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A helyi hatóságok tagjainak megválasztásáról 

 

1. A helyi hatóságok felépítése és tagjai 

 Írországban a 2014-es helyhatósági választások után 31 helyi hatóság fog működni 

949 választott taggal a következők szerint: 

  

 31 helyi hatóság 949 tag 

Megyei tanácsok 26 765 

Városi tanácsok 3 112 

Városi és megyei 

tanácsok 

2 72 

 

 A megyei tanácsok felelnek a helyi önkormányzatért 26 közigazgatási megyében 

(24 földrajzi megye, valamint Dublin megye, amely három közigazgatási egységre 

van felosztva). 

  

 A városi tanácsok felelősek a helyi önkormányzatért Dublin, Cork és Galway 

városban. 

 

 A városi és megyei tanácsok felelősek a helyi önkormányzatért Limerick város és 

megye, valamint Waterford város és megye egyesített területén. 

 

2. Választhatóság 

 Minden ír állampolgár, aki Írországban állandó lakhellyel rendelkezik, betöltötte a 18 

évet, amennyiben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok, helyi hatóság tagjává 

választható, kooptálható vagy jelölhető: 
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 Nem választható 

  az Európai Közösségek Bizottságának tagja; 

 

  az Európai Parlament tagja; 

 

  az Európai Közösségek Bíróságának bírája, főügyésze vagy hivatalvezetője;  

 

  az Európai Közösségek Számvevőszékének tagja; 

 

  az alsóház (Dáil Éireann) vagy a felsőház (Seanad Éireann) tagja; 

  

  az Alkotmány szerint kinevezett bíró vagy számvevő és főszámvevő; 

 

  rendőr (Garda Síochána) vagy a védelmi erők főfoglalkozású tagja; 

 

  köztisztviselő, akinek munkavállalási feltételei nem engedélyezik kifejezetten a 
helyi hatóságban való tagságot; 
 

  helyi hatóság alkalmazásában álló személy, aki nem áll a helyi 

önkormányzatokról szóló 2001. évi törvény 161. § (1) bek. (b) pontja szerinti 

rendeletben megnevezett kategóriájú, leírású vagy minősítésű 

munkaviszonyban; 

 

 az Egészségügyi Igazgatóság alkalmazásában álló személy, aki az 

Egészségügyi és Gyermekügyi Minisztérium rendeletében megnevezett 

minősítésű vagy leírású munkaviszonyban álló személy;  

 

 bármely Írországban illetékes bíróság által kiszabott, hat hónapnál hosszabb 

börtönbüntetést töltő személy; 
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  az a személy, aki elmulasztja megfizetni a bármely helyi hatóság 

könyvvizsgálója által díjként vagy pótdíjként rá vagy vele szemben kiszabott 

összeget vagy annak egy részét; 

 

  az a személy, aki nem tesz eleget egy helyi önkormányzat felé pénzösszeg 

megfizetéséről hozott jogerős ítéletnek, illetékes bíróság által hozott 

határozatnak vagy rendeletnek; 

 

  az a személy, akit elítéltek, vagy akivel szemben fellebbezést követően 

megerősítették a bűnösséget kimondó ítéletet, bármely következő 

bűncselekmény miatt: 

 

  (i) helyi hatóságot érintő megtévesztő vagy tisztességtelen ügyletek, 

 

  (ii) korrupt gyakorlat, 

 

  (iii) kizárást követő eljárás. 

 

3. Ki szavazhat a helyi választásokon? 

 A helyi önkormányzati választásokon több mint 3 millióan szavazhatnak. Általában 

minden 18 évet betöltött személy nyilvántartásba vehető helyi önkormányzati 

választóként az állandó tartózkodási helye szerinti választási területen. Az 

állampolgárság nem feltétele a helyi választásokon történő szavazásnak.  

 

4. Választói névjegyzék 

 A választói névjegyzéket évente összeállítják a megyei és a városi tanácsok. 

Mindenki, aki szerepel a nyilvántartásban, jogosult szavazni a helyi választásokon. 

