2011. évi CLXXXVII. törvény
a szakképzésről
XI. Fejezet
A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések
33. § (1) Az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat. A felnőttoktatás
keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez
igazodó képzési forma, amely képzési-szervezési formától függően a nappali, az esti, a levelező
oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat.
(2) Az állami fenntartó által fenntartott szakképző intézmény - a 34/A. § (1) bekezdésében
meghatározott korlátozással - ellátja a felnőttoktatás keretében folyó szakképzés feladatait.
(3) Az OKJ meghatározza azokat a szakképesítéseket, amelyek felnőttoktatás keretében az esti, a
levelező oktatás munkarendjében és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében oktathatóak.
(4) A felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján kell
megszervezni.
(5) Az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés
jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan
százaléka, a levelező oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati
képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám
húsz százaléka. Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám
legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti óraszám eléri a nemzeti köznevelésről
szóló törvényben az esti oktatás munkarendjére meghatározott óraszámot.
(6) A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program részét képező helyi
tantervében és szakmai programjában meghatározza a felnőttoktatás keretében oktatott szakmai
tantárgyak óraszámait az (5) bekezdésben meghatározottak alapján.
34. § (1) A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető.
(2) Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje szerinti
felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető együttműködési megállapodás,
azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az
adott szakképesítés gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető.
(3) A (2) bekezdés szerinti együttműködési megállapodást megkötő gyakorlati képzést folytató
szervezet költségeinek megtérítésére a 84. § (4) bekezdésének szabályait kell alkalmazni.
34/A. § (1) A 4/A. § (2) bekezdése szerinti miniszter - a 4/A. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott kivétellel -, a honvédelemért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter által
fenntartott szakképző iskola a nappali rendszerben kizárólag általuk oktatható szakképesítések és
azokat megalapozó szakközépiskolai ágazatok tekintetében kizárólagos jogosultsággal végezhet
felnőttoktatást.
(2) A nem állami fenntartó által fenntartott szakképző iskolában folyó felnőttoktatásban részt vevők
létszáma nem haladhatja meg a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók - hivatalos októberi
statisztikai létszám alapján három tanítási év átlagában számított - létszámát. A felnőttoktatásban
részt vevők létszámába nem számít bele a 84. § (5) bekezdés szerinti döntésben foglaltakat
meghaladó, állami intézményfenntartótól kizárólag felnőttoktatás céljára átvett keretszámmal
megegyező létszám.
(3) A szakképzési centrum saját, heti negyven órás munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottját
a napi munkaidőn és a nemzeti köznevelésről szóló törvény 62. § (5) és (6) bekezdésében
meghatározott időkereten túli órákra - kizárólag a felnőttoktatás esti, levelező munkarend szerint
megszervezett osztályainak óráira vonatkozóan - megbízási jogviszonyban alkalmazhatja óraadóként.
Az ilyen további foglalkoztatás keretében foglalkoztatott óraadókra nem kell alkalmazni a nemzeti
köznevelésről szóló törvényben az óraadókra vonatkozóan meghatározott óraszámkorlátot.

(4) A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első
szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben
kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.

TÁJÉKOZTATÓ A FELNŐTTOKTATÁSRÓL
Iskolai rendszerű felnőttoktatás
A tanuló attól a tanévtől kezdve folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében,
amelyben a tizenhatodik életévét betölti.
A felnőttoktatásban az oktatás megszervezhető a nappali oktatás munkarendje,
továbbá esti, levelező vagy más sajátos munkarend szerint. Szakképző iskolában a
nappali oktatás munkarendje szerinti felnőttoktatás azok számára szervezhető meg,
akik még nem rendelkeznek szakképesítéssel.
Az iskolai rendszerű szakképzés felnőttoktatás keretében is folyhat.
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzés a részt vevő tanuló sajátos
elfoglaltságához, egyedi életkörülményeihez igazodó képzési forma, amely képzésiszervezési formától függően



