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Bevezető 

 

Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. 

Az Országgyűlés elismerte minden ember jogát ahhoz, hogy egyenlő méltóságú 

személyként élhessen, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos 

megkülönböztetést elszenvedők számára, valamint kinyilvánította, hogy az esélyegyenlőség 

előmozdítása elsősorban állami feladat.  

 

A Magyar Köztársaság Alkotmánya szerint: 

70/A. § (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy 
számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, 
nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy 
társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel 
nélkül.  

(2) Az embereknek az (1) bekezdés szerinti bármilyen hátrányos megkülönböztetését a 
törvény szigorúan bünteti.  

(3) A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek 
kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.  
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Tekintettel az Alkotmány idevonatkozó rendelkezésére, a Magyar Köztársaság nemzetközi 

kötelezettségeire, a Közös Memorandum a Társadalmi Befogadásról irányelveinek 

megfelelően elfogadásra került Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló törvény (2003. évi CXXV. Törvény). 

 

A törvény IV. fejezete utal a Köztársasági Esélyegyenlőségi Programra, amely hivatott 

kimondani: az élet valamennyi területén meg kell előzni a hátrányos megkülönböztetést és 

elő kell segíteni az egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenlőségét. Az 

esélyegyenlőség biztosítása a kormány, az állam, az önkormányzatok és intézményeik 

feladata. 

 

Fontos, hogy minden állampolgár számára egyenlő esélyeket biztosítsunk a fő 

esélyegyenlőségi területek mindegyikén: 

       

� A családbarát munkahelyi körülmények megteremtésében és erősítésében. 

� A nemek közötti esélykülönbségek csökkentésében. 

� Az akadálymentesítésben. 

� A fogyatékkal élők életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában. 

� A romák életminőségének és munkaerő-piaci esélyeinek javításában. 

� Más hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci és társadalmi esélyeinek 

javításában. 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. 

törvény alapján a települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programot fogadhat el, 

amelyben elemzi a településen élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását és 

meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, a célok eléréséhez 

szükséges feladatokat, megvalósításuk forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését. 

 

Az önkormányzat célja, hogy a település minden lakója számára elérhetővé tegye a 

közszolgáltatásokat, biztosítsa az idősek, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetű 

polgárok esélyegyenlőségét az élet különböző területein. Ennek érdekében, a fenti célok 

minél hatékonyabb és eredményesebb megvalósítása érdekében megalkotja a települési 
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esélyegyenlőségi programját. A program tartalmazza a helyzetelemzést és az erre épülő cél- 

és feladat-meghatározásokat, valamit azok megvalósításának ütemezését. 

 

Helyzetelemzés 

 

Újhartyán  

Újhartyán község a Homokháti Kistérség egyik legszebb települése. A község rendezett 

utcákkal, virágos-fás parkokkal rendelkezik, a település belterületét övező külterületen 

található a több hektáros erdőterület, védett fáival, különleges védett növényeivel, gazdag 

állat- és növényvilágával.  

Újhartyán község viszonylag fiatal település. A község területe évezredek óta lakott. A falu 

nevével először V. Ince pápa 1276. május 20-án Lateránban kelt bullájában találkozunk. 

A település szülöttei közül Hartyáni János 1597-ben Pest vármegye alispáni rangjáig 

emelkedett. A török hódoltság idején Újhartyán elnéptelenedett. 

A XVIII. század közepén megindult a jobbágyok spontán betelepülése. 1764-ben I. gr. 

Grassalkovich Antal német, magyar és kisebb részben szlovák jobbágyokkal szervezetten is 

betelepítette a falut. 

Újhartyánra földrajzi elhelyezkedésénél fogva leginkább Budapest és Dabas gyakorol 

vonzerőt. Az M5-ös autópálya megépülésével sokat javultak az ország vérkeringésébe 

történő bekapcsolódás lehetőségei. Az autópálya közelségében rejlő lehetőségek 

kihasználása az 1990-es önkormányzati fordulattal megkezdődött, és folytatása települési 

érdek. 

A falu lakossága számára a megélhetést az elmúlt időszakban legfőképp a mezőgazdaság és 

az arra épülő ipar biztosította. Sokan foglalkoznak primőr zöldségek termesztésével és 

állattartással. 

 

A község 1776-1777-ben épült, barokk stílusú temploma műemlék jelegű épület. Újhartyán 

életében a keresztény értékrend mind Európai és helyi társadalmi szervező erő, 

terjesztésében az egyházat támogatni kell. 
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A sváb nemzetiségi kultúra jelentős értékei az elmúlt évtizedekben elemeikben éltek 

tovább. Szervezett átörökítésük fontos feladat. 

A település víz-és csatornaszolgáltatását az önkormányzat 1995 óta saját intézmény 

fenntartásával biztosítja. A belterület utcái vezetékes vízzel, gázzal, villanyhálózattal, 

szennyvízcsatorna hálózattal, kábeltelevíziós hálózattal, telefonhálózattal ellátottak. A 

rendszeres szilárd hulladékszállításba bevont lakások száma közel 1000. A belterületi 

úthálózat szilárd burkolatú. 

ZAMBON EMÍLIO Hernádi lakos által készített Szent Flórián szobor ünnepélyes avatására 

2010. októberében került sor.  

A Képviselő-testület 2012. júliusában írta alá a testvér települési megállapodást  Dirk 
Schaible polgármesterrel. Ettől kezdődően Freiberg am Neckar település hivatalosan is 
testvértelepülése Újhartyán község. 
 

Népesség   

Lakosságszám  

A népesség számának alakulását meghatározó folyamatok 

Újhartyán népességszámát, illetve tényleges szaporodását alapvetően a természetes 

szaporodás és a vándorlási egyenleg határozza meg. A természetes reprodukció alapvetően 

az élveszületések és a halálozások számának alakulásától függ, amelyeket egyenként is több 

meghatározó tényező befolyásol. A vándorlási egyenleget az állandó és ideiglenes jellegű 

be- és kivándorlások különbsége adja, amelyek szintén több külső és belső tényező 

eredményeként alakulnak. 

A jelezett háttértényezők változásával, illetve azok becslésével kapcsolatosan problémát 

jelent, hogy alakulásukról legtöbb esetben nem állnak rendelkezésre adatok (pl. nők életkor 

szerinti termékenysége, korcsoport szerinti élveszületési és halálozási megoszlás, koréves 

továbbélési valószínűségek), mások hosszú évtizedek folyamán, lassan változnak (pl. 