Azok, akiknek a neve mellett „L” jelzés látható, csak a helyi választásokon 

szavazhatnak. A nyilvántartás nem végleges változatát minden év november 1-jén 

közzéteszik, és nyilvános betekintésre közzéteszik a postahivatalokban, 

könyvtárakban, egyéb középületekben, valamint az interneten, a megyei vagy a 
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városi tanács honlapján. A nem végleges nyilvántartást érintő kiigazítási kérelmet 

legkésőbb november 25-ig lehet benyújtani. A kérelmeket a megyei hivatalvezető 

bírálja el, akinek a döntése ellen a Körzeti Bíróságon lehet fellebbezni. A választói 

nyilvántartás február 15-én lép hatályba. Azok, akik nem szerepelnek a 

nyilvántartásban, „késői” kérelmet nyújthatnak be a nyilvántartás kiegészítésébe 

történő felvétel iránt, amelyet választáskor a szavazás napja előtt tesznek közzé. A 

kérelmet bármikor be lehet nyújtani, de annak érdekében, hogy figyelembe tudják 

venni a választáson, a kiegészítő névjegyzékbe való jelentkezést legkésőbb a 

szavazást megelőző 22. munkanapon kell leadni a megyei/városi tanácson.  

 

5. A szavazásra vonatkozó rendelkezések 

 A választók általában személyesen adják le szavazatukat a kijelölt helyi 

szavazóhelyiségben. 

 

 Postai úton is szavazhatnak a rendőrök (Garda Síochána), a védelmi erők tagjai és a 

köztisztviselők (valamint házastársuk/élettársuk), akik külföldi ír missziót teljesítenek, 

valamint azok az otthonukban élők, akik betegség vagy fogyatékosság miatt nem 

képesek a szavazáshoz a szavazóhelyiségbe járulni, és azok a választók, akik 

bírósági döntés nyomán börtönbüntetésüket töltik, aminek következtében nem tudják 

leadni szavazatukat a kijelölt szavazóhelyiségben. Az a személy, akit a 

szavazatszedő bizottság elnöke a szavazás napján egy másik választókörzetben 

alkalmaz, mint amelyikben a szavazáshoz nyilvántartásba vették, kérheti a levélben 

szavazók listájának kiegészítésébe történő felvételét. 

 

 A postai úton történő szavazás egy formáját választhatják azok a személyek, akik 

elfoglaltságuk miatt nem tudnak a helyi szavazóhelyiségben szavazni (beleértve az 

otthoni lakcímükre regisztrált, de az ország másik pontján található oktatási 

intézménybe járó, nappali tagozatos diákokat). A jelen megállapodás alapján egy 

szavazólapot küldenek a szavazó otthoni lakcímére, akinek egy rendőr előtt igazolnia 

kell személyazonosságát, mielőtt kitöltené a szavazólapot, és postán visszaküldené 

azt a szavazatszedő bizottság elnökének.  
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 A szavazás különleges módját választhatják a kórházban, szanatóriumban vagy 

hasonló intézményben tartózkodó szavazók, akik testi betegség vagy fogyatékosság 

miatt nem képesek a szavazáshoz a szavazóhelyiségbe járulni. A szavazólapot 

elviszik nekik a kórházba stb., és speciális szavazóbizottsági elnök jelenlétében 

szavaznak, akit egy rendőr (Garda) kísér. 

 

 Azok a testi fogyatékos választók, akiknek nehézséget jelent a helyi szavazókör 

felkeresése, jogosultak lehetnek a választókerületben található, könnyebben elérhető 

szavazókörben történő szavazásra. 

 

6. Mikor tartják a helyi választásokat? 

 A helyi választásokat általában ötévente tartják, májusban vagy júniusban. A 

szavazás tényleges napját, amely minden területen azonos, a rendeletben tűzi ki a 

környezetvédelmi, közösségi és önkormányzati miniszter. A miniszter rögzíti továbbá 

a szavazás időtartamát, amelynek legalább tizenkét órának kell lennie 7:00 és 22:30 

között. Azonban kedvezőtlen időjárás és közlekedési nehézségek esetén a 

szigeteken a választás napja előtt is megtartható a szavazás, és négy órára 

csökkenthető a szavazás időtartama.  

 

7. Hogyan szervezik a választást? 

 Az egyes helyi hatóságok választásának lebonyolításáért a helyi önkormányzat 

szavazatszedő bizottságának elnöke felelős. A választás lebonyolításával 

kapcsolatos költséget a helyi hatóság viseli. 

 

 A helyi hatóságok két vagy több helyi választókerületre vannak felosztva, és 

mindegyik választókerületben az adott kerülethez rendelt számú tanácsi tagot 

választanak. 2014-ben 137 helyi kerületben tartanak választást. 

 

8. Jelöltállítás  

 A helyi választásokra egy hétig ajánlhatók jelöltek a választás napja előtt négy héttel. 

