
Az AusBildung bis 18 az osztrák  
szövetségi kormány kezdeményezése.
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Mi az az AusBildung bis 18?

Az AusBildung bis 18 az osztrák szövetségi kormány   
egyik kezdeményezése. Célja annak biztosítása, hogy  
az Ausztriában élő összes fiatal a 18. születésnapjáig  
valamilyen, a kötelező oktatáson túlmenő képzésben 
vegyen részt. Az AusBildung bis 18 alapjául a képzési 
kötelezettségről szóló törvény szolgál.

Mire jó az AusBildung bis 18?

•  Minden fiatalnak érdemes befejezett képzéssel 
rendelkeznie ahhoz, hogy további életét önállóan 
alakíthassa, és a társadalom aktív részesévé válhas-
son.

•  Aki fiatalként képzésben vesz részt, könnyebben 
talál munkát, jobbak az esélyei arra, hogy több 
pénzt keressen, továbbá egészségesebben és 
tovább él.

Melyik AusBildung bis 18 legyen?

Különböző lehetőségek állnak a fiatalok rendelke-
zésére, hogy képzésben vegyenek részt:

•  Iskolai oktatás a következők valamelyikében: 
általános középfokú iskola (AHS), középfokú vagy 
magasabb szintű szakképző iskola (például: HAS, 
HAK, HTL), vagy mezőgazdasági és erdészeti iskola.

•  Szakképzés a több mint 200 szakma egyikében, 
tanüzemben vagy tanműhelyben (az AMS vállalato-
kon átívelő szakmai képzése)

•  Egészségügyi és szociális szakmákban történő 
képzés.

•  Egyéb oktatási és képzési ajánlatok, például 
képzésekre  felkészítő tanfolyamok

Az ajánlatok listája www.ausbildungbis18.at 
honlapon található

www.ausbildungbis18.at

info@AusBildungbis18.at 

További 
információk: 

Tájékozódj most: 
www.ausbildungbis18.at
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Tájékoztatásért és támogatásért fordulj az  
AusBildung bis 18 koordináló szerveihez:

•  általános információk az AusBildung bis 18 kezdeménye-
zéssel kapcsolatban

•  tájékoztatás a képzési kötelezettséggel és a képzési  
kötelezettségről szóló törvénnyel kapcsolatban

•  tanácsadás, ha egy fiatal semmilyen iskolába nem jár, nem 
vesz részt képzésben, illetve ha az iskola vagy a képzés 
abbahagyása előtt áll

A szociális minisz-
térium szolgálata 
 (Sozialministeriumservice 
– SMS) fiataloknak szóló 
tanácsadása keretében:

•  megtudhatod, hogy ho-
gyan hasznosíthatod a leg-
jobban a szakmai életben 
a tehetségedet

•  megtudhatod, hogy melyik 
szakma felel meg neked a 
legjobban

•  támogatást kapsz, ha kihí-
vásokkal szembesülsz

Az osztrák munka-
erőpiaci szolgálat 
 (Arbeitsmarktservice 
– AMS) által kínált  
tájékoztatás, közvetí-
tés és tanácsadás:

•  vállalat keresése a 
szakmai képzéshez,

•  tanácsadási és képzési 
ajánlatok közvetítése 
(pl. előkészítő vállalat-
közi szakképzéshez)

• pénzügyi támogatások

Fontos tudni
    •  A jelentési kötelezettség gondviselőkre, 

szülőkre, iskolákra, vállalatokra és intézmé-
nyekre  vonatkozik.

     •  A 18. év betöltése előtt álló, szakképzett-
séggel nem rendelkező fiatal csak kivételes 
esetben vállalhat munkát!

Mit tehetek?

www.ausbildungbis18.at
info@AusBildungbis18.at

www.neba.at/jugendcoaching  
Osztrák munkaerőpiaci szolgálat (AMS): www.ams.at

Ügyfélszolgálati telefonszám:
0800 700 118

Élj a képességeiddel, alakítsd a saját jövődet, és legyél Te az életed főhőse. Az AusBildung bis 18 program támogat az úton. Még nem tudod, milyen 
szakma vagy szakképzés illik Hozzád. Ne légy elveszett: több lehetőség van, mint gondolnád. Aki többet tud, többre jut. 


