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2. oldal

Születési idő(NN HH ÉÉÉÉÉ)

        

Ha nem tudja a születési idejét, kérjük, jelölje meg, hogy:

 18 év alatti    18–70 éves    70 év feletti

Az Ön neve és címe
Utónév/-nevek  
  

Vezetéknév
 

Lakcíme

      Irányítószám (Postcode)

Egy másik címen lakik?

 Nem     Igen

Ha bármilyen hibás információt 
nyomtattunk a nyomtatványra, 
kérjük, húzza át, és írja be a helyes 
információt.

 Ha egy másik címen is lakik,   
ezt a címet most ne adja meg, 
de erről a későbbiekben további 
információt kérhetünk.

Költözött az utóbbi 12 hónapban?
 Nem    Igen

Ha igen, kérjük, adja meg az előző címét, ahol az elmúlt évben lakott.

      Irányítószám (Postcode)

Ha ez a cím más országban van, akkor Ön szerepelt az Egyesült 
Királyság szavazói jegyzékében, mint külföldi szavazó?

 Nem     Igen

Megváltoztatta a nevét az utóbbi 12 hónapban?
 Nem    Igen

Ha igen, kérjük, adja meg az előző nevét.

Kérjük, adja meg a névváltoztatás dátumát (NN HH ÉÉÉÉ).

        

 Például, ha házasságot  
kötött.

Regisztráljon 
az interneten

Ezt a nyomtatványt a  
www.gov.uk/register-to-vote 
weboldalon is kitöltheti

Egyéni regisztrációs nyomtatvány 

Választói regisztráció
Ezen a nyomtatványon csak egy személy regisztrálhat a 
választói jegyzékbe. 

Kérjük, fekete tintával töltse ki, és NAGYBETŰKKEL írjon, vagy 
látogasson el a www.gov.uk/register-to-vote weboldalra.

Nem tudja a pontos születés idejét? 
Kérjük, azt a születési időt 
adja meg, amely más hivatalos 
dokumentumokon szerepel (például 
az útlevelén vagy a jogosítványán), 
vagy jelölje meg a négyzetek 
valamelyikét.
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Elérhetőségek
Telefonszám(ok)

E-mail cím (ha van) NAGYBETŰKKEL

Az elérhetőségeit nem kell megadnia, 
de ha ezt megteszi, az a segítségükre 
lesz, ha a regisztrációval 
kapcsolatban fel kell vennünk Önnel 
a kapcsolatot.

Állampolgársága

       

Ha több állampolgársága van, 
kérjük, mindegyiket adja meg. Csak 
akkor regisztrálhat az Egyesült 
Királyság szavazói jegyzékébe, 
ha van tartózkodási engedélye. 
A Belügyminisztériumnál (Home 
Office) esetlegesen ellenőrizhetjük 
a bevándorlási státuszát, mielőtt 
regisztráljuk a választói jegyzékbe.

Nyilatkozat
A nyomtatványon megadott információk a legjobb tudásom szerint igazak.  
Tudomásul veszem, hogy a nyomtatványon megadott információkat a  
választói jegyzékhez fogják igénybe venni.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben az erre vonatkozó felhívás esetén 
nem nyújtok be regisztrációs kérelmet, £80-os bírságot szabhatnak ki rám.
Tudomásul veszem, hogy ha a nyomtatványon szándékosan hamis  
információkat adok meg, az szabálysértésnek minősül, amely £5000 
bírságot és/vagy akár hat hónapos szabadságvesztést vonhat maga után.
Aláírás  Dátum (NN HH ÉÉÉÉ)

   

Kérjük, a nyomtatványt 
írja alá és küldje vissza
Az aláírt nyomtatványt, kérjük, a 
térítésmentesen postára adható 
borítékban postázza, illetve küldje 
a nyomtatvány 1. oldalán található 
címre. 

A nyilvános jegyzék
  Nem szeretném, hogy a nevem és a lakcímem megjelenjen a  
nyilvános jegyzékben.

A nyomtatvány 4. oldalán további 
információkat kaphat a nyilvános 
jegyzékről.

3. oldal

Nem tud személyesen szavazni?
Ha a szavazás napján nem tud személyesen a szavazófülkéhez járulni, 
kérjük, adja meg, hogy hogyan szeretne szavazni, és küldünk Önnek egy 
nyomtatványt.

 Postai úton 

 Meghatalmazott igénybevételével (valaki más szavaz az Ön nevében) 

A kérelemhez a www.aboutmyvote.
co.uk weboldalról is letöltheti a  
nyomtatványt.

National Insurance (társadalombiztosítási) száma
Ezt a bérelszámolási lapon, illetve adóval, nyugdíjjal vagy segélyekkel  
kapcsolatos hivatalos leveleken találhatja meg.

Nem tudja a születési idejét, az állampolgárságát 
vagy a National Insurance számát?
Kérjük, adja meg, hogy miért.
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Ha nem tudja nekünk megadni 
a National Insurance számát, 
előfordulhat, hogy meg kell kérnünk, 
hogy igazolja személyazonosságát. 
Ezzel kapcsolatban felvesszük Önnel 
a kapcsolatot, és a kérelmének 
elbírálása több időt vehet igénybe.
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