átlagos gyermekszám, várható élettartam). Egy részük, pedig olyan tényező, amely nehezen 

mérhető fel (pl. ingatlanárak, települési előnyök és hátrányok, családi okok). Ezek azok az 

elemek, amelyek a különböző becslések és trendek esetében csak a főbb demográfiai 

jellemzőkbe integráltan, azok változásának követésében jelennek meg. 
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A népesség számának alakulása, 1970-2005 

Az 1970. évi népszámlálás 2626 főt regisztrált a településen, majd az 1970-es évek egyaránt 

pozitív természetes szaporodása és vándorlási egyenlege 1980-ra mintegy 200 fővel növelte 

meg Újhartyán népességszámát (1. ábra). A növekedést ekkor elsősorban a reprodukció 

biztosította, amely átlag feletti mértékű növekedésnek felelt meg megyei, illetve 

agglomerációs összevetésben, ugyanakkor a vándorlási többlet átlag alatti maradt (2-3. 

ábra). 

1. ábra A népesség számának alakulása Újhartyánban, 1970-2005 
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Az 1980-as évtized kedvezőtlen változást hozott a falu népességszámának alakulásában, 

mivel az előző évtized végére megállt a természetes növekedés (akárcsak országosan), sőt 

azt fokozatosan, egy gyorsuló mértékű fogyás váltotta fel az évtized végéig. Ugyanakkor a 

pozitív vándorlási egyenleg is megfordult, hasonló nagyságrendű fogyást okozva, mint 

amekkora növekedést a korábbi évtizedben hozott. Ezek hatására a korábbi dekád 200 fős 

lakosság-növekménye eltűnt, és 1990-re visszaállt az 1970-es népességszám (1. ábra). 

Néhány kivételtől eltekintve (pl. Hernád, Maglód, Dabas, Inárcs) hasonló folyamatok 

zajlottak le a budapesti agglomerációban és Újhartyán környezetében egyaránt (2. ábra). 

Az 1990-es évtized kisebb mértékű, mintegy 50 fős népességnövekedést hozott 2000-ig, 

miközben a 2001-es népszámlálás újabb mintegy 80 főt ’talált meg’ a faluban (1. ábra; 

ekkor országosan is jelentősen megnövekedett a népességszám). Előzőek főként az ismét 
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pozitívba forduló vándorlási egyenlegnek köszönhetők, amely még jelentékenyen 

ellensúlyozta a fokozódó természetes fogyást az 1990-es években. Más, Budapesthez 

közelebbi településeken a meglóduló szuburbanizáció extrém népességnövekedéssel is járt 

(pl. Telki, Leányfalu, Veresegyház, Pócsmegyer, Diósd, Budajenő, Erdőkertes, 

Szigetmonostor, Szada, Nagykovácsi, Mogyoród, Üröm, Csobánka, stb.; 2-3., 6. ábra). Ez 

akár meg is duplázta (Telki esetében például megnégyszerezte) a népességszámot (a 

Budapestről kiköltözők ¾-e Pest megyében telepedik le). 

Összességében az újhartyáni népesedés hűen leképezte az országos és a nagyvárosok 

környéki vidéki térségek településeinek tendenciáit az elmúlt 35 évben. A népesség 

növekedésének záloga mára egyedül a bevándorlás növelése maradt, mivel a falu 

lakosságának elöregedése előrehaladt és alacsony szinten stabilizálódott a gyermekvállalási 

hajlandóság. 

Az elmúlt évek népesedési viszonyait ugyanakkor erősen befolyásolták a térségben 

lejátszódó szuburbanizációs folyamatok. A tágabb értelmű fővárosi agglomeráció 

településeinek demográfiai viszonyaira általában az jellemző, hogy fiatalodó népességgel 

rendelkeznek a beköltözések miatt, és a pozitív vándorlási mérlegeknek köszönhetően 

jelentős a népességgyarapodásuk, annak ellenére is, hogy Pest megye népességszáma 1990 

óta 29 ezer fővel csökkent. 

A népesség stagnálása, minimális növekedése Újhartyánban jelenleg főképp két trendnek 

tulajdonítható. Egyrészt az 1970-es évek előtt és annak környékén beköltözők gyermekei 

nem régiben léptek gyermekvállalási korba, amely éves szinten akár jelentős mértékben 

megváltoztatja, összességében enyhén mérsékli a természetes fogyást. Másrészt a 

vándorlási egyenleg jelentős mértékben pozitív, amely előremutató településpolitikával 

jelentősebb mértékben tovább javítható. 

 

Korösszetétel  

 

Újhartyánban a népesség korcsoportok szerinti megoszlása jelentősen eltér az országos és a 

megyei átlagtól. A magyarországi és a pest megyei értékekhez viszonyítva a községben 

hasonló a fiatal korúak aránya, míg a vidéki átlaghoz képest valamivel magasabb. Nagyobb 

arányú eltérések tapasztalhatóak a közép- és időskorúakat illetően. Újhartyánban közel több 
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mint 2, illetve 3 százalékponttal magasabb a 40-49 év közöttiek aránya, mint Pest 

megyében, vagy Magyarországon: feltételezhetően ők azok, akik az 1990-es évek elejének 

többletvándorlásai révén 25-35 év körüli korukban érkeztek. A megyei, valamint országos 

továbbvezetett értékekhez képest ugyanakkor 2005-ben alacsonyabb számban voltak jelen 

az 50-59 év közöttiek, de a 60 év felettiek aránya ismét magasabb volt a helyben 

szolgáltatott korcsoporti adatok szerint (7-8. ábra). Ez összefügg a település őslakosainak 

elöregedésével és 1970-es évek előtti népesedésével, amikor szintén a 20-30 év közöttiek 

letelepedése volt jellemző, akik ma már a 60 év felettiek körébe tartoznak. 