A jelölt ajánlhatja saját magát, vagy az érintett területen regisztrált helyi 

önkormányzati választópolgár ajánlhatja. Ugyanaz a személy több területen is 
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ajánlható jelöltként. Bejegyzett politikai pártok jelöltje által benyújtott nevezési laphoz 

mellékelni kell a politikai hovatartozás igazolását. Ha nem mellékelik az igazolást, 

vagy a következő eljárások közül valamelyiket végre kell hajtani a jelölések 

befogadásának határidejéig: 

 

  az érintett választókerületben helyi választópolgárként regisztrált 15 ajánló 

törvényes nyilatkozata, tanúként ellenjegyezve dokumentumhitelesítő, 

békebíró, közjegyző, rendőr (a Garda Síochána tagja) vagy a nyilvántartási 

hatóság tisztviselője által, 

 

 vagy 

 

  a jelölt vagy a nevében eljáró személy, az illetékes szavazatszedő bizottsági 

elnöknél 100 euró letétet elhelyezve.  

 

 A jelölt megadhatja pártállását a jelölőszelvényen. Ha a jelöltnek nincs pártállása, azt 

közölheti a „pártonkívüli” megjegyzéssel, vagy üresen hagyhatja a megfelelő helyet. 

 

 A jelölt vagy javaslattevő felelős annak biztosításáért, hogy a kitöltött jelölőszelvény 

visszakerüljön a szavazatszedő bizottság elnökéhez, mielőtt lejár a jelölések 

beérkezésének a határideje a választásokon. 

 

 A szavazatszedő bizottság elnökének a bemutatást követő egy órán belül meg kell 

győződnie a jelölés érvényességéről, és érvénytelenítheti azt, ha: 

 

  bármely jelölt jelölőszelvénye nincs megfelelően kitöltve vagy aláírva; vagy 

 

  olyan jelölt jelölőszelvénye esetén, aki nem tagja politikai pártnak, és az 

ajánlók útján történő jelölést választotta, a jelöléshez nem csatoltak ajánlást 

az előírt módon. 
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9. A szavazás 

 A helyi hatóság eldöntheti, hogy küld-e választási értesítőt minden szavazónak. Az 

értesítő tartalmazza a szavazás dátumát, a szavazás idejét, a nyilvántartott 

választópolgárok számát és a szavazóhelyiséget, ahol a választópolgár szavazhat. A 

szavazatszedő bizottság elnöke postai úton szavazólapot küld minden levélben 

szavazónak, és megszervezi a szavazólapok eljuttatását a speciális választói 

névjegyzékre felvett fogyatékos választóknak. 

 

 A szavazóhelyeket a megyei/városi tanácsok jelölik ki. A szavazatszedő bizottság 

elnöke szavazóhelyiségeket jelöl ki az egyes szavazóhelyeken. Általában iskolákat 

és egyéb középületeket vesznek igénybe. A szavazás napján minden 

szavazóhelyiséget szavazóbizottsági elnök felügyel, akit egy szavazóbiztos segít. A 

jelöltet a szavazóhelyiségben egy megbízott képviselheti, aki segít megelőzni a 

választási bűncselekményeket.  

 

10. Szavazás 

 A meghirdetett helyi választásokon a szavazást a PR-STV rendszerrel bonyolítják le 

(arányos képviselet egyéni átruházható szavazatokkal).  

  

A szavazás napján a választópolgár a szavazókörben nevének és címének 

megadásával szavazólapot igényel. Előfordulhat, hogy a választópolgárnak igazolnia 

kell személyazonosságát, és ennek hiányában nem szavazhat.  

A következő dokumentumok fogadhatók el a személyazonosság igatolására: 

 

(i) útlevél;  

(ii) vezetői engedély;  

(iii) fényképes munkavállalói igazolvány;  

(iv) oktatási intézmény által kiállított fényképes diákigazolvány;  

(v) névre szóló fényképes úti okmány;  

(vi) a választókerületen belüli címre kiállított bankszámla- vagy megtakarítási 

számla- vagy hitelszövetkezeti tagsági szerződés;  

(vii) közszolgáltatási kártya;  
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(viii) ideiglenes tartózkodási engedély;  

(ix) a Garda Nemzeti Bevándorlási Hivatala által kiállított (GNIB-)kártya;  

 

vagy a következők egy további dokumentum kíséretében, amelyben szerepel a 

tulajdonos választókerületbeli címe 

 

(x) csekkfüzet; 

(xi) csekk-kártya; 

(xiii) hitelkártya; 

(xiv) születési anyakönyvi kivonat; 

(xv)  házassági anyakönyvi kivonat.  

