SZAVAZÁSI ÚTMUTATÓ
QUÉBEC TARTOMÁNY VÁLASZTÁSI FŐIGAZGATÓSÁGA AZ ALÁBBIAKBAN TÁJÉKOZTATJA ÖNT JOGAIRÓL.

VÁLASZTÁSRA JOGOSULT-E ÖN?
A választási jogosultsághoz Önnek szerepelnie kell a választói
névjegyzékben, illetve a választás napján meg kell felelnie a
következő feltételeknek:
• betöltött 18. életév;
• kanadai állampolgárság;
• legalább 6 hónapja bejelentett lakcím Québec-ben.

• Ha a választási napok folyamán Ön ideiglenesen egy másik
olyan választási körzetben tartózkodik, amelyik nem az Ön
lakóhelye szerinti saját választási körzete, akkor szavazhat az
ehhez a választási körzethez tartozó bizottság elnökének az erre
a célra kijelölt irodájában is. Ön a lakóhelye szerinti választási
körzet jelöltjére fog szavazni.
• Szavazóhelyiségek lesznek létrehozva a legtöbb egyetemen és
főiskolákon.

SZEREPEL AZ ÖN NEVE A VÁLASZTÁSI NÉVJEGYZÉKBEN?
Erről a postán kapott választási értesítőből tájékozódhat.

HOGYAN KELL SZAVAZNI?
1. lépés A választási iroda személyzete ellenőrzi, hogy Ön
szerepel-e a választói névjegyzékben.
2. lépés Ö
 n igazolja személyazonosságát egy erre
alkalmas okmánnyal.
3. lépés Ön kap egy szavazólapot.
4. lépés Ön félrevonul a szavazófülkébe, ahol lehetősége van
bizalmasan szavazni. A lapon elegendő egyetlen kört
megjelölni, ehhez kötelező módon a választóbiztostól
kapott tollat kell használnia.
5. lépés Miután szavazott, térjen vissza az asztalhoz.
6. lépés A szavazólapot helyezze a szavazatgyőjtő ládába.

HOGYAN LEHET FELIRATKOZNI A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBE?
Jelentkeznie kell a felülvizsgálati irodában, és írásban kérheti a
választói névjegyzékbe történő felvételt, vagy az ott szereplő
adatainak módosítását. Meghatalmazottként szülője, házastársa
vagy Önnel együtt lakó hozzátartozója is eljárhat Ön helyett.
A meghatalmazottnak az Ön kérvénye mellé két
személyazonosságot igazoló okmányt is fel kell mutatnia,
ellenkező esetben a kérvény elutasításra kerül.
1. OKMÁNY
Az első okmánynak tartalmaznia kell az Ön nevét és születési
dátumát.
Példák: Születési Anyakönyvi Kivonat, Québec-i
egészségbiztosítási kártya, kanadai útlevél
2. OKMÁNY
A második okmánynak tartalmaznia kell az Ön nevét és lakcímét.
Példák: Québec-i engedély, telefon vagy villanyszámla
HOL TALÁLHATÓ A FELÜLVIZSGÁLATI IRODA?
A felülvizsgálati iroda címét, fogadási idejét postán kapott
választási értesítőből tudhatja meg.
TOVÁBBI KÉSEDELEM
Letelt a felülvizsgálati időszak, de Ön szeretne módosítási
kérvényt beadni a választói névjegyzékkel kapcsolatban?
Vegye fel a kapcsolatot a választóbiztosi irodájával. Értesíteni
fogják a soron kívüli felülvizsgálati lehetőség helyéről és
idejéről. Ebben az időszakban azonban a választó kizárólag
személyesen adhatja be kérvényét.
FONTOS! A soron kívüli felülvizsgálati idő szakban a választói
névjegyzékbe felvett minden választó kizárólag az elő választás
és választás napján, a választásnak helyt adó irodában jogosult
szavazni, és nem az elő zetes szavazás alkalmával.
MIKOR ÉS HOL KELL SZAVAZNI?
Néhány nappal a szavazás előtt kapni fog egy emlékeztető
kártyát amely az összes szükséges információt tartalmazza, hogy
szavazzanak a választás napján. Ugyancsak megtalálja benne
azoknak a jelölteknek a nevét akik az Ön választási körzetében
versenyeznek.
NEM TUD SZAVAZNI A VÁLASZTÁS NAPJÁN? TÖBB
ALTERNATÍVA ÁLL A RENDELKEZÉSRE
• Szavazhat az előzetes szavazóhelyiségeknél Nézze meg az
othhonához küldött értesítést, hogy megtudja, a címet, napokon
és nyitvatartási idejét meg előzetes szavazóhelyiségek.
• Szavazhat a bizottság elnökének az irodájában vagy az egyik
erre kijelölt hivatalban az erre a célra fenntartott napokon.
Tudjon meg többet a a bizottság vagy keresse fel weboldalunkat,
hogy megtalálja az Ön számára kijelölt hivatalt.

Siketek és nagyothallók az alábbi
díjmentes telefonszámot hívhatják: 1 800 537-0644.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

FONTOS! A szavazáshoz igazolnia kell személyazonosságát
az alábbi dokumentumok egyikével:
• Québec-i egészségbiztosítási kártya;
• Québec-i engedély;
• Kanadai útlevél;
• Indián státusz igazolvány;
• Kanadai katonai személyi igazolvány.

VAN MÁS MÓDJA IS HOGY ÖN A SZAVAZATI JOGÁT
GYAKOROLJA?
Igen, más speciális intézkedések is hatályban vannak az emberek
részére, akik:
• ideiglenesen távol vannak;
• egészségügyi okok miatt képtelenek elhagyni lakóhelyüket és a
gondozójuk lakóhelye ugyanazon a címen van;
• kórházban fekszenek vagy tartózkodnak, gondozási szálláson és
ápolási központban, rehabilitációs központban vagy az idősek
számára biztosított bizonyos lakóhelyeken vannak.
Ismer valakit aki ilyen helyzetben van?
A lehető leghamarabb tájékoztassa ő ket, mivel a nyilvántartásba
vétel iránti kérelmeknek a választási idő szak elején be kell
érkeznie.
KÉRDÉSE VAN?
• L átogassa meg a Választási Főigazgatóság weboldalát:
www.elections.quebec.
• Telefonáljon a Választási Főigazgatóságnak a következő
díjmentes számon: 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
• Írjon elektronikus levelet a Választási Főigazgatóságnak a
következő címre: info@electionsquebec.qc.ca.
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