7. ábra A népesség megoszlása főbb korcsoportonként Újhartyánban, Pest 
megyében és Magyarországon, 2005 
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Forrás: KSH 

A korszerkezet struktúrájának kedvezőtlen elemei miatt a növekvő számú fiatal aktív 

korúak mellett az időskorúak – ezzel együtt az eltartottak – száma is emelkedni fog a 

jövőben (7. ábra), amely a település szociálpolitikája számára is növekvő kihívást jelent, 

amellett, hogy alapvetően kedvezőtlen irányba befolyásolja a természetes 

népességnövekedés kilátásait. Továbbá nagyobb figyelmet kell szentelni a fiatal 

korosztályok megtartására, illetve visszacsábítására a megélhetési, szórakozási, kulturális és 

egyéb lehetőségek széles skálájának aktivizálásával, mivel leginkább ők lehetnek érintettek 

az elvándorlásban. 
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A népességszám várható alakulása 2020-ig Újhartyánban 

A népesség-előrejelzés folyamata három fő lépésből áll. Elsőként a számítási algoritmust 

kell meghatározni, ezután demográfiai hipotéziseket kell felállítani, majd több változatban 

elkészülnek a konkrét előreszámítások. Az algoritmus régebben a népességszám-

előrebecslés volt. Ebben az esetben a KSH 2005-ös továbbvezetett kiindulási 

népességszámát alapul véve (2723 fő) egytényezős extrapolációval (figyelmen kívül hagyva 

a népesség teljes, korcsoport szerinti reprodukciós folyamatát), a növekedési ütemet 

megadva határozható meg a jövőbeni népességszám. A növekedési ütem ez esetben a 

születési, a halálozási és a vándorlási arányszám (1000 lakosra jutó halálozás, születés és 

vándorlási egyenleg) alapján becsülhető, lineáris regressziókkal. Az egyes demográfiai 

hipotézisek szerinti növekedési ütemek, pedig megadják a várható népességszámokat. 

Egy pesszimista forgatókönyvi becslés a halálozási arány stagnálásával, a születésszám erős 

csökkenésével és fokozódó elvándorlással számol. E változatban a jelenlegi 2720 fős 

népesség nagyjából 1580 főre csökkenne 2020-ig (1. táblázat). Ekkor a lineáris 

regresszióval becsült éves halálozási arányok, még ha el is fogadhatók, az ezer lakosra jutó 

születésszám csökkenése azonban feltételezhető, hogy nem lesz a számítások szerinti 

drasztikus mérvű (ahogy azt az országos előrejelzések is tartalmazzák egyébként). E 

változatban azért csökkenne folyamatosan a születésszám, mert a lineáris regressziós 

egyenlet az 1970-2005 közötti időszak adatai alapján kalkulált, ahol az 1970-es évek 

közepén elért születési csúcs – kisebb ingadozásokkal ugyan, de – folyamatosan csökkenő 

tendenciát mutat. 

Egy kiegyensúlyozott forgatókönyv realista változata az 1970-2005 közötti mérsékelt 

népességnövekedést meghatározó demográfiai trendek továbbvezetésével 2760 fős stagnáló 

jellegű várható lakosságot jelez előre 2020-ra (1. táblázat). Ennek során enyhén emelkedő 

természetes fogyással és minimális vándorlási többlettel lehetett számolni a növekedési 

ütemet. Az idealista változat nagyban hasonlít a realista verzióra, azonban a becslésekhez 

csak az 1990 óta eltelt éveket veszi alapul. Ezek szerint Újhartyán lakosságának növekedési 

üteme ugyanúgy pozitív, de a népességszám jelentősebb mértékben nő, mint a realista 

változatban. Ez a változat a halálozási arány enyhe csökkenésével, a születési arány 

stagnálásával és mérsékelt vándorlási többlettel számol. Ez alapján 2020-ban a lakosok 

száma 2880 fő körülire becsülhető (1. táblázat). A vándorlási egyenleg bizonytalansági 

tényezőire felhívja ugyanakkor a figyelmet az a becslés, amikor a bázisévek 
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vonatkozásában kikerülnek a nagymértékű ingadozások (amelyek mögött nagyobb részben 

egy-egy időszaki budapesti, kisebb részben helyi munkahelyteremtés vagy megszűnés, 

illetve a nagyvárosi szuburbanizáció meghatározó okai állnak). A becslés újra elkészültével 

az ezrelékes vándorlási egyenlegek csökkennek, a falu becsült pozitív növekedési üteme 

mérséklődik, sőt vannak olyan évek, amikor várhatóan negatív irányba fordul, ami 

alapvetően stagnálást, sőt némi fogyást is jelentene ugyanezen forgatókönyv lehetőségein 

belül. 

 

Népességvándorlás  

 

Az elvándorlást és bevándorlást vizsgálva megállapítható, hogy a településre közel egyenlő 

mértékben jellemző a bevándorlás és az elvándorlás. 

 

Szociális helyzet  

 

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény kötelező 

feladatként előírja a szociális támogatási rendszer biztosítását, valamint az 

alapszolgáltatások és a szakosított ellátások közül az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 

működtetését. 

 

Munkanélküliség  

 

Munkaerő-piaci helyzet 

- a munkanélküliség 1993-tól fokozatosan csökkent (1999-ben 7%-ot tett ki) 

- 2001-ben 5,6 %-os volt a munkanélküliségi ráta 

- 1997-től a foglalkoztatás növekedésnek indult, a csatlakozást megelőző években 

megtorpant, 2001-ben és 2002-ben összességében változatlan maradt  

- Magyarország foglalkoztatási rátája mintegy 8 százalékponttal marad el az EU 

jelenlegi 15 tagállamának 64,3 %-os átlagától 

- 2002-ben a munkanélküliségi ráta Magyarországon 5,6% volt 
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Szociális gondoskodás 

 

Családsegítés 2006 óta működik, a családsegítő szolgálatot a Dabas, Újhartyán, Újlengyel, 

Kakucs Inárcs települések társulása látja el Dabasi központtal, „Együttsegítő Szolgálat” 

néven.  Célja: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 64. §-

ban foglalt családsegítő alapellátási szolgáltatás magas színvonalú megvalósítása. 

Tevékenységi kör: 

• a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadás, 

• az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeli ellátásokhoz, 

továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, koordinálása, 

• családgondozás, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok 

megoldásának elősegítése, 

• közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos terápiás programok szervezése, 

• a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságteherrel és lakhatási 

problémákkal küzdők, a fogyatékkal élők, a krónikus betegek, a szenvedélybetegek, 

a pszichiátriai betegek, a kábítószer-problémával küldők, illetve egyéb szociálisan 

rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtása, 

• a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, 

konfliktuskezelő meditációs programok és szolgáltatások, valamint a nehéz 

élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások szervezése. 

 

Újhartyán községben a lakosság részére a következő szociális ellátásokat nyújtja a az 

„Együttsegítő Szolgálat” Dabasi Központ: 

- házi szociális gondozás, 

- szociális étkeztetés, 

- gyermekjóléti szolgálat, 

- családsegítő szolgálat, 

 

2011-ben a Képviselő Testület idősek napközi klubját hozta létre, a megüresedett régi 

óvoda épületében.  
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Gyermekjóléti szolgáltatás  

 

A gyermekjóléti szolgáltatást 1999 óta működik a településen, szervezeti hivatalos 

formában 2006 . A gyermekjóléti szolgáltatás fő feladatai: 

• a gyermekek családban történő nevelésének elősegítése, 

- információk átadása, 

- jogok és kötelességek ismertetése, 

- hivatali ügyekben való eligazodás segítése, 

- önállóságra nevelés, 

• a veszélyeztetettség megelőzésének támogatása: jelzőrendszer működtetése, 

okelemzés, javaslattétel a megoldásra, 

• a veszélyeztetettség megszüntetésének segítése: családgondozás, egészségügyi és 

szociális ellátás kezdeményezése, javaslatkészítés. 