 

 

Ha a szavazóbizottsági elnök megbizonyosodott a választópolgár 

személyazonosságáról, hivatalos bélyegzővel ellátva átadja neki a szavazólapot. 

 

A választópolgár szavazófülkében, titkosan adja le szavazatát. A jelöltek nevei 

betűrendben szerepelnek a szavazólapon a jelölt fényképével, politikai 

hovatartozásával és pártjának emblémájával együtt (ha van ilyen). A választópolgár 

az általa első helyen választott jelölt neve mellé 1-est, a második helyen választott 

jelölt neve mellé 2-est, a harmadik helyen választott jelölt neve mellé 3-ast ír és így 

tovább. Ezzel a választópolgár utasítja a szavazatszedő bizottság elnökét, hogy a 

szavazatot a második helyen választott jelöltre átruházza az első helyen választott 

jelölt megválasztása vagy kizárása esetén. Ha ugyanaz a helyzet áll elő a második 

helyen választott jelöltnél is, akkor a szavazat átruházható a harmadik helyen 

választottra és így tovább. A választópolgár összehajtja a szavazólapot úgy, hogy ne 

legyen látható rajta a jelölés, és behelyezi a lezárt urnába. A választáson csak 

egyszer lehet szavazni. 

 

A látássérült vagy fogyatékos, vagy olvasási nehézségekkel küzdő személyeket 

segítheti a szavazóbizottsági elnök vagy egy kísérő. 
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 A szavazóbizottsági elnök elrendelheti a választási bűncselekménnyel gyanúsított 

bármely személy őrizetbe vételét. 

 

11. A számlálás 

 A számlálásra vonatkozó szabályok: 

 Az összes urnát elszállítják az egyes helyi hatóságok központi számlálóhelyére. A 

jelöltek megbízottjai a számlálóhelyen felügyelhetik a számlálási folyamatot. A 

szavazatszámlálás kezdete előtt a levélben szavazók és a speciális szavazók 

szavazólapjait tartalmazó borítékokat a jelöltek megbízottjainak jelenlétében 

felnyitják, és a szavazólapokat a helyi hatóság többi szavazólapja közé helyezik. 

 

A számlálás a szavazást követő napon 9 órakor kezdődik. Kinyitják az összes urnát, 

és összevetik a szavazólapok számát a szavazóbizottsági elnökök által leadottal. 

Ezek után a szavazólapokat alaposan összekeverik, majd sorrendbe állítják az egyes 

jelölteknél feljegyzett első preferencia szerint; az érvénytelen szavazólapokat 

eltávolítják. 

 

 Kvóta: 

A kvóta mutatja, hogy legalább hány szavazat szükséges egy jelölt 

megválasztásának szavatolásához. Megállapításához az érvényes szavazólapok 

számát el kell osztani a betöltend helyek száma +1-gyel, és az eredményhez hozzá 

kell adni egyet. Tehát 40 000 érvényes szavazólap és 4 betöltendõ hely esetén a 

részvételi hányad 8001. A fenti példában láthatóan csak négy jelölt (a 

megválasztandó jelöltek száma) érheti el a kvótát. 

 

 Többletszavazatok átruházása: 

 Az első számlálás végén a kvótával megegyező vagy azt meghaladó számú 

szavazatot kapott jelölt megválasztottnak minősül. Ha egy jelölt a kvótánál több 

szavazatot kap, a felesleges többletszavazatokat arányosan át lehet adni a többi 

jelöltnek az alábbiak szerint. Ha egy jelölt összes szavazata első preferenciaként 

leadott szavazat, akkor a szavazólapjait külön csomagokba kell válogatni a 

szavazólapokon következőként megadott preferencia szerint. Külön csomagot 
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képeznek az át nem adható szavazólapok (azok, amelyeken nincs feltüntetve 

tényleges további preferencia). Ha a többletszavazatok száma megegyezik az 

átruházható szavazatok számával vagy nagyobb annál, akkor minden fennmaradó 

jelölt megkapja az összes szavazatot az átruházható szavazólapok megfelelő 

csomagjából. Ha a többletszavazatok száma kisebb az átruházható szavazatok 

számánál, akkor minden fennmaradó jelölt a következők szerint megállapított számú 

szavazatot kap az átruházható szavazólapok megfelelő csomagjából: -  

Többletszavazatok száma x a csomagban lévő szavazólapok száma 

Az átruházható szavazólapok száma összesen 

 

 Ha a többlet átruházott szavazólapokból adódik, akkor csak az adott jelöltre 

utolsóként átruházott csomagot vizsgálják, majd ezt a csomagot ugyanúgy első 

preferenciális szavazatokat tartalmazó többletként kezelik. Ha két vagy több jelölt 

haladja meg a kvótát, akkor elsőként a nagyobb többletet osztják szét. 

