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Letelepedés / Képesítés alapú bevándorlás Ausztráliába  

 

Jellemzői 

 A bevándorlások több mint 70%-át kitevő opció 

 Az ausztrál hivatalrendszer által leginkább preferált módja a letelepedésnek 

 Szakmai tudást, és gyakorlatot érintő feltételrendszere jelenleg magasan az ausztrál 
átlag fölött van, de pont ennek köszönhetően segíti a gyors beilleszkedést, és 
megtámogatja a magas életszínvonal mihamarabbi elérését 

 Pontrendszer alapján, különböző aspektusok meghatározásával, kategorizálásával, 
értékelésével alakul ki a kép a bevándorló személyről, és arról, hogy potenciálisan 
mennyire lesz hasznos/aktív tagja a társadalomnak 

Alapvető feltételek 

1, Olyan szakmával kell rendelkeznie a pályázónak, ami magas és/vagy speciális 
tréninget igényel, valamint a jelentkezés idején hiányszakmának minősül 
Ausztráliában, a SOL lista alapján 

  2, Maximum 45 éves életkor 

3, Minimum középfokú angol nyelvtudás (IELTS 6-7 - szakmától függően) 

4, Legalább 1 év igazolt szakmai gyakorlat, amelynek szigorúan bele kell férnie a 
jelentkezés beadását megelőző 2 évbe (Figyelem! Ezt napra pontosan számolják ki a 
bevándorlási kérelem elbírálásánál.) 

Az 1 év szakmai gyakorlat kiváltható minimum 2 év ausztráliai szakirányú tanulással. 
Ez olyan kurzust jelent, aminek eredményeképpen, a bevándorlásra kvalifikáló 
szakmára tesz szert a pályázó 
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Letelepedés / ausztrál pontrendszer  

 

120 pontot kell elérni a letelepedési engedélyhez függetlenként 

vagy  

100 pontot kell elérni a letelepedési engedélyhez szponzorálással 

 

A szponzorálás eredhet… 

Ausztráliában élő rokontól (szülő, gyermek, testvér, nagynéni/bácsi)  

… ez a logika azt veszi alapul, hogy akinek szerető családja él Ausztráliában 
az valószínűleg több segítséget kap. 

Ausztráliai saját kormányzatú államtól  

… ez a lehetőség abból merítkezik, hogy akinek a szakmája egy bizonyos 
régióban kiemelten hiányszakma, az gyorsabban fog ott állást kapni, mint máshol 
Ausztráliában. 

 

A pontrendszer egyéb összetevői 

 
Szakmai képzettség és tapasztalat 

 A SOL listán lévő szakmák 40, 50 avagy 60 pontot érhetnek, a képzés szintje 
vagy specialitása alapján 

 További 15 pont jár az országos szinten kiemelt hiányszakmákra (Migration 
Occupations on Demand List) amennyiben legalább 1 év szakirányú 
gyakorlattal is rendelkezik a pályázó 

 A nem Ausztráliában szerzett szakmát honosítani kell a pályázat beadása 
előtt 

 Minden szakma elismerési–kérelmet, az arra a szakmára kijelölt hivatal bírál 
el, és az ilyen hivatalok gyakran hosszabb szakmai gyakorlatot kérnek, mint a 
Bevándorlási Hivatal által előirt 1 év 
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Életkor 

 A legmagasabb pontszám, 30 pont jár a 30 év alattiaknak 

 25 pont jár 30-35 év között 

 20 pont jár 40 éves korig 

 15 pont jár 40 fölött 45 évig (amit ha a pályázó betöltött, semmilyen körülmények 
között nem kérvényezhet letelepedési vízumot képesítés alapján) 

 
Nyelvtudás 

 Bevándorlási kérelmeknél csak IELTS (International English Language 
Testing System) vizsga eredményét fogadja el a hivatal 

 Angol nyelvterületen eltöltött időt csak ott született, és élt kérelmezők 
esetében fogadnak el szigorúan 

 Semmilyen más nyelv ismerete nem jelent mentességet a kötelező angol 
nyelvtudás megléte alól 

 A minimum vizsgakövetelmény mindenkinek IELTS 6.0 

 A minimum nyelvtudás megléte automatikusan 15 pontot ér 

 Aki IELTS 7.0-s teszteredményt is fel tud mutatni, az jutalmul 25 pontot kap 15 
helyett 

 Lényeges, hogy az egyes szakmaelismerésért felelős hivatalok magasabb 
IELTS vizsgaeredményt is kérhetnek, mint az előirt minimum (pl. nővéreknek, 
tanároknak minimum a 7.0-es IELTS) 

 
További pontszerzési lehetőségek 

 
A fent említetteken kívül extra pontokat érnek egyes beilleszkedést elősegítő tényezők 

 Egy Ausztráliában elő nemzeti kisebbség nyelvének ismerete - 5 pont (a magyar 
ilyen) 

 3 év szakmai gyakorlat, ami 4 évnél nem lehet régebbi - 10 pont 

 Ausztráliai szakmai tanulás, amire a kapható pontszám emelkedik a kurzus 
komplexitásával arányosan  

 2 év szakmai tanulás, minimum diploma (mely nem egyezik meg a 
magyar diplomával) szinten - 5 pont 

 egyetemi Honours vagy Masters végzettség, ha a Bachelor 
alapképzést is Ausztráliában végezte a pályázó - 10 pont 

 PhD - 25 pont 
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 Amennyiben a szakma szerepel a MODL listán - 15 pont (ha munkaajánlat is akad 
egy Ausztrál cégtől, akkor - 20 pont) 

 Ha párkapcsolatban élők esetén a pályázó partnere is fel tud mutatni egy SOL 
listán szereplő végzettséget, 1 év friss szakmai gyakorlatot, 45 év alatti életkort, és 
minimális angol nyelvtudást - 5 pont 

 Ha a pályázó legalább 2 évet élt, és tanult regionális területen Ausztráliában - 5 
pont 

 Az a pályázó, aki a jelentkezési szakmájában 1 évet dolgozott Ausztráliában 
minimum hét 20 munkaórában - 10 pont 

 

A fent részletezett kondíciókon kívül még számos apró feltétel és buktató előjöhet a 
vízumigénylési procedúra során, ezért sokkal biztonságosabb hivatásos bevándorlási-, 
és vízum ügyintéző szakemberrel konzultálni még azoknak is, akik úgy döntenek, hogy 
egyedül rágják át magukat a bevándorlási útvesztőn. 

 

 

 