 

Egészségügyi ellátási helyzet   

A község egészségügyi ellátása jó színvonalú. Az egészségügyi alapellátást 2 vállalkozó 

háziorvos (egy felnőtt és egy gyermek szakorvos) és egy fogszakorvos biztosítja.  

Az egészségházban működik a védőnői szolgálat és a gyógyszertár is. 

A bölcsőde, mint óvodai alapellátás mellett működő intézmény 2009-ben nyílt meg a három 

éven aluli gyermekek elhelyezésére 10 férőhellyel.  

A településen központi orvosi ügyelet működik, fogorvosi ügyeletet Dabason tartanak, 

amely 5 km-re van a településtől. 

 

A településen gyógyszertár működik, a gyógyszertári ügyelet pedig Dabason van, ez 5 km 

távolságban van a településtől. 

 

A védőnői szolgálatot helyben 1 védőnő látja el. 

 

A fogyatékos személyek egészségügyi ellátása az egészségügy általános rendelőiben 

történik. 
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Foglalkoztatási  helyzet   

 

A településen munkalehetőséget főleg a mezőgazdaság, a falusi turizmus, az önkormányzati 

intézmények és a mikro- és kisvállalkozások biztosítanak. Az önkormányzati 

intézményekben foglalkoztatottak száma 95 fő. 

 

Gazdaság 

A település gazdaságában a GDP-hez való hozzájárulásban az iparnak,  mezőgazdaságnak 

és a szolgáltatási szektornak – ebben elsődlegesen az ipari parkhoz is kapcsolódó 

kereskedelemnek és könnyűipari tevékenységnek – van jelentősebb szerepe.  

Újhartyánban a mezőgazdaság hozzájárulása  10 % , a szolgáltatásoké 40% , az építőiparé 

10%, az ipar  40%. 

2010. évben közel 211 db Újhartyáni székhelyű vállalkozás tartottunk nyilván., amiből 

egyéni vállalkozás 155 db, gazdasági társaság 120 db.  

Helyben foglalkoztatottak száma: 1132 fő 

 

Helyi vállalkozások, és foglalkoztatottak száma: 

 
  Vállalkozók névsora 

 Név  
Anyja neve 

Székhely 
Telephely 

Tevékenység Fő 

1.  Adamcsik János 
(an: Farkas Mária) 

Újhartyán, Nefelejcs u. 
30. 

kőmüves, 
zöldségtermesztés, 
állattartás 

2 

2.  Aradszki Pál István Újhartyán, Szérűskert u. Biztosítási ügynöki 1 
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(an: török Éva) 1. tevékenység 
3.  Árkosiné Kárpáti Lilla 

Andrea 
(an: Fekete Mária) 

Újhartyán, Kápolna u. 
11. 

Egyéb tanfolymi 
oktatás 
 

1 

4.  Aschenbrenner József 
(an: Kaldenecker 
Erzsébet) 

Újhartyán, Hunyadi u. 
37. 

élelmiszer jellegű 
vegyes 
kisker. 

1 

5.  Bambuk László 
(Gergely Leontin Margit) 

Ujhartyán, Szép u. 3. egyéb tanfolymi oktatás 1 

6.  Balogh Imre 
(an: Merksz Borbála) 

Újhartyán, Homok u. 7 épitőipari munkák 1 

7.  Bartuszek Józsefné 
(an: Suhajda Erzsébet) 

Újhartyán, Fő u. 39. női-, férfi fodrász, 
üzlet bérbeadás 

4 

8.  Beke István Balázs Újhartyán, Hősök tere 
4. 

Sörözői vendéglátás 2 

9.  Bese László 
(an:Jurászik Erzsébet) 

Újhartyán, Hernádi u.8. egyéb műanyag 
termékek  
gyártása 

1 

10.  Birizdó Ferenc 
an: Szalontai Magdolna 

Újhartyán, József a. u. 
41. 

Közúti teherszállítás 1 

11.  Brabanti Tibor 
(an: Kaldenecker 
Rozália) 

Újhartyán, Pipacs u. 5. 
 

személyszállitás 1 

12.  Burka Ágnes 
(an: Turcsányi Anna) 

Újhartyán, Malom u. 4. Zöldség, gyümölcs 
kiskereskedelm 

1 

13.  Burka János 
(an. Lang Anna) 

Újhartyán, Jókai u.13. 
Fő u. 12. 

palackos gáz kisker, 
illatszer ksiker, játék.-
ajándék kisker, közúti 
teherszáll. 

2 

14.  Csorba Gyuláné 
(an: Ulicska Erzsébet) 

Újhartyán, József A. u. 
29. 

Biztosítási ügynöki 
tevékenység 

1 

15.  Dinnyés Jánosné 
(an: Tóth Mária) 

Újhartyán, Erdősor u. 
35. 
 

Üzlethelyiség 
bérbeadása 
éttermi,cukrászdai 
szolgáltatás, 

1 

16.  Egyed Balázs 
(Mészáros Ilona) 

Újhartyán, Erdősor u. 
20. 

Igazságügyi 
kriminalisztikai 
szakértés 

1 

17.  Erős Balázs 
(an: Petrányi Magdolna) 

Újhartyán, Kertész u. 7. 
Dabas, Bartók B. u. 46 
A/6 

Vegyes ruházati 
kiskereskedelem 

1 

18.  Fail Mihály 
(an: Cserna Mária) 

Újhartyán, Pipacs u. 35. szobafestő-, mázoló 1 

19.  Fail Mihályné 
(an: Kucsák Anna) 

Újhartyán, Pipacs u. 35. 
Újhartyán, Hunyadi u. 
30 

kozmetika, 
szépségápolás 
italbolti , vendéglátás 
melegkonyhás 

4 

20.  Fajt Istvánné Újhartyán, Szép u. 38/b női fodrász 1 
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(an: Tunner Mária) 
21.  Fajt Györgyné  

an: Kaldenecker Mária 
Újhartyán, Mária u. 6 Munkaerőközvetités, 

tanácsadás 
1 

22.  Fajt Márton 
(an: Kleineisel Borbála) 

Újhartyán, fő u. 24. 
Monor Piac tér 6754/32 

Zöldségtermesztés, 
savanyúság készítés 

3 

23.  Fajt Nikoletta 
an: Vancsko Judit 

Újhartyán, Epres u. 48. ötvös, aranyműves 
termék  
gyártás, ékszerjavitás 

1 

24.  Fajth György 
(anL: Surman Katalin) 

Újhartyán, Pipacs u. 12. Járművezető-oktatás 1 

25.  Fajth István 
(an: Fajth Mária) 

Újhartyán, Szalma u. 9. tőkehús értékesítés 1 

26.  Fajth János 
(an: Herman Terézia) 

Újhartyán, József A. u. 
22. 

egyéb kézmű és háiipari 
termékek készitése 

1 

27.  Fajth Jánosné 
(an: Rimavölgyi Amália) 

Újhartyán, József A. u. 
22. 

virág, disznövény 
kisker 
ajándék kisker. 

