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A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke 

 
A kötelező étkezők (óvodától 4. évfolyamig) szülei fizetési értesítőt kapnak az étkezések 

összegéről a tárgyhót megelőző hó 20. napjáig az e-naplóban regisztrált e-mail címre. Az 

étkezés díjának kiegyenlítése történhet elektronikusan a honlapon keresztül, vagy 

személyesen az iskolai büfében. 

A nem kötelező étkezők megrendeléskor bankkártyájukkal fizethetnek, vagy a korábban 

feltöltött egyenlegükből költhetnek. 

Rendelés lemondására, az érvényessége előtti munkanap 09:00 óráig van lehetőség a 

lauder.biogastro.hu oldalon. A lemondás teljes napra vonatkozik. 

 

A gyerekeknek alapbeállításban az "A" menüt rendeljük meg. Rendelés módosítására, 

illetve lemondására, az érvényessége előtti munkanap 09:00 óráig van lehetőség. Az 

alapértelmezettként beállított menük átpipálása után a Tovább a megrendelés feladása 

gombot kell választani.  

 

Felmentés közétkeztetés alól 

 

Óvodától 4. évfolyamig a gyermekek ún. "kötelező étkezők", hiszen egész nap az 

óvodában vagy az iskolában vannak. 

Az étkezést biztosító Biogastro Kft. munkatársaival közösen próbálunk olyan kínálatot 

kialakítani, amelyből kicsik és nagyok egyaránt találnak számukra megfelelő menüt 

(vegetáriánusok, ill. speciális diétára szorulók is). Aki mégis úgy gondolja, hogy gyermeke 

számára mást szeretne biztosítani, természetesen megteheti. Az iskolatitkároktól kérhető 

nyomtatvány kitöltésével bárki kezdeményezheti gyermeke felmentését. A szülők egyúttal 

vállalják, hogy gyermekük számára a napi étkezést biztosítják. Az étteremben kizárólag a 

helyben készített kóser ételek fogyaszthatók. A kóserságért felelős rabbi engedélyezheti 

hogy nagyon szigorú diétára szoruló kisgyermek a máshol készített ebédjét a többiekkel 
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fogyaszthassa el, amennyiben az iskolai konyha nem tudja biztosítani a speciális diéta 

elkészítését. Ennek feltételeiről előzetes egyeztetés szükséges. 

Térítési díjak a 2020/21-es tanévben 

óvodai háromszori étkezés 990 Ft 

kismenü 720 Ft 

Kismenü diétás 770 Ft 

kétszeri étkezés (kismenü és uzsonna) 1 020 Ft 

kétszeri étkezés (diétás kismenü és diétás uzsonna) 1 120 Ft 

nagymenü 870 Ft 

A'la carte menü 1 (húsos napokon) 1 260 Ft 

A'la carte menü 2 (húsos napokon) 1 360 Ft 

A'la carte menü 3 (tejes napokon) 1 060 Ft 

A'la carte menü 4 (tejes napokon) 1 160 Ft 

desszert 350 Ft 
 

 

Kedvezmények 

A 17/2014. (III. 12.) EMMI rendeletben foglaltak alapján biztosított normatív 
kedvezmények 
A tanuló: 

a) tartósan beteg, 

b) a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 

fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd, 

c) három vagy több kiskorú, illetve eltartott gyermeket nevelő családban él, 

d) nagykorú és saját jogán iskoláztatási támogatásra jogosult, vagy 

e) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül 

A normatív kedvezmény desszertre nem vehető igénybe. 
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Zeneiskolai térítési díj és tandíj megállapításának szabályzata 
 
 
Térítési díj azon gyerekek számára fizetendő, akik a művészetoktatást csak a Lauder Javne 

Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában 

veszik igénybe és más művészetoktatási intézménynek nem tanulói. Erről a szülő nyilatkozni 

köteles. 

Térítési díjon felül tandíjat fizetnek azon növendékek, akiknek tanulmányi átlaga az előző 

félévben nem éri el a 3,5-ös átlagot. 

 
A térítési díj, ill. a tandíj mértékét a Fenntartó határozza meg, melynek alapja az intézmény 

mindenkori éves költségvetése. A díjösszegről az érintett növendékek a beiratkozáskor 

kapnak tájékoztatást.  

 

Térítési díj 2020/21-es tanév  
 
Hangszeres egyéni foglalkozás: 14000,-/hó  
 
Csoportos foglalkozás: 9000,-/hó 
 
A befizetés időpontja: félévenként (szeptember 15-ig és február 15-ig), indokolt esetben 

adott engedély alapján minden hónap 10. napjáig egyenlő havi részletekben.  

 
Tandíj 2020/21-es tanév 
 
Az alapfokú művészeti iskolában tandíjat kell fizetni annak, aki a 22. életévét betöltötte, 

illetve 6-18 év között, a 229/2012.(VIII. 28.) Korm. rendelet 36.§(1) pontban meghatározott 

mértéket meghaladó tanóra esetén, illetve a tankötelezettség megszűnése után annak, aki 

nem áll tanulói jogviszonyban, illetve a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai 

foglalkozásért. 

 

Hangszeres egyéni foglalkozás: 28000,-/hó 
 
Csoportos foglalkozás: 18000,-/hó 
 
A befizetés időpontja: félévenként (szeptember 15-ig és február 15-ig), indokolt esetben 

adott engedély alapján minden hónap 10. napjáig egyenlő havi részletekben 
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Egyéb díj 2020/21-es tanév 
 
Hangszer kölcsönzési díj: 2,000-/hó 
 
Fizeti minden tanuló, aki az iskolától kölcsönöz hangszert. A befizetés időpontja: minden 

hónap 10. napjáig a kölcsönzés időtartama alatt.   

 

 

Záró rendelkezések 

 

Minden tanulóra ugyanazon elbírálási szempontok vonatkoznak a térítési és tandíjak 

megállapításának tekintetében, mint a magyar állampolgárságú tanulóra. Jelen szabályzat a 

Lauder Javne Iskola zeneiskolájában minden tanulóra érvényes. A térítési díj fizetési 

szabályzat felülvizsgálatát és a szükséges módosítások elvégzését minden évben el kell 

végezni legkésőbb április 10-ig. A változások a következő tanévtől érvényesek. 

Jelen szabályzat a 2020. szeptember 1-én lép érvénybe. Ezzel egyidejűleg minden korábbi 

térítési és tandíjra vonatkozó rendelkezés érvényét veszíti. 

 

Budapest, 2020. augusztus 25. 

 