a nappali, az esti, a levelező oktatás munkarendjében
és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében folyhat.
Tanulói jogviszony
A felnőttoktatásban a felvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről
az iskola igazgatója dönt. Az iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok
szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti.
A felvételt nyert személy az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony a
beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi
időponttól kezdve gyakorolhatja.
A tanulói jogviszonnyal rendelkező tanuló diákigazolványra jogosult. A
diákigazolvány






a tanulói, hallgatói jogviszonynak a diákigazolványon jelölt oktatási intézménnyel
való fennállását,
a jogszabályban meghatározott utazási, kulturális és egyéb kedvezmények
igénybevételére való jogosultságot,
a tanulói, hallgatói jogviszony alapján jogszabály szerint járó térítésekre és
juttatásokra való jogosultságot,
a diákigazolványhoz kapcsolódó, állam által nem garantált (kereskedelmi)
kedvezményekre való jogosultságot,



a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot
igazolja.
Iskoláztatási támogatásra jogosult a szülő, gondviselő, gyám, a tankötelezettsége
megszűnését követően közoktatási intézményben tanulmányokat folytató gyermek
(személy) után annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a gyermek (személy) a
huszadik – a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló
törvény alapján fogyatékossági
támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében
huszonharmadik – életévét betölti.
A felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzés
Az OKJ meghatározza azokat a szakképesítéseket, amelyek felnőttoktatás keretében

az esti, a levelező oktatás munkarendjében
 és az oktatás egyéb sajátos munkarendjében oktathatóak.
A felnőttoktatás keretében folyó szakképzést a szakképzési kerettanterv alapján kell
megszervezni. A szakképzési kerettanterv alapján az iskola a pedagógiai program
részét képező helyi tantervében és szakmai programjában meghatározza a
felnőttoktatás keretében oktatott szakmai tantárgyak óraszámait.
Az OKJ-ban meghatározott körbe tartozó, érettségire épülő szakirányú szakképesítés
megszerzése céljából a felnőttoktatás keretében folyó iskolai rendszerű szakképzésbe
bekapcsolódhat az is, aki rendelkezik






a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározottak szerinti
szakirányú szakiskolai végzettséggel,
a szakiskolában szerzett szakképesítéssel betölthető munkakörben szerzett legalább
öt éves gyakorlattal és
az adott szakképesítésben tett mestervizsgával.
A szakmai képzés ingyenessége
Az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben – függetlenül az oktatás
munkarendjétől – ingyenes



a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az
elméleti és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben
 az első szakképesítés esetén öt,
 a második szakképesítés esetén három tanéven keresztül,

az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók esetén a szakközépiskolai képzésben
szakképesítésenként három tanéven keresztül,
 a szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy
tanévvel hosszabb ideig,
 a tanuló részére a szakközépiskolában a szakmai érettségire történő felkészítés hat
tanéven keresztül,
 a szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló részére a kétéves, érettségire történő
középiskolai felkészítésben három tanév.
A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első
szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére
irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
A második szakképesítés megszerzésére irányuló felkészítés csak az első szakképesítés
megszerzését követően kezdhető meg.
Harmadik és további szakképesítés támogatása szempontjából figyelmen kívül kell
hagyni azt az OKJ-ban szereplő, államilag elismert szakképesítést, amelyet
iskolarendszeren kívüli szakképzésben szereztek.
Nem számít második vagy harmadik szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel
betölthető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben
szerezhető – a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott körbe tartozó,
kapcsolódó – szakképesítés, valamint az érettségi vizsga keretében megszerezhető
szakképesítés birtokában, iskolai rendszerű szakképzésben szerzett érettségi
végzettséghez kötött szakképesítés.