1 

28.  Fajth Mihály 
(an: Gavló Katalin) 

Újhartyán, Monori u. 
16. 

Személyszállitás. 
,anyagbeszerzés,  

1 

29.  Fajth Szilárd 
(an: Stégner Terézia 

Újhartyán, Epres u. 39. 
Pipacs u. 39. Hősök tere 
15/2 

melegkonyhás büfé 
élelmiszer vegyes 
kisker 

1 

30.  Fazekasné Deák Andrea 
Mária 
(an: Kalla Aranka) 

Újhartyán, Thököly u. 
34. 

frissitő, relaxáló 
masszázs 

1 

31.  Fekete Ibolya 
(an: Kiss Irén) 

Újhartyán, Malom u. 
55. 
Kakucs, Fő u. 

Kölcsönzés, 
vendéglátás 

 

32.  Forgács János 
(an: Kancsár Mária) 

Újhartyán, József A. u. 
13. 

csatorna tisztitás 
zöldségtermesztés 

1 

33.  Gattyán István 
(an: Konyuicsák 
Julianna) 

Újhartyán, József A. u. 
32. 

mg. szaktanácsadás 1 

34.  Gelle Tibor 
(an: Szikora Verona) 

Újhartyán, Erdősor u. 
14. 

egyéb közuti 
teherszállitás 

2 

35.  Gergelyné Duhaj Erika 
(an: Virág Erzsébet) 

Újhartyán, Szalma u. 6. 
Dabas, Bartók b. u. 15. 

gyermekruházati 
kiskeresk. 

 

36.  Györkös István 
(an: Piller Margit) 

Újhartyán, Pipacs u. 1. 
Újhartyán, hősök tere 4 

Éttermi vendéglátás 
Szállodai szolgáltatás 

16 

37.  Herman Nikoletta  
(an: Dinnyés Mária) 

Újhartyán, Fő u. 12. Éttermi, cukrászdai 
szolgáltatás 
szikvízkészítés,vendégl
átás 

1 

38.  Horák Péter 
(an: Győri Piroska) 

Újhartyán, Pilisi u. 5. Adatfeldolgozási 
szolgáltatás 

1 

39.  Hornyák Gyula 
(an: Spanyiel Terézia) 

Újhartyán, Pilisi u. 12. termékforgalmazás 1 
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40.  Hornyákné Németh 
Ibolya 
(an: Simári Mária) 

Újhartyán, Rákóczi u. 2. 
Újhartyán, Petőfi u. 2. 

büfé üzemeltetés 1 

41.  Horváth József 
(Rizmajer Mária) 

Újhartyán, Deák F. u. 
18. 

gázvez. és készülék 
javitás 

1 

42.  Horváth Józsefné 
(an: Szőnyi Julianna) 

Újhartyán, Deák F.u.18. 
Dabas, Alkotmány u. 
24. 

élelmiszer ker.  

43.  Berényi Katalin 
(Opóczki Katalin) 

Újhartyán, Újsor u.25. női fodrász,  
illatszer kisker 

1 

44.  Jasper György 
(an: Weisz Veronika) 

Újhartyán, Nefelejcs u. 
26. 
Újhartyán, Pilisi u. 33. 

nem bolti ügynöki 
tevékenység 

1 

45.  Juhász József 
(an: Lévai Ilona) 

Újhartyán, Gárdonyi u. 
6. 

Személygépkocsi 
javitás, közuti 
teherszállítás 

5 

46.  Kaldenecker Jánosné 
(Fajt Borbála) 

Újhartyán, Árpád u.l. 
Újhartyán, Újsor u. 19. 

gépi kötő-hurkoló 
kötöttáru kisker. 

1 

47.  Katona Zoltán 
(an: Spanyiel Borbála) 

Újhartyán, Pipacs u. 25. müanyagáru készités 1 

48.  Kerekes Klára 
(An: Kaldenecker Mária) 

Újhartyán, szép u. 3. Egyéb tandolymi 
oktatás 

1 

49.  Keindl Tibor 
an: Lauter Piroska 

Újhartyán, Hunyadi u. 
8. 
 

gépjármű karosszéria 
javitás 

1 

50.  Keindl Szabolcs 
(An: Tunner Teréz) 

Újhartyán, pipacs u. 26. Gabonaféle, hüvelyes 
növény, olajos mag 
termesztése 

1 

51.  Kiss Zoltán 
(an: Turcsányi Katalin) 

Újhartyán, Rákóczi u. 
1/a 
 

büfé, melegkonyhás 
büfé 

1 

52.  Kleineisel József 
(an: Kaldenecker 
Katalin) 

Újhartyán, szőlősor u. 
15. 

villanyszerelés 1 

53.  Kleineizl Zoltánné 
(an: Keindl Mária) 

Újhartyán, Zrinyi u. 15 
Fő u. 8. 

papír irószer  

54.  Bratkovics Ágnes 
(an: Hoksza Teréz) 

Újhartyán, Pipacs u. 38. 
Újhartyán, Pipacs u. 38. 

Kocsmai, italbolti 
vendéglátás, takarítás 

1 

55.  Kollár István 
(an: Epres Mária) 

Újhartyán, Gödör u. 13. Éttermi, cukrászdai 
vendéglátás 

1 

56.  Komjáthy Zoltán 
(an: Kemenes Margit) 

Újhartyán, Pilisi u.25. Útépítés 
egyéb állattenyésztés 

1 

57.  Komjáti Mihály 
(an: Stégner Rozália) 

Újhartyán, Fő u. 10. kőműves munkák 1 

58.  Komjátiné Backer Mária 
(an: Kaldenecker 
Katalin) 

Újhartyán, Hunyadi 
u.28. 
Újhartyán, gödör u. 

élelmiszer kiskeresk. 
Hirlap, ajándék, 
bazáráru kisk. 

