkenjen, a következõ határozatot hozza:

1. Az Országgyûlés felkéri az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságot, hogy az országgyûlési képviselõk

számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform elõkészítésére hozzon létre albizottságot. Az albizottság

összetételét úgy határozza meg, hogy abban minden országgyûlési képviselõcsoport képviselete biztosított legyen,

és a kormánypárti képviselõcsoportok, valamint az ellenzéki képviselõcsoportok együttesen ugyanannyi képviselõvel

rendelkezzenek (paritásos bizottság).

2. A választójogi reformot elõkészítõ albizottság legkésõbb 2011. június 30-ig készítsen törvényjavaslatot az ország-

gyûlési képviselõk választásának új szabályairól, amelyet az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság – széles

körû társadalmi vitát követõen – legkésõbb 2011. december 31-ig terjesszen az Országgyûlés elé.

3. Az országgyûlési képviselõk számának csökkentéséhez szükséges választójogi reform elõkészítése során figyelemmel

kell lenni a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyûlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló

20/2010. (II. 26.) OGY határozatban foglalt elvekre és határidõkre is.

4. Ez az országgyûlési határozat a közzététele napján lép hatályba.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 38/2010. (VI. 16.) OGY határozata
Babák Mihály országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Babák Mihály országgyûlési képviselõ mentelmi jogát az Orosházi Városi

Bíróság 1. B. 63/2010/5. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 39/2010. (VI. 16.) OGY határozata
Horváth Csaba országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Horváth Csaba országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi

Kerületi Bíróság 27. B. 29.577/2009/4. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 40/2010. (VI. 16.) OGY határozata
Németh Zsolt országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében**

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Németh Zsolt országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi

Kerületi Bíróság 2. B. 33.024/2010. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

Az Országgyûlés 41/2010. (VI. 16.) OGY határozata
dr. Simicskó István országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében***

A Magyar Köztársaság Országgyûlése dr. Simicskó István országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi

Kerületi Bíróság 14. B. 28023/2009/7. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.

** A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.

*** A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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Az Országgyûlés 42/2010. (VI. 16.) OGY határozata
Samu Tamás Gergõ országgyûlési képviselõ mentelmi ügyében*

A Magyar Köztársaság Országgyûlése Samu Tamás Gergõ országgyûlési képviselõ mentelmi jogát a Pesti Központi

Kerületi Bíróság 17. B. 29.897/2008/6. számú megkeresésével érintett ügyben felfüggeszti.

Dr. Schmitt Pál s. k.,
az Országgyûlés elnöke

Hegedûs Lorántné s. k., Dr. Tarnai Richárd s. k.,
az Országgyûlés jegyzõje az Országgyûlés jegyzõje

* A határozatot az Országgyûlés a 2010. június 14-i ülésnapján fogadta el.
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi

Minisztérium szerkeszti.

A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Petrétei József, a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.

A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.

A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu

honlapon érhetõ el.

A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.

Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
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