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Legyen a személyazonossági irata kéznél 

Mutassa be a következőt: 

• vezetői engedélyét, VAGY 

• tartományi vagy területi személyazonossági kártyáját, VAGY 

• bármely egyéb, az állam által kiállított fényképes kártyát, amelyen szerepel a neve és jelenlegi címe, 
VAGY 

• két személyazonossági iratot. Mindkettőn szerepelnie kell a nevének és az egyiken rajta kell lenni a 
lakcímének is. 

 
Preuves d’identité : A nevével ellátott dokumentumok: 
• carte d’assurance-maladie • egészségbiztosítási kártya 
• passeport canadien • kanadai útlevél 
• certificat de naissance • születési anyakönyvi kivonat 
• certificat de citoyenneté canadienne • kanadai állampolgárságot igazoló bizonyítvány 
• carte de citoyenneté • állampolgársági kártya 
• carte d’assurance sociale • kanadai társadalombiztosítási azonosító szám 

kártya 
• certificat de statut d’Indien • indián státuszt igazoló kártya 
• carte d’identité des Forces canadiennes • kanadai hadsereg személyazonossági kártya 
• carte de santé d’Anciens Combattants • veteránügyi minisztérium által kiállított 

egészségbiztosítási kártya  
• carte de la Sécurité de la vieillesse • öregségi biztosítási személyazonossági kártya 
• carte d’hôpital • kórházi kártya 
• carte d’une clinique médicale • egészségügyi központi kártya  
• étiquette sur un contenant de médicaments sous 

ordonnance 
• címke egy vényre kapható gyógyszer tartályán  

• bracelet d’identité délivré par un hôpital ou un 
établissement de soins de longue durée 

• kórházi vagy krónikus ápolási intézményi azonosító 
karperec  

• carte de donneur de sang • véradó kártya 
• carte de l’INCA • CNIB (Kanadai Nemzeti Intézmény a Vakok 

Számára) kártya  
• carte de crédit • hitelkártya 
• carte de débit • bankkártya 
• carte d’employé • munkáltató által kiállított alkalmazotti kártya 
• carte d’identité d’étudiant • diákigazolvány 
• carte de transport en commun • tömegközlekedési bérlet 
• carte de bibliothèque • könyvtári kártya 
• carte d’identité d’une régie des alcools • személyazonossági kártya alkoholfogyasztás 

céljából 
• carte de libéré conditionnel • feltételesen szabadlábra helyezett kártyája 
• permis d’arme à feu • fegyvertulajdonosi engedély 
• permis ou carte de pêche, de piégeage ou de 

chasse 
• horgász-, csapdával való vadászatra szóló vagy 

vadászengedély 

 



Preuves d’identité et d’adresse : A nevével és a lakcímével ellátott dokumentumok: 
• facture d’un service public (p. ex. électricité, eau, 

services de télécommunication, comme le 
téléphone, la télévision par câble ou la télévision par 
satellite) 

• közmű számla (például áram, távközlési 
szolgáltatások, beleértve a telefont, kábelt és 
műholdat) 

• état de compte bancaire • bankszámlakivonat 
• état de compte d’une caisse populaire • hitelszövetkezeti számlakivonat 
• relevé de carte de crédit • hitelkártya számlakivonat 
• chèque personnel • személyes csekk 
• relevé de prestations du gouvernement • állami juttatást igazoló kimutatás 
• chèque ou talon de chèque du gouvernement • állami csekk vagy állami csekkszelvény 
• état des prestations d’un régime de retraite • nyugdíjprogram ellátás folyósítását igazoló irat 
• bail ou sous-bail d’habitation • lakásbérleti szerződés vagy albérleti szerződés 
• convention hypothécaire ou état de compte de prêt 

hypothécaire 
• lakásjelzálog szerződés vagy lakásjelzálog kifizetési 

kimutatás  
• avis de cotisation d’impôt sur le revenu • személyi jövedelemadó kivetése 
• avis de cotisation ou d’évaluation de l’impôt foncier • ingatlanadó kivetése vagy értékelése 
• document de propriété d’un véhicule • járműtulajdon 
• certificat, police ou relevé d’assurance • biztosítási igazolás, kötvény vagy nyilatkozat 
• correspondance provenant d’une école, d’un collège 

ou d’une université 
• iskolai, főiskolai vagy egyetemi levelezés 

• lettre d’un curateur public ou d’un tuteur public • közgondnok vagy közgyám igazolása 
• formulaire de révision ciblée remis par Élections 

Canada aux résidents d’établissements de soins de 
longue durée 

• megcélzott módosítási űrlap a Kanadai Választási 
Hivataltól a krónikus ápolási intézményben alók 
számára 

• lettre de confirmation de résidence délivrée par 
l’autorité responsable d’une bande ou d’une réserve 
des Premières Nations ou une autorité locale inuite 

• egy indián törzs vagy rezervátum vagy eszkimó 
helyi hatósága által kiállított lakhelyet igazoló levél   

• lettre de confirmation de résidence, attestation de 
séjour, formulaire d’admission ou relevé de 
prestations délivré par l’autorité responsable : 

• lakhelyet igazoló levél, tartózkodási igazolás, 
felvételi űrlap vagy juttatási igazolás a következő 
kijelölt létesítmények valamelyikéből: 

– d’une résidence pour étudiants – diákotthon 
– d’une résidence pour personnes âgées – nyugdíjas otthon 
– d’un établissement de soins de longue durée – krónikus ápolási intézmény 
– d’un refuge – menedékhely 
– d’une soupe populaire – népkonyha 

Az erdeti formátumukban kiállított személyazonossági kártyákat és iratokat fogadjuk el. Az 
elektrónikusan kiállított iratok esetében  (mint például  e-kimutatások vagy e-számlák), elfogadjuk a 
kinyomtatott formátumot vagy bemutathatja őket egy mobil eszközön. 

Rendelkezik személyazonossági irattal, de nem tudja igazolni a lakhelyét? 

Tegyen esküt: Mutasson be két a nevét tartalmazó személyazonossági iratot és kérjen meg valakit, aki 
ismeri Önt, hogy igazolja az Ön címét. Ennek az illetőnek igazolnia kell a személyazonosságát és címét és 
ugyanabban a választási körzetben kell regisztrálva lennie. Ez az illető csak egy személy részére tehet 
esküt. 

Ezek az információk más nyelveken és formátumokban is elérhetők. 

elections.ca 1-800-463-6868  TTY 1-800-361-8935 
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