3 

59.  Konyicsák Pál Újhartyán, József A. virágkertészet 1 
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(an: Kleineisel Terézia) u.28. 
60.  Kozma Tibor 

(an: Takács Margit) 
Újhartyán, Újsor u. 13. termékértékesités, 

csomagolás 
1 

61.  Kucsera József 
(an: Hölle Erzsébet) 

Ujlengyel, Kossuth L. 
u. 125. 
Újhartyán, Zrinyi u. 3. 

gép földmunka  

62.  Kőszegi Péter 
an: Bartuszek Éva 

Újhartyán, Fő u. 40. Kocsmai, italbolti 
vendéglátás 

1 

63.  Kulima Péter 
(an:Rizmajer Mária) 

Újhartyán, Nefelejcs 
u.6. 

egyéb közúti 
teherszállitás 

2 

64.  Kulima Péterné 
(an: Forgács Teréz) 

Újhartyán, Nefelejcs 
u.6. 
Újhartyán, Lövölde tér 
4. 

virág , ajándék, játék 
ker. 

1 

65.  Kulima Péterné 
(an: Kozma Erzsébet) 

Ujhartyán, Lövölde tér 
4. 

gyermekruházati 
kiskeresk. 

1 

66.  Laczy Károlyné 
(an: Szaller Erzsébet) 

Újhartyán, 016/67 hrsz. adószakértés,tanácsadás  1 

67.  Lang Anita 
(an: Surman Anna) 

Újhartyán, Malom u. 
42. 
 

biztosítási ügynöki tev. 1 

68.  Lang József 
(an: Cserna Mária) 

Újhartyán, cigleher u. 1. közúti teherszállítás 2 

69.  Lang Mátyás 
(an: Szőke Ágnes) 

Újhartyán, Árpád u. 22. 
 

Növénytermesztési 
szolg. 

1 

70.  Langné Soós Ildikó 
(an: Mag Irén) 

Szigetszentmiklós, 
Kossuth L. u. 
Újhartyán, Epres u. 42. 

biztositási ügynöki tev. 1 

71.  Langné Keindl Szilvia 
(an: Surman Borbála) 

Újhartyán, Lövölde tér 
7. 

Állateledel, takrmány, 
sportárú 

1 

72.  Majer Györgyné 
(an: Szlávik Julianna) 

Újhartyán, Templom 
köz 1. 

rádiós-televiziós 
műsorkészités 

1 

73.  Mártonné Jurácsik 
Erzsébet 
(an: Bózsik Terézia) 

Újhartyán, szegfű u. 16. Gyermekfelügyelet 1 

74.  Márton József 
an: Macska Erzsébet 

Újhartyán, Pipacs u. 30. Fa, építési anyag 
ügynöki 
nagykereskedelem 

1 

75.  Ménich Zsolt 
(an:Sztancsik Erzsébet) 

Újhartyán, Akácfa u. 
8/a 

műkőkészités 
(helyszinen végezve) 

1 

76.  Molnár József 
(an Kun Róza) 

Újhartyán, Erdősor u. 
29. 
ua. 

közuti teherszállitás 1 

77.  Mravik Judit 
(an: Andréka Julianna) 

Újhartyán, Gödör u. 9. TAKARÍTÁS 
Biztosítási ügynöki 
tevékenység 

1 

78.  Molnár László Újhartyán, József A. u. 
37. 

Közúti teherszállítás 1 
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79.  Petrányiné Józsa Ágnes 
(an: Szabó Ilona) 

Újhartáyn, Akácfa u. 
16. 
Újhartyán, Hősök tere 
4. 

Fotó- optikai cikk  
kisker. 

1 

80.  Páhi Csaba 
(an: Bányai Margit) 

Újhartyán, Szőlősor u. 
10 

Nyílászáró, beépített 
bútor beszerelése 

1 

81.  Pintér Julianna 
(an: Szekeres Julianna) 

Újhartyán, Újlengyeli u. 
2. 
Gyál, Kossuth. u. 99. 

Koktélbári 
vendéglátás,fizető 
vendéglátás 
éttermi vendéglátás 

4 
 

82.  Páhiné Gál Mária 
(an: Kómár Mária) 

Újhartyán, Szőlősor u. 
10. 

Alkotó tevékenység 1 
 

83.  Princz László 
an: Rapcsák Verona 

Újhartyán, Jókai u. 3. 
 

Szobafestés, mázolás 1 

84.  Radóczi Katalin 
(an: Kaldenecker 
Borbála) 

Újhartyán, Újsor u. 13. játék,ajándék ker. 1 

85.  Rajs János 
(an: Hirt Teréz) 

Újhartyán, Kisköz u.2. büfé üzemeltetés 1 

86.  Rizmajer Ádám 
(an: Rizmajer Mária) 

Újhartyán, Nefelejcs u. 
3. 
Újlengyel, Arany J. u. 
21. 

közúti teherszállítás 1 

87.  Ratskóné Kéger 
Marianna 
(an: Lang Mária 

Újhartyán, Kossuth L. 
u. 14. 

Egyéb alkotói 
tevékenység 

1 

88.  Rizmajer György 
(an: Farkas Anna) 

Újhartyán, Monori u. 
21. 

Kőfaragás  helyszínen, 
épületszobrászat 

1 

89.  Ruttershmid József 
(an: dormány Magdolna 

Újhartyán, Kápolna u. 
21.. 

Vegyesruházati kisker., 
használtruha kisker, 
cipő kisker. 

1 

90.  Serfel Andrásné 
(an: Zsigó Terézia) 

Újhartán, gödör u. 4. Disznövény, virág 
termelés, 
Piaci, vásározó 
tevékenység. 

1 

91.  Serfel István 
An: Princz Mária 

Újhartyán, Mária u. 11. 
 

kőműves munkák 1 

92.  Serfel Jánosné 
(an: Tomosi Erzsébet) 

Szigetszentmiklós, 
Kossuth l.u. 
Újhartyán, Pilisi u. 53. 

biztositási ügynöki te.v 1. 

93.  Serfel Roland 
(an: Surman Ilona) 

Ujhartyán, Pilisi u. 53. 
 

sportszolgáltatás 1 

94.  Sikna Gábor 
(an: Herman Erzsébet) 

Újhartyán, Kápolna u. 
2. 
Dabas, örkényi u. 
7160/2,  
Dabas.Szent I. u. 4. 

 vendéglátás, hirlap 
kisker,  
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95.  Somogyvári Tibor 
(an: Hirt Mária) 

Újhartyán, Újsor u.5. műszaki vizsgálat, 
elemzés. 

