VÁLASZTOJOGI JOGSZABÁLYOK1
Törvények:
 Magyarország Alaptörvénye
 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról
 2013. évi LXXXVII. törvény az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről
 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról
 2013. évi CCXXXVIII. törvény a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári
kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról
 2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól
 2003. évi CXIII. törvény az Európai Parlament tagjainak választásáról
 2021. évi I. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről
Rendeletek:
 33/2019. (XII. 23.) IM rendelet az országgyűlési képviselők időközi választása
költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
 2/2018. (I. 3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők választása költségeinek
normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
o 1. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez
o 2. melléklet a 2/2018. (I. 3.) IM rendelethez









1/2018. (I. 3.) IM rendelet az országgyűlési képviselők választásán a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási
eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról
69/2013. (XII. 29.) NGM rendelet az országgyűlési képviselők választása
kampányköltségeinek támogatásáról
17/2013. (VII. 17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb választási
nyilvántartások vezetéséről
80/2021. (II. 22.) Korm. rendelet a 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel
összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
22/2019. (VII. 31.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek
általános választása, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános
választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési
rendjéről
21/2019. (VII. 31.) IM rendelet a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. október
13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
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20/2019. (VII. 30.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásán, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán a választási
irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a
választási eljárásban használandó nyomtatványokról
19/2019. (VII. 29.) IM rendelet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.
október 13. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak
megállapításáról
4/2019. (III. 1.) IM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2019. május 26. napjára
kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról
3/2019. (II.27.) IM rendelet az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választásán
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól,
a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, valamint
a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint egyes választási tárgyú
rendeletek módosításáról
23/2018. (VIII. 30.) IM rendelet - a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
időközi választása és a nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása
költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
11/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazások költségeinek normatíváiról,
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről
10/2016. (VI. 28.) IM rendelet a népszavazás kezdeményezése során a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatokról
o 1. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
o 2. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez
o 3. melléklet a 10/2016. (VI. 28.) IM rendelethez





9/2016. (VI. 28.) IM rendelet az országos népszavazáson a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban
használandó nyomtatványokról, valamint a népszavazási eredmény országosan
összesített adatainak köréről
2/2015. IM rendelet a helyi népszavazási eljárás során a választási irodák hatáskörébe
tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól és a használandó
nyomtatványokról

