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Alapító Okirat 
(egységes szerkezetben hatályos: 2018. szeptember 1-től) 

 

amely a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénnyel valamint a 229/2012. (VIII. 28.) 

Korm. rendelettel a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról és a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelettel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról valamint és a 20/2016. (VIII.24.) EMMI rendelettel összhangban áll. 

 

Preambulum: 

A magyarországi világi zsidó iskola létrehozása biztosítja a magyar és az európai kultúra, 

valamint az egyetemes zsidó kultúra értékeinek minél magasabb színvonalú átadását mindazon 

gyermekek számára, akik - bármely nemzet vagy felekezet tagjaiként - óhajtják és vállalják ezen 

kultúra és tudás megismerését, elsajátítását.  

 
1. Az Intézmény hivatalos neve: 
 

Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, és Zenei 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 Rövid neve: Lauder Javne Iskola 

 Rövidített neve: Lauder Javne Ált. és Középiskola 

 

A Világi Zsidó Iskola Alapítvány által 1990-ben létrehozott, Lauder Javne Zsidó Közösségi 

Iskola és Óvoda elnevezéssel működő alapítványi oktatási intézmény általános jogutódja. 
 

2. Az Intézmény székhelye: 
 

1121 Budapest, Budakeszi út 48. 
 

3.  Az Intézmény telephelye: 
 

1121 Budapest, Budakeszi út 46. / B 
 

4. Alapítás napja: 1990. augusztus 15. 

 

 Nyilvántartásba vétel: Budapest  Főváros Kormányhivatala: 24. lajstrom szám

 (nyilv.v: 14-1080/1996 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala által) 

 

5. OM azonosító: 034905 
 

6..  Az alapító és fenntartó neve és címe: 
 

Világi Zsidó Iskola Alapítvány 

 Budapest, XII., Budakeszi út 48. 
 

Bírósági bejegyzés száma: 8.Pk.64.935/. 1156 sorszám   
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7. Az Intézmény típusa: 
 

Többcélú, összetett köznevelési intézmény. 
 

 8. Az Intézmény felügyeleti szerve: 
 

Szakmai, törvényességi felügyelet: Világi Zsidó Iskola Alapítvány Kuratóriuma 

Fenntartói (intézményi) tevékenység törvényességi és hatósági felügyeletét Budapest 

Főváros Kormányhivatala (1156Budapest, Váci u. 62-64) látja el. 

 

 9. Az Intézmény működési területe: 
 

Országos beiskolázású. 
 

10. Munkarendje: 
 

Nappali.  
 

11. Az Intézménybe összesen felvehető maximális gyermeklétszám: 1.006 fő 

 

Feladat ellátási helyenként: 

 

Telephelyen:   1121 Budapest Budakeszi út 46/B 

Óvoda        115 fő 

Gimnázium        80 fő 

  Telephely összesen:      195 fő 

 

Székhelyen: 1121 Budapest Budakeszi út 48. 

Általános Iskola       516 fő 

Gimnázium       200 fő 

Szakgimnázium        95 fő 

Székhelyen összesen:     811 fő 

 

ebből  Zenei Alapfokú Művészeti Iskola:     200 fő 

 

12. Az Intézmény alapfeladatai: 

 óvodai nevelés, 

 általános iskolai nevelés-oktatás, 

 gimnáziumi nevelés-oktatás, 

 szakgimnáziumi nevelés-oktatás, 

 alapfokú művészetoktatás, 

a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása,szakértői bizottság szakértői véleménye 

alapján mozgásszervi, érzékszervi, vagy beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral 

(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 
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13. Az Intézmény évfolyamainak, csoportjainak száma: 

 

Megnevezés Évfolyam Csoport/osztály létszám 

Óvoda   5 115 

Általános iskola 1 -8 20 516 

Gimnázium 9/Ny 9-12 10 280 

Szakgimnázium 9 -5/13 5 95 

  

Párhuzamos művészeti szakképzés  

alkalmazott grafikus OKJ 54 211 09 

0010 54 01 

kifutó évfolyamok 

  Párhuzamos művészeti szakképzés  

grafikus OKJ 54 211 04  
  

  

Párhuzamos művészeti szakképzés 

alkalmazott fotográfus OKJ 54 211 01  kifutó évfolyamok 

Alapfokú művészeti Iskola 200 

  Zeneművészeti ág 

  