1 

96.  Stégner András 
(an: Hümpfner Mária) 

Újhartyán, Nefelejcs u. 
1/a 

járművezető oktatás 1 

97.  Surman Edit 
(an: Kovács Terézia) 

Újhartyán, Fő u.32. egyéb művészeti alkotó 
tevék. 

2 

98.  Surman György 
(an: Ménich Ilona) 

Újhartyán, Akácfa u.22. baromfihus feldolgozás 13 

99.  Surman Zoltán 
An: Hugyec Margit 

Újhartyán, Szőlősor u. 
27 

Szobafestés, mázolás 1 

100. Svébis Józsefné 
(an: Kancsár Éva) 

Újhartyán, József A. u. 
11. 
Újhartyán, Hősök tere 
15 

női ruha készitő 
ruházati kisker, esküvői 
ruha kölcsönző 

2 

101. Svébis Mihály 
An: Fajth Rozália 

Újhartyán, József A. u. 
67. 

piaci, vásároszó tev. 4 

102. Svébis Zoltán 
(an: Fekete Erzsébet) 

Újhartyán, Fő u. 38. fodrász 1 

103. Szaller János 
(an: Assenbrenner 
Magdolna) 

Újhartyán, Hunyadi J. 
u. 29. 

fogyasztási cikk 
kölcsönzés 

2 

104. Szalontai András 
(an: Farkas Rozália) 

Újhartyán, Pipacs u. 21. 
 

disznövény és 
virágtermesztés 
takaritás 

1 

105. Szolnoki József 
(an: Kölesz Terézia) 

Újhartyán, Gödör u. 11. kőmüves 3 

106. Szűcs László 
(an: Pék Irén) 

Solt, Havas u. 10. 
Aép.ű 
Újhartyán, Malom u. 
79. 

irodabutor készités, 
javitás 

1 

107. Tóth Attila 
(an: zsolnai Éva) 

Újhartyán, József A. u. 
66. 

nem bolti ügynöki 
kisker. 

1 

108. Tóth Jánosné 
(an: Rapcsák Mária) 

Újhartyán, Erdősor 
u.29.  

mezőgazdasági eszk 
kisker. 

1 

109. Tóth Pál 
(an: Zsolnai Éva) 

Újhartyán, Jókai u. 14. 
 

Egyéb nem bolti 
kiskereskedelem 

1 

110. Trikkal Krisztián 
(an: Nyulas Katalin) 

Újhartyán, Akácfa u. 
24. 

Közúti teherszállítás 1 

111. Tunner József 
(an: Klemencz Mária) 

Újhartyán, József A. u. 
30. 

teherfuvarozó 1 

112. Tunner György 
an: Rutterschmid Katalin 

Dabas, Kossuth L. u. 
44. 
Újharrtyán, fő u. 26. 

Egyéb húsárú 
kiskereskedelem 

2 

113. Tunner Lászlóné 
(an: Szeidenléder Margit) 

Újhartyán, Gödör u. 2/a Virág-, koszorú, 
disznövény kisker. 
Ajándék, játék, illatszer 
kisker 

1 

114. Tunner Tamás Újhartyán, József a. u. Egyéb húsáru kisker. 1 
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(an: Brabanti Mária) 65. 
Nyáregyháza, dózsa Gy. 
U. 28. 

115. Tusák Márton 
(an: Braun Róza) 

Újhartyán, Fő u. 42. nem menetrendzserű 
személyszállítás 

1 

116. ALIZ BÜRÓ KFT Lövölde tér 5.  élelmiszer 
nagykereskedelem 

1 

117. Be-ko-be Bt Erdősor u. 7.  1 
118. BENEDEK PAPÍR BT Epres u. 27. nyomdaipari 

tevékenység 
 

119. Black dog  Kft Pipacs u. 32. Szeresncsejáték 1 
120. Bonus boksz Kft Pipacs 32 Szerencsejáték 1 
121. Biogon Kft Erdősor u. 20  1 
122. BRABI-CSOKI KFT Pipacs u. 14. élelmiszer nagyker. 6 
123. BR-BAU BT Pipacs u. 24. mérnöki szaktanácsadás 1 
124. BRO KER BÉT KFT Tanya baromfitenyésztés 54 
125. Capillar Bt Szép u. 29/a Eü. szolgáltatás 1 

126. Dr. ENZSÖL ÉS 
TÁRSA BT 

Erdősor u. 22. háziorvosi szolgálat  

127. Dr. Krascsenits J és társa 
Bt 

Hősök tere 1. fogorvosi tevékenység 2 

128. Dr. Vaszkó és társa Bt Fő u. 20. fogorvosi, 
gyermekorvosi tev. 

1 

129. DSM Nutritional 
Products Kft 

Japán fasor 4. gyógyszerkészítés 28 

130. Edy-húsKFTt Hunyadi u. 6. közétkeztetés, 
élelmiszer nagyker. 

 

131. En’co Bt Fő u. 41.  1 

132. ERTSEY-T ÉS TÁRSA 
BT 

Lövölde tér 2. gyógyszertár 
üzemeltetés 

2 

133. Euronline Kft Kertész u. 2. számitástechnikai 
tevékenység 

1 

134. Eutheos Bt Malom u. 63.  1 

135. Fabók  & Fabók Kft Hunyadi u. 33. Vendéglátás 2 

136. Faluközpont kft Hősök tere 4. ingatlanforgalmazás 1 

137. Flóraland  2002 Kft Jókai u. 10  2 

138. Fog-adás Bt Hernádi u. 2. teherszállítás 13 

139. FORKUTRANS KFT Szalma u. 5. teherszállitás 9 

140. Funtál Kft Epres u. 16/c mérnöki tevékenység, 
szaktanácsadás 

1 
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141. Gastland  
Ingatlanhaszn.kft 

Pipacs u. 33 vendéglátás 2 

142. GEMKA BT Gárdonyi u. 9. közl.szolgáltatás 1 

143. GERBA KFT Malom u. 1. kertészet,élelm. ker. 2 

144. GHN Ingatlanforg. Kft Pipacs u. 32. ingatlanforgalmazás 1 

145. Globál-Gesztor Kft Monori u. 30.  1 

146. Gesztorház Bt Monori u. 30.  1 

147. Györkös és Társa BT Pipacs u. 1. vendéglátás  

148. H és H  Bt Erdősor u. 16. épitőipari 
szaktanácsadás 

1 

149. Harkián Bt Pilisi u. 9.  1 

150. HELI-HAUS BT Szép u. 43. épitőip. mérnöki tev. 1 

151. HTGY-SZER KFT Zrinyi u. 25.  4 

152. Hajdu-Tarokk Kft Pipacs u. 32. szerencsejáték 1 

153. Industrial Estate Bt Kertész u. 2. egyéb 
számítástechnikai tev. 

1 

154. JÁRMŰTECHNIKA 
KFT 

Hunyadi u. 33. autóalkaltrész ker.  

