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Legyen a személyazonossági irata kéznél, hogy szavazzon 
Három lehetőség személyazonossága és címe bizonyítására 

 

 1. opció  

 
 

Mutasson be egyet az alábbi személyazonossági iratokból:  
• gépjárművezetői engedélye 
• bármely egyéb, a kanadai kormány által kiadott kártya (állami, tartományi/territóriumi vagy helyi), 

amelyen megtalálható a fényképe, neve és jelenlegi címe 

2. opció  

 
+ 

 

Mutasson be két személyazonossági iratot 
Mindkettőn szerepelnie kell a nevének és legalább egynek tartalmaznia kell a jelenlegi címét 
Példák:  
• Szavazók információs kártyája és bankszámlakivonat 
• Közüzemi számla és diákigazolvány 

Nem rendelkezik ezekkel? Semmi baj!  
Az alábbiakban megtekintheti az elfogadott személyazonossági iratok listáját a 2. opció esetében  

 

From a government or government agency Egy közigazgatási hivataltól vagy kormányzati 
szervtől 

• band membership card • indián törzs tagsági kártya 

• birth certificate • születési anyakönyvi kivonat 

• Canadian citizenship card  
or certificate 

• kanadai állampolgársági kártya vagy kanadai 
állampolgárságot igazoló bizonyítvány 

• Canadian Forces identity card • kanadai hadsereg személyazonossági kártya 

• Canadian passport • kanadai útlevél 

• card issued by an Inuit local authority  • eszkimó helyi hatóság által kiállított kártya 

• firearms licence • fegyvertulajdonosi engedély 

• government cheque or cheque stub • állami csekk vagy állami csekkszelvény 

• government statement of benefits • állami juttatást igazoló kimutatás 

• health card  • egészségbiztosítási kártya 

• income tax assessment • személyi jövedelemadó kivetése 

• Indian status card or temporary confirmation of 
registration 

• indián státuszt igazoló kártya vagy a regisztrálás 
átmeneti megerősítése 

• library card • könyvtári kártya 

• licence or card issued for fishing, trapping  
or hunting 

• horgász-, csapdával való vadászatra szóló vagy 
vadászengedély 

• liquor identity card • személyazonossági kártya alkoholfogyasztás céljából 

• Métis card • métis kártya 
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• old age security card • öregségi biztosítási személyazonossági kártya 

• parolee card • feltételesen szabadlábra helyezett kártyája 

• property tax assessment or evaluation • ingatlanadó kivetése vagy értékelése 

• public transportation card • tömegközlekedési bérlet 

• social insurance number card • kanadai társadalombiztosítási azonosító szám kártya 

• vehicle ownership • járműtulajdon 

• Veterans Affairs health care identification card • Veteránügyi minisztérium által kiállított 
egészségbiztosítási kártya 

From Elections Canada A Kanadai Választási Hivataltól 

• targeted revision form to residents of long-term care 
institutions 

• megcélzott módosítási űrlap a krónikus ápolási 
intézményben lakók számára 

• voter information card • szavazóknak szóló információs kártya 

From an educational institution Oktatási intézménytől 

• correspondence issued by a school, college or university • iskolai, főiskolai vagy egyetemi levelezés 

• student identity card • diákigazolvány 

From a health care facility or organization Egészségügyi ellátás nyújtó intézménytő vagy 
szervezettől 

• blood donor card • véradó kártya 

• CNIB card • CNIB (A Vakok Kanadai Nemzeti Intézménye) kártya 

• hospital card • kórházi kártya 

• label on a prescription container • címke egy vényre kapható gyógyszer tartályán 

• identity bracelet issued by a hospital or long-term  
care institution 

• kórházi vagy krónikus ápolási intézményi azonosító 
karperec 

• medical clinic card • egészségügyi központi kártya 

From a financial institution Pénzügyi intézménytől 
• bank statement • bankszámlakivonat 

• credit card • hitelkártya 

• credit card statement • hitelkártya számlakivonat 

• credit union statement • hitelszövetkezeti számlakivonat 

• debit card • bankkártya 

• insurance certificate, policy or statement • biztosítási igazolás, kötény vagy nyilatkozat 

• mortgage contract or statement • lakásjelzálog szerződés vagy lakásjelzálog kifizetési 
kimutatás 

• pension plan statement • nyugdíjprogram ellátás folyósítását igazoló irat 

• personal cheque • személyes csekk 
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From a private organization Magánszervezettől 
• employee card • munkáltató által kiállított alkalmazotti kártya 

• residential lease or sub-lease • lakásbérleti szerződés vagy albérleti szerződés 

• utility bill (e.g.: electricity; water; telecommunications 
services including telephone, cable or satellite) 

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

Letters of confirmation Igazolási levelek 

• letter from a public curator, public guardian or public 
trustee 

• közgondnok vagy közgyám igazolása 

• letter of confirmation of residence from a First Nations 
band or reserve or an Inuit local authority 

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

• letter of confirmation of residence, letter of stay, 
admission form, or statement of benefits from one of the 
following designated establishments: 
− student residence 
− seniors’ residence 
− long-term care institution 
− shelter 
− soup kitchen 
− a community-based residential facility 

• lakhelyet igazoló levél, tartózkodási igazolás, felvételi 
űrlap vagy juttatási igazolás a következő kijelölt 
létesítmények valamelyikéből: 
- diákotthon 
- nyugdíjas otthon 
- krónikus ápolási intézmény 
- menedékhely 
- népkonyha 
- közösségi alapú lakóhely 

További személyazonossági iratok is hozzátehetők. Elektronikusan kiállított kimutatásokat vagy számlákat is elfogadunk. 
Ezeket nyomtassa ki vagy mutassa be mobil eszközön. 
 

3. opció  

 
+ 

 

Ha nincs személyazonossági irata 
Szavazhat, ha nyilatkozik személyazonosságával és címével kapcsolatban írásban, és ha valaki, aki 
ismeri Önt, és aki az Ön szavazókörzetébe tartozik, igazolja az Ön kilétét.  
A kezesnek bizonyítania kell személyazonosságát és címét. Egy illető csak egy személy 
személyazonosságát igazolhatja (kivéve a krónikus ápolási intézményben lakók esetében). 

 
Az elfogadott személyazonosítók listája több nyelven is elérhető az elections.ca weboldalon.   
További formátumokért, mint például Braille-írás vagy hangfelvétel, hívja az 1-800-463-6868 telefonszámot. 
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