  KLASSZIKUS ZENE 

         Hangszeres tanszakok 

  (furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, 

harmonika, gitár, ütő, zongora, hegedű, 

gordonka, nagybőgő) 

         Vokális tanszak (magánének) 

         Elméleti tanszak 

  (szolfézs, improvizáció) 

        Elektroakusztikus zenetanszak 

  (számítógépes zene) 

 

 

 

13/A.  Szerkezetváltozás a megszűnő hat évfolyamos gimnáziumi képzésre az átmeneti 

időszakban: 

Azok a tanulók, akik intézményünkben a 2013/2014 tanévben a VIII. és annál magasabb 

évfolyamon tanulnak, kifutó rendszerben az iskola hat (6) évfolyamos Gimnáziumának 

tanulói. Rájuk irányadó pedagógiai program a már engedélyeztetett 6 évfolyamos 

gimnáziumi pedagógiai programunk, a 2013. szeptember 1-i záradékkal kiegészítve.  
 

14. Tevékenysége: 
 

Alaptevékenység: 
 

 85.10. Iskolai előkészítő oktatás 

 Óvodai nevelés: napközbeni ellátással – egész napos formában; 

 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 
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85.20 Alapfokú oktatás 

 Általános iskolai oktatás 1-4 évfolyamon – egész napos formában  

 Általános iskolai oktatás 5-8 évfolyamon, napközi vagy/és tanulószobai 

szolgáltatással, differenciált oktatással (fejlesztés, tehetséggondozás) 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása  

 Alapfokú művészeti oktatás Zeneművészeti ágon (6 éves kortól) 

 85.31. Általános középfokú oktatás 

 Középiskolai oktatás a 9Ny. nyelvi előkészítő évfolyamon tehetséggondozással 

 Sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 

 Középiskolai oktatás a 9-12. évfolyamon érettségi vizsgára, felsőoktatásra való 

felkészítéssel, tehetséggondozással,  

 Középiskolai oktatás hat évfolyamos Gimnáziumban kifutó jelleggel érettségi 

vizsgára, felsőoktatásra való felkészítéssel, tehetséggondozással, 9. évfolyamon 

nyelvi- informatikai évfolyammal 

 85.32.  Szakmai középfokú oktatás 

 9 –13 évfolyamon párhuzamos Művészeti szakképzés szakgimnázium 

- alkalmazott fotográfus OKJ 54 211 01 0000 00 00és  

- grafikus OKJ 54 211 09 0010 54 01 0000szakon kifutórendszerben 

grafikus OKJ 54-211-04 szakon. 

 85.5  Egyéb oktatás  

Felnőttképzés 

Iskolarendszeren belüli és kívüli szakképzés 

Iskolarendszeren kívüli tanfolyami képzés 

Akkreditált pedagógus-továbbképzés 

Sport, szabadidő, kulturális képzés, máshová nem sorolt egyéb oktatás 

85.60. Oktatást kiegészítő tevékenység 

 86.21. Egészségügyi alapellátás iskola-egészségügyi ellátás jóléti szolgáltatás 

 88.99  Szociális ellátás gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatás 

Gyermekek napközbeni ellátása (oktatás körében részletezve) 

Taneszköz-, tanszer-, tankönyvkedvezmények juttatása 

Étkezési kedvezmények juttatása 

A Köznevelési törvény által az iskolára ruházott feladatok 

A fenntartó által az Iskolára átruházott szociális támogatások intézése. 

Közcélok támogatása 

A fenntartó jóváhagyásával az Iskola érdekkörébe tartozó elsősorban közösségi 

célok esetenkénti támogatása 

Az iskolai diákság önszerveződésének segítése 

 91.01  Könyvtári szolgáltatás 

  Az Iskolai könyvtár működtetése  

93.19. Sportszolgáltatás 

Sportrendezvények szervezése 

Egyéb szabadidős tevékenység 

Iskolai – esetenként iskolák közötti diáksport –egyéb szabadidős -rendezvények 

megvalósítása 

 56.29.  Munkahelyi étkeztetés 

Az Iskola diákjainak - a diákétkeztetésre vonatkozó törvények betartása mellett - 

és dolgozóinak étkeztetése.  

 68.20  Ingatlan bérbeadása (szabad kapacitás hasznosítása) 

 Oktatási, kulturális szakmai szakértés, vizsgáztatás 
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14/A. Az Intézmény a gyermekétkeztetést saját főzőkonyha használatával látja el.  

 

15. Az Intézmény jogállása: 
 

Önálló jogi személy 
 

16. A feladat ellátását szolgáló vagyon: 

. 

 .Az Iskolaépület - a fenntartó tulajdona - IX-801/7/1996. (Budapest Főváros XII. kerületi 

Önkormányzat) használatbavételi engedéllyel rendelkezik. A fenntartó – céljainak 

megfelelően - a tulajdonát képező vagyoni értékű jogokat, tárgyi eszközöket (a gépek, 

berendezések, felszerelések) térítésmentesen az Intézmény használatába adja. 

Helyrajzi száma: 10874, mely természetben a 1121. Budapest, XII., Budakeszi út 48. alatt 

fekszik. 

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában levő, 99 évre ingyenes használatban adott 22 700 

m2 telken, a Világi Zsidó Iskola Alapítvány tulajdonát képező 3140m2 beépített 

alapterületű, 6563 m2 hasznos területtel felépült iskolaépület. 
 

 Telephely (Óvoda) IX-1898/8/97 (Budapest Főváros XII. kerületi Önkormányzat) 

használatbavételi engedéllyel rendelkezik,, a R. S. Lauder Magyarország Alapítvány 

nyilatkozata alapján határozatlan ideig rendeltetésszerű használata biztosított. 

Helyrajzi száma: 10873/3, mely természetben a 1121. Budapest, Budakeszi út 46. szám 

alatt fekszik, 8376 m2 hasznos alapterülettel rendelkező óvodaépülettel. 
 

A feladat ellátását szolgáló folyó bevételek: 
 

 A fenntartó által az Iskola éves költségvetésében biztosított támogatás (ebben 

nevesítetten a normatíva átadása, továbbá szükség szerinti fenntartói támogatás, valamint 

természetben az épület üzemeltetése) 

 Alapfokú Művészeti Iskola térítése 

 Egyéb oktatás térítése 

 Egyéb térítések 

 Pályázatok bevételei 
 

17. A használatba adott vagyon feletti rendelkezési jog: 

 

1. Az Intézmény használatába adott alapítványi vagyonért az Intézmény főigazgatója felel. 

2. Az épület kihasználtsága felett az Iskola főigazgatója rendelkezik 

3. Az Intézmény főigazgatója a rendelkezésre bocsátott ingatlant nem jogosult 

elidegeníteni. 

4. Az Intézmény az átmeneti szabad kapacitását az alaptevékenység sérelme nélkül a 

fenntartó hozzájárulásával jogosult bérbeadás vagy egyéb módon hasznosítani. 

5. Az Intézmény főigazgatója a vagyonnal és a Kuratórium által évente jóváhagyott 

költségvetés keretei között önállóan rendelkezik, s erről évente írásban beszámol a 

fenntartónak. 

6. A gazdasági, pénzügyi, munkaügyi feladatokat a fenntartó – és egyben intézmény – 

székhelyén látják el. 

7. Az Intézmény főigazgatója a vagyon, és költségvetés tekintetében írásbeli beszámolási 

kötelezettséggel tartozik a fenntartó legfelsőbb fórumának, a Kuratóriumnak. 
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18.  Az intézmény gazdálkodásával összefüggő jogosítványok 
 

Az Intézmény önálló gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező szervezet, vezetői 

felelősség mellett. 

KSH szám: 18235599-8021-569-01 

Adószám: 18235599-1-43 

Társadalombiztosítási folyószámlaszám: 9885488/A 

Bankszámlaszám:SBERBANK  14100464 – 91341349 – 02000004 
 

19.  Az Intézmény vezetőjének megbízási rendje: 
 

Az Intézmény főigazgatóját az Alapítvány Kuratóriuma bízza meg. 

 

20. Az Intézmény képviselete:  

 

Az Intézmény főigazgatója, mely jogot egyes esetekben átruházhat. 
 

Az Intézmény határozatlan időre alakul.  

 

21. Az alapító okiratot elfogadó Kuratóriumi határozat száma és kelte 

 

 

Az okirat hatálybalépésének dátuma: 2017. szeptember 1. 

 

Az Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Budapest, 2017. augusztus 22. 

 

 

 

 

 

György Gábor 

Világi Zsidó Iskola Alapítvány 

társelnök 