155. KALDIK BT Gödör u. 12. javítás, szolgáltatás 4 

156. KALKAD BT József A. u. 68.  számviteli 
szaktanácsadás 

1 

157. Kar-véd Bt Hunyadi u. 8. Személy-és 
vagyonvédelem 

1 

158. Képes-rá Bt Malom u., 69. máshová nem sorolt 
gazd. szolgáltatás 

1 

159. KONCZ-VILL BT Erdősor u. 21. villanyszerelés, 1 

160. Kingspan Kft horka dűlő 1. fémszerkezet gyártás 117 

161. Kleingeod Kft Szép u. 20. földmérő tevékenység 31 

162. klima-kontroll Bt Diófa u. 8.  6 

163. Koktél  Kft Pipacs u. 32.  1 

164. König Mg. Bt Szalma u. 2. mg. szolgáltatás 1 

165. Krétusz-pol kft Pipacs u. 32. szerencsejéáték 1 

166. L és L Bt Hunyadi u. 24. erdőgazdálkodási tev. 1 

167. Langfor Kft Szalma u. 5. teherszállítás 1 

168. LINEÁR KKT Szőlősor u 19. müanyag-, gumi 1 
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feldolg. 

169. A-WAY ITE Zrt Újlengyeli ut M5-ös autópálya 
üzemelt. 

50 

170. Majerfa BT Malom u. 7. faipari munkák 1 

171. Ménich-Trans Kft Gárdonyi u. 9. automentés 2 

172. MIX-L KFT Fő u. 43. szállítás 3 

173. Modulor –T Bt Szegfű u. 14. mérnöki tevékenység 1 

174. Mollinsoft bt Lövölde tér 2. számítógép javitás, 
értékesítés 

1 

175. Net-Pack Bt Szép u. 12/a Élelmiszer gyártás, 
csomagolás 

3 

176. MOULD KFT Liebner dűlő müanyag feldolg. 17 

177. NÉGYÉVSZAK BT Nefelejcs u. 26. mg., erdőgazd., ker. 1 

178. NISSHO HUNGARY 
KFT 

Japán fasor 5. műanyag termék 
gyártás 

115 

179. Nyír-Play 21’ kft Pipacs u. 32. szerencsejáték 1 

180. Palomino Kft Pipacs u. 32.  1 

181. PEDIKOMM KFT Pipacs u. 32.  1 

182. Pretix Bt Hunyadi u. 5. ingatlanfor, papír-
irószer kisker. 

2 

183. Planex-X Bt Hunyadi u. 22  1 

184. Platánusz 3 Kft Külter 088/14 Azstalosi. Munkák 7 

185. Racsi Bt Kossuth l. u. 14. közúti teherszállítás 1 

186. Reagonese Kft Horka dűlő Élelmiszer gyártás 17 

187. Ri-ti Bt Szép u. 10. élelmiszer nagyker. 1 

188. Ri-zsi Bt Deák f. u. 16. alapfokú oktatás 1 

189. Road-Stone Kft Hunyadi u. 20. mérnöki tevékenység 3 

190. Sealed  AIR Kft Amerikai u. 1. Csomagolóanyag 
gyártás 

177 

191. SILENCE KFT Monori u. 17. vegyes kisker. 1 

192. Silvest kft Pipacs u. 32.  1 

193. SK. KONTIR BT Szérűskert u. 13. gépjárműjav, számvit.  
tev. 

1 

194. Slot-94 Kft Pipacs u. 32. szerencsejáték 1 

195. Su-ba 2003  Kft Pipacs u. 32.  1 
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196. SURMANHUS BT Hunyadi u. 6. baromfifeldolg. 16 

197. Surmanhús-2003 Kft Hunyadi u. 6.  2 

198. SWEET GLOBE KFT Lövölde tér 5. édesip. nagykeresk. 1 

199. SZIVÁRVÁNY-VET BT  Mária u. 4. ajándék ker. 2 

200. TAIHO  KFT Japán fasor 5. gépgyártás 157 

201. TÁRSULÁS BT Fő u. 51. növényter., állatteny. 2 

202. TEOR KFT Pipacs u. 22. használtcikk kisker. 6 

203. TRIKKAL-BENZ KFT Újlengyeli út üzemanyagker. 14 

204. TUSÁK BT Fő u. 42. közúti teherszállitás 12 

205. Turcsányi Beuty Kft Hunydi u. 13.  1 

206. VARIO-TEAM KFT Zrínyi u. 3. hulladékfém ker. 1 

207. Verano 2003 Kft Erdősor u. 33 Vendéglátás 9 

208. White-Magic Kft Pipacs u. 32. szerencsejáték 1 

209. Yellow Magic Kft Pipacs u. 32 Szerencsejáték 1 

210. UVÜ KFT Cigleher u. 1/a viztemelés,kezelés 11 

211. Újhartyáni Gumifutózó 
Kft 

Külter. 088/11 Gumifutózás 11 

 

A munkaerő-kínálatot alapvetően meghatározó regisztrált munkanélküliek/álláskeresők 

száma 2009. évben:  167 fő, amely a teljes lakosság 6%-a. 

 

Ipari Park 

Az Ipari Park fejlesztése meghatározó szerepet tölt be a foglalkoztatás szempontjából. 2002. 

évben készült tanulmány az ipari park fejlesztése és foglalkoztatás elősegítésére, melyről 

szóló szakértői vélemény alapján Újhartyán település fejlődési potenciáljának, 

adottságainak meghatározására alapozva, a település fejlesztésének nem szokványos, hanem 

Magyarországon újszerű, az új Nemzeti Fejlesztési Terv célkitűzésével összhangban álló és 

a nemzetközi sikeres gyakorlatnak megfelelő stratégiáját fogalmazza meg. 
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Építmények, lakhatás 

Lakhatás helyzete 

A hajléktalanok becsült száma a településen: - 

 

Az időskorúak lakhatási helyzete a települési viszonylatban jónak mondható. A településen 

van idősek napközi otthona.      

 Az önkormányzat lakásfenntartási támogatással segíti a rászorulókat. 

 

Építmények állapota 

 

A településen működő intézmények épületeinek állapota közepesen elfogadható, az 

infrastrukturális ellátottság kiválónak mondható.  

A település közétkeztetése két feladat ellátási helyen