 

 Jelölt kizárása: 

Ha egy jelöltnek sincs többlete, vagy a többlet nem elegendő a fennmaradó jelöltek 

egyikének megválasztásához, vagy számottevően befolyásolja a számlálás menetét, 

akkor a fennmaradó jelöltek közül a legalacsonyabb számú szavazatot elért jelöltet 

kizárják, és szavazatait átruházzák a fennmaradó jelöltekre a szavazólapokon 

feltüntetett következő preferencia szerint. Ha egy szavazólap átruházható és egy már 

megválasztott vagy kizárt jelölt szerepel rajta második preferenciaként, akkor a 

szavazatot a harmadikként választott jelölt kapja és így tovább. 

 

A számlálás befejezése: 

 A számlálás addig folytatódik, amíg az összes helyet betöltötték. Ha a betöltendő 

helyek száma megegyezik a még versenyben lévő jelöltek számával, akkor a 

fennmaradó jelölteket a kvóta elérése nélkül megválasztottá nyilvánítják. 

 

 Újraszámlálás: 

 A szavazatszedő bizottság elnöke a számlálás bármely pontján újraszámlálhatja az 

összes vagy tetszőleges számú szavazólapot. A jelölt vagy a jelölt választási 
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megbízottja jogosult a szavazatok meghatározott részének vagy az összes 

szavazólap-csomag teljes újraszámlálását kérni. Az újraszámláláskor a szavazólapok 

sorrendje nem változtatható meg. Jelentős hiba felfedezése esetén a szavazólapokat 

újból meg kell számlálni onnan, ahol felfedezték a hibát. 

 

12. A választás eredményei 

 A számlálás befejezésekor a szavazatszedő bizottság elnöke kijelenti és nyilvánosan 

közzéteszi a választás eredményét, és bejelenti a helyi hatóság megválasztott 

tagjainak nevét. 

 

 Ha egy jelöltet több választókörzetben is taggá választanak, akkor az eredmények 

közzétételétől számított három napon belül írásban kell nyilatkoznia, hogy melyik 

körzetet kívánja képviselni. Az ebből következő üresedéseket alkalmi üresedésként 

kell kezelni. 

 

13. Bírósági fellebbezés 

 Bármely 18 évet betöltött személy megkérdőjelezheti a helyi választás eredményét a 

Körzeti Bíróságnál az eredmények közzétételét követő 28 napon belül benyújtott 

fellebbezésben. A választás megkérdőjelezhető iskolai végzettség hiánya, a 

választás lebonyolításának zavarása vagy egyéb módon történő beavatkozás, 

akadályozás, tévedés vagy egyéb szabálytalanság miatt. A választási fellebbezés 

elbírálásakor a Körzeti Bíróságnak meg kell állapítania a választás helyes 

eredményét, és ennek érdekében elrendelheti a szavazatok újraszámlálását. A 

bíróság a választókerületben történt választást teljesen vagy részben érvénytelenné 

nyilváníthatja, és ebben az esetben új választásokat kell tartani a megüresedett hely 

betöltése céljából.  

 

14. Elnök/polgármester 

 A helyi önkormányzati vagy önkormányzati körzeti tagok (az utóbbiak esetén a 2014. 

évi helyi választásokat követően) minden éves ülésen megválasztanak egy 

önkormányzati vagy önkormányzati körzeti tagot az elnöki (Cathaoirleach, bizonyos 

esetekben polgármesteri vagy főpolgármesteri) hivatal betöltésére. Az elnök elnököl 
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a tanács vagy az önkormányzati körzeti tagok valamennyi ülésén. 

 

15. Alkalmi üresedések 

 A megválasztott helyi hatóságok tagságában felmerülő alkalmi üresedéseket az 

érintett hatóság kebelbeli választás (kooptálás) útján tölti be. A kooptált tag a 

következő választásokig a megválasztott tanácstagokkal azonos feltételekkel 

birtokolja a helyet.  

 

16. Kiadások és adományok  

 Az 1999. évi helyi választási törvény (az adományok és kiadások közzétételéről) 

meghatározza a politikai adományok elfogadására és a választási kiadásokra 

vonatkozóan a helyi hatóságok tagjaira, a politikai pártokra, harmadik felekre és a 

helyi választási jelöltekre érvényes jogi követelményeket. 

 

Költségek 

Az elsőként a 2009-es helyi választásokon bevezetett kiadási keretet módosította a 

helyi önkormányzati reformról szóló 2014. évi törvény. A kiadási keret a helyi 

választókerület lakosságától függ.  

 

 

 

 

 

 

A politikai pártok jelöltjei által elkölthető keret 10%-a automatikusan a párt országos 

megbízottjának van fenntartva. Például ha a párt jelöltjének keretösszege 13 000 €, 

abból 1300 € automatikusan a párt általi használatra van fenntartva. A tényleges 

keret tehát 11 700 €. A 10%-os hányad a jelölt és a nemzeti megbízott írásbeli 

megállapodásával növelhető vagy csökkenthető. 

 

A választás előtt felmerült választási kiadásokat be kell jelenteni a helyi 

hatóságnak, és nem léphetik túl a megadott határértéket. A költési időszak 

Helyi választókerület Jelölt kiadási kerete 

35 000 főt meghaladó lakosság 13 000 € 

18 001 és 35 000 fő közötti lakosság 11 500 € 

Legfeljebb 18 000 fős lakosság 9 750 € 
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kezdőnapját a miniszter rendeletben tűzi ki a választások előtt, és a 50–60 nappal 

kell megelőznie a szavazás napját. A szavazás napját megelőző 90 napon belül 

minden jelöltnek nyilatkoznia kell a kiadásairól. 

 

Adományok 

Egy naptári éven belül a helyi hatóság tagja vagy a helyi választási jelölt 

ugyanabból a forrásból legfeljebb 1000 euró összeget fogadhat el. A 600 eurót 

meghaladó adományokat a helyi hatóság felé tett nyilatkozatban részletesen 

ismertetni kell. A 100 eurót meghaladó pénzbeli adományt elfogadó jelölt vagy helyi 

hatósági tag köteles egy pénzintézetben politikai adományok számára fenntartott 

számlát nyitni és vezetni.  

 

Bizonyos adományokra korlátozások érvényesek. Tilos elfogadni névtelen forrásból 

származó, 100 eurót meghaladó adományt. Tilosak továbbá a 200 eurót 

meghaladó készpénzadományok. A 200 eurót meghaladó vállalati adományokra 

speciális szabályok érvényesek – az adományozónak nyilvántartásba kell vetetnie 

magát a választási csalások vizsgálatában kompetens hivatalnál (Standards in 

Public Office Commission), és igazolnia kell, hogy az adományt jóváhagyta a 

testület. 

 

17. A helyi választási törvény 

 A helyi választásokról törvényi szabályozását elsősorban a következő jogszabályok, 

és mindenkori módosításaik tartalmazzák: 

 - 1974. évi helyi választási törvény (a fellebbezésekről és a kizárásokról)  

 - 1992. évi választási törvény 

 - 1995. évi helyi választásokat szabályozó törvény 

 - 1996. évi (módosított) választási törvény 

- 1997. évi választási törvény 

- 1998. évi helyi önkormányzati törvény 

- 1999. évi helyi választási törvény (az adományok és kiadások közzétételéről) 

- 2001. évi (módosított) választási törvény 

- 2001. évi helyi önkormányzati törvény 
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- 2003. évi (2. számú) helyi önkormányzati törvény 

- 2004. évi (módosított) választási törvény 

- 2006. évi (módosított) választási törvény 

- 2009. évi (módosított) választási törvény 

- 2014. évi helyi önkormányzati törvény 

  

 A törvények szövege a kormányzati kiadványok hivatalánál szerezhető be 

(Government Publications, 52. St. Stephen’s Green, Dublin 2 vagy megtekinthetők a 

www.irishstatutebook.ie weboldalon  

 

18. Egyéb ismertetők 

 A sorozat további ismertetői: 

 Az elnökválasztásról 

 Az alsóház (Dáil) választásának módja 

 A felsőház (Seanad) megválasztásáról  

 Európai Parlament: az ír képviselők választásáról  

 A népszavazás Írországban 

 A választói névjegyzékről 

 Információk fogyatékkal élő szavazóknak 

   

 

 

 

Környezetvédelmi, Közösségi és Önkormányzati Minisztérium 

2014. február 

 