Az elméleti és gyakorlati képzés szabályai a felnőttoktatási szakképzésben
Óraszámok




Az elméleti képzés jelenléti óraszáma: Az esti oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott
elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal, hogy az összes kötelező jelenléti
óraszám eléri a nemzeti köznevelésről szóló törvényben az esti oktatás
munkarendjére meghatározott óraszámot.
A gyakorlati képzés jelenléti óraszáma: Az esti oktatás munkarendje szerint
megszervezett felnőttoktatás keretében a legalább a nappali rendszerű képzésre
meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka, a levelező oktatás munkarendje
szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti
óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám
húsz százaléka.

Gyakorlati képzés szervezése



A felnőttoktatás keretében folyó szakképzésben tanulószerződés köthető.
Az esti, a levelező oktatás munkarendje és az oktatás egyéb sajátos munkarendje
szerinti felnőttoktatás keretében folyó teljes gyakorlati képzésre is köthető
együttműködési megállapodás, azon gyakorlati képzést folytató gazdálkodó
szervezettel vagy egyéb szervvel, szervezettel, amellyel az adott szakképesítés
gyakorlati képzésére tanulószerződés köthető.
Pénzbeli és egyéb juttatások
A tanulót megillető pénzbeli juttatás összegét a tanulószerződés tartalmazza
Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének
legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a
tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha – a szakképesítésre a
szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő
arányát figyelembe véve – a gyakorlati képzési idő eléri



a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi
munkabér (a továbbiakban: minimálbér) tizenöt százalékának 1,3-szerese,



a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese,
a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese,
az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka,
a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese,
a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese,
a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese.
Elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának
havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre
megállapított pénzbeli juttatás fele.
A tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben – az iskolai rendszerű
szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet rendelkezései
szerinti – kedvezményes étkeztetés, útiköltség-térítés, munkaruha, egyéni
védőfelszerelés (védőruha), tisztálkodási eszköz és kötelező juttatások illetik meg. A
tanuló részére a gyakorlati képzést szervező szervezetnél a tanuló által választott
szakképesítéssel betöltött munkakörben foglalkoztatottak részére biztosított
juttatások is adhatók.







GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK (GYIK)
Az ingyenesen megszerezhető második szakképesítés feltételei, valamint azzal járó
jogosultságok
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 29. § (1)
bekezdés a) pontja alapján a képzés az állam által támogatott iskolai rendszerű szakképzésben
- e törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, függetlenül az oktatás munkarendjétől –
ingyenes
a) a tanuló részére az első és második szakképesítésre történő felkészítés keretében az elméleti
és a gyakorlati képzés a szakiskolai képzésben az első szakképesítés esetén öt, a második
szakképesítés esetén három tanéven keresztül, az érettségi végzettséggel rendelkező tanulók
esetén a szakközépiskolai képzésben szakképesítésenként három tanéven keresztül, valamint a
szakképesítés-ráépülésre történő felkészítés az OKJ-ban előírt képzési időnél egy tanévvel
hosszabb ideig,
Az első szakképesítést minden esetben meg lehet szerezni nappali oktatás munkarendje
szerint (tehát felnőttoktatásban is, ha van iskola, amely megszervezi). A második
szakképesítés viszont már csak felnőttoktatásban, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 60. § (7) bekezdése alapján kizárólag esti, levelező és
más sajátos munkarendben folyó képzés keretei között szerezhető meg – így nappali
munkarend szerint nem.
A második szakképesítés ingyenes megszerzésével összefüggő további fontos jogszabályi
feltételek:
Az Szt. 29. § (6) bekezdése alapján a második szakképesítés megszerzésére irányuló
felkészítés csak az első szakképesítés megszerzését követően kezdhető meg.
Az Szt. 34/A. § (4) bekezdése alapján a tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai
rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második
szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
Adatok beiratkozáshoz:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (4) bekezdése
értelmében: „A felnőttoktatást folytató nevelési-oktatási intézménybe történő beiratkozáshoz
be kell mutatni a jelentkező nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló
hatósági igazolványt, valamint a jelentkező által elvégzett iskolai évfolyamokról kiállított
bizonyítványt.”
Diákigazolvány:
Magyarországi székhelyű köznevelési intézményben tanuló diáknak az oktatás munkarendje
szerinti diákigazolvány a NEK rendszerén keresztül, az intézményben igényelhető.
Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján:
11. § (1) A jogosultnak azonos fajtájú oktatási igazolványból egyidejűleg csak egy érvényes
oktatási igazolványa lehet.

