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Munkavállalás Ausztráliában 

 

Az ausztráliai munkavállalás feltételei magyar állampolgárok esetében, a különböző 
vízumtípusoknál eltérőek.  

 

Vízumtípusokkal vállalható munka 

Turista vízum esetében – nem engedélyezett a munkavállalás, bár könnyen 
megszerezhető a vízum 

Diákvízum esetében – 20 óra / hét munkavállalás lehetséges, illetve iskolaszünet 
alatt teljes idős munkavállalás engedélyezett (részleteket lásd alább) 

Szponzorált munkavállalási vízum esetében – teljes idejű munkavállalás 
lehetséges, de a szponzoráló munkaadóhoz kötődik 

 

Diákvízum és munkavállalás bővebben… 

 legálisan heti 20 óra munka vállalható a kurzus megkezdésétől (figyelem, nem 
átlagolható hónapos viszonyban, azaz nem megengedett ’A’ héten 10 óra, 
utána ’B’ héten 30 óra!) 

 hivatalos iskolaszünetek alatt a munkavállalás korlátlan 

 szükséges hozzá az úgynevezett Tax File Number kiváltása, mely egyfajta 
adószám (kiváltása interneten keresztül is megtörténhet és természetesen 
ügyfelünk számára ezt mi elintézzük) 

 könnyedén és korlátlanul hosszabbítható 

 partnernek is megengedett a munkavállalás, ugyanúgy heti maximalizált 20 
órában dolgozhat, iskolába legfeljebb 3 hónapot járhat  
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Diákként vállalható munkák 

 

Az, hogy milyen munkát tudsz vállalni, nagyban függ a nyelvtudásodtól!  

 

Alap szintű nyelvtudással általában a következő munkák találhatók 

 Mosogatás 
 Konyhai segítő 
 Takarítás 
 Autómosás 
 Építőipari munkás 
 Költöztetés 
 Árufeltöltés 

 

Közép szintű nyelvtudással a következő munkák találhatók 

 Pincér 
 Pultos 
 Bolti eladó 
 Recepciós 
 Pénztáros 
 Bolti eladó 
 Babysitter  

 

Felsőfokú nyelvtudással számtalan lehetőség közül lehet válogatni, és leginkább a 
szakmádban éri meg elhelyezkedni.  
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Tanácsaink, tapasztalatok, egy kis bátorítás… 

 Használd az internetet! Számos weboldal lesz segítségedre az 
álláskeresésben. Összeszedtünk néhányat!  

www.careerone.com.au 
www.seek.com.au 
www.mycareer.com.au 
www.jobsearch.gov.au 

 Néhány iskola is segíti a diákjait első munkahelyük megtalálásában. Sokszor 
az iskolákban találhatók munka klubok, hasznos tanácsokkal, tippekkel látnak 
el. 
 

 Fontos, hogy kiutazásod előtt meglátogasd a korábbi munkaadóidat, és 
kérj tőlük angol nyelvű referenciát! (Amennyiben gondot jelent az angol 
nyelvű referencia elkészítése, kollegáink segítségedre lesznek!) 

 

 Kiérkezésed után kollégáink segítségedre lesznek az állás keresésében, 
önéletrajzod „ausztráliásításában", illetve ellátunk pár jó tanáccsal, melyeket a 
munkakeresés folyamata alatt hasznosítani tudsz.  

 

A munkavállalás mértéke 

 Amíg az iskolapadot koptatod, a fentebb említett heti 20 óra munkavállalásra 
nyílik lehetőséged.  

 Az iskolai szünetekben lehetőség van teljes munkavállalásra. Ez azért 
hasznos, mert az iskolakezdésre rendelkezhetsz egy kis összespórolt 
pénzzel.  

 Az egyes tanfolyamok befejezése után is lehetőséged van, a következő 
tanfolyam elkezdése előtt hosszabb ideig dolgozni.  
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Társvízum 

Fontos tudni, hogy ha többen utaztok egy vízumon, akkor társatoknak is lehetősége 
van munka vállalására heti 20 órában.  

Sok pár csinálja, hogy egyikük tanul, a másik pedig dolgozik.  

 

Keresetek 

A kereseted nagyban fog függni a nyelvtudásodtól, illetve attól, hogy milyen munkát 
sikerül találnod. 

Általánosságban elmondható, hogy 10-20 dolláros órabérekre lehet számítani.  

Néhány példa erre vonatkozóan: 

Takarítás, felszolgálás, bolti eladó, építőipari segédmunkás   /   10 – 25 dolláros órabér 

Szakács, cukrász, informatikus, fodrász   /   15 – 30 dolláros órabér 

 

Az esti műszakokban, hétvégéken, illetve munkaszüneti napokon magasabb bér várható. 
Vendéglátásban elhelyezkedők szintén számíthatnak a borravalóra is.  

 