14. § (1) A diákigazolvány típusai: nappali, esti, levelező, távoktatásos és más sajátos
diákigazolvány.
Tekintettel arra, hogy a második szakképesítés csak a felnőttoktatás esti, levelező, vagy más
sajátos munkarendjében szerezhető meg, így a diákigazolvány típusa ennek megfelelő lehet.
A második szakképesítés ingyenes megszerzésének kritériumai:
1.
Aki még nem szerzett a magyarországi iskolarendszerben szakképesítést, vagy csak
egy szakképesítést szerzett. Erről nyilatkozott vagy nyilatkoznia kell a beiratkozási lapon.
Hogyan tudjuk eldönteni, ha valakinek van szakképesítése, az iskolarendszerű vagy nem?
Nem számítanak iskolai rendszerű szakképesítésnek a következők:
a,
1997 után kiállított szakközépiskolai érettségi, ugyanis azzal már nem adtak együtt
szakképesítést is;
b,
gimnáziumi érettségi, mert az nem szakképesítés;
c,
nem számít szakképesítésnek a főiskolai vagy egyetemi diploma sem (ezt
szakképzettségnek hívják);
d,
1998 után szakiskolában a 10., szakközépiskolában a 12. évfolyam (érettségi)
megszerzése, mert ebben az iskolatípusban nem tanítottak szakmai tárgyakat.
2.
Szakképesítésnek számít, de nem iskolai rendszerűnek az olyan államilag elismert
vagy államilag el nem ismert szakképesítés (akár OKJ-s, akár nem), amelyet nem
iskolarendszerben, hanem tanfolyamon szereztek.
Honnan lehet tudni, hogy tanfolyami volt vagy iskolai rendszerben szerzett?
a,
ha fizetni kellett érte, akkor tanfolyam volt;
b,
ha diákigazolványt lehetett igényelni, akkor biztosan iskolarendszerű volt;
c,
ha nem kellett fizetni érte, attól még lehetett tanfolyam, ugyanis fizethette a
munkáltató vagy akár a munkaügyi központ: egyik sem kizáró a mi szempontunkból;
d,
ha nem tudják eldönteni, meg kell nézni a bizonyítványt: ha a kurzust szervező (nem a
vizsgáztató hely) iskolai, közoktatási intézmény, akkor valószínűleg iskolarendszerű, ha Bt.
vagy más cég, akkor nem iskolarendszerben szerezte a bizonyítványt;
e,
ha felnőttképzési szerződést kötött, akkor biztos, hogy nem iskolai rendszerű volt a
képzés.
Kollégiumi ellátás biztosítása:
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.)
Korm. rendelet 33. § (3) bekezdése értelmében a tanulónak a kollégiumi tagsági
jogviszony térítésmentes, ha
a) a tanuló nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy a nappali oktatás munkarendje
szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt, mindaddig, amíg számára az iskolai oktatás
- jogszabály rendelkezése alapján - ingyenes, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban, tizenkilenc éven aluli és az iskolai szolgáltatást jogszabály rendelkezése alapján - ingyenesen veszi igénybe.
36. § (1a) A kollégiumi szolgáltatás igénybevételéért a tanuló tandíjat fizet, ha

a) az iskolai alapszolgáltatást tandíj fizetése mellett veszi igénybe, vagy
b) a tanuló nem a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatás
keretében vesz részt iskolai oktatásban és tizenkilenc éven felüli.
Tehát a felnőttoktatás esti levelező és más munkarend szerinti képzésben ingyenesen
tanuló abban az esetben kaphat ingyenes kollégiumi ellátást, ha még nem töltötte be a 19.
életévét.
Hiányzások:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 143. § (7) bekezdése szerint az
iskolának dokumentálnia kell a tanuló tanórai foglalkozásokon való jelenlétét,
távolmaradását, távolmaradásának indokát, továbbá a távolmaradás igazolását. Az iskola
félévenként összesíti az igazolatlan mulasztásokat, és ennek alapján megállapítja, hogy
melyik tanulónak szűnik meg a tanulói jogviszonya.
(8) Az iskolának a tanítási év megkezdésekor írásban tájékoztatnia kell a
felnőttoktatásban részt vevő tanulót arról, hogy az adott évfolyam adott félévében, az adott
osztályban hány tanítási órát szervez az iskola. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a
mulasztások jogkövetkezményeire.
(9) Megszűnik a tanuló tanulói jogviszonya, ha a szorgalmi időszakban húsz tanóránál
többet mulasztott igazolatlanul.
(10) Ha a tanuló a tanórai foglalkozások több mint ötven százalékáról távol maradt,
félévkor és év végén minden esetben osztályozó vizsgán köteles számot adni tudásáról. Az
osztályozó vizsga alól felmentés nem adható. Az osztályozó vizsga helyéről és időpontjáról
a vizsgát legalább tíz nappal megelőzően értesíteni kell a vizsgát szervező intézmény
feladatellátási helye szerint illetékes kormányhivatalt. A kormányhivatal megbízottja
megfigyelőként részt vehet a vizsgán.
Árvaellátással összefüggő jogosultságok:
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 55. § (1) bekezdése
alapján Az árvaellátás - a jogosultsági feltételek megléte esetén - legkorábban az 54. §-ban
említett személy halála napjától kezdődően a gyermek 16. életévének betöltése napjáig jár. Ha
a gyermek nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy felsőoktatási intézményben nappali
képzésben vesz részt, az árvaellátás a tanulmányok tartamára, de legfeljebb a huszonötödik
életév betöltéséig jár. Ha a jogosultság megszűnése előtt a gyermek megváltozott
munkaképességűvé válik, ennek tartamára az árvaellátás életkorra tekintet nélkül megilleti.
Tehát a második szakképesítés megszerzésére irányuló ingyenesen folytatott képzés ideje alatt
árvaellátásra nem jogosult a tanuló.
Esti, levelező és más sajátos munkarend szerinti oktatás megszervezése:
Az Nkt. 60. § (8) bekezdése alapján az esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatás
esetében a tanórák számának a kerettantervben a nappali rendszerű oktatás munkarendje
szerinti kötelező tanórai foglalkozások legalább ötven százalékát, levelező oktatás esetében
legalább tíz százalékát el kell érnie. Más sajátos munkarend szerint is folyhat az oktatás, ha
a tanulónak tanórai foglalkozáson egyáltalán nem kell részt vennie, továbbá, ha a tanórai

foglalkozások száma nem éri el a levelező oktatásra meghatározott óraszámot. Más sajátos
munkarend szerint folyik a felnőttoktatás különösen a távoktatási formában.
Családi pótlék (iskoláztatási támogatás):
A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 8. §. (3) bekezdése alapján
saját jogán jogosult iskoláztatási támogatásra az a közoktatási intézményben a
tankötelezettsége megszűnését követően tanulmányokat folytató személy,
a) akinek mindkét szülője elhunyt,
b) akinek a vele egy háztartásban élő hajadon, nőtlen, elvált vagy házastársától különélő
szülője elhunyt,
c) aki kikerült az átmeneti vagy tartós nevelésből,
d) akinek a gyámsága nagykorúvá válása miatt szűnt meg,
e) aki a 7. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti személlyel nem él egy háztartásban,
annak a tanévnek az utolsó napjáig, amelyben a huszadik - a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági
támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik életévét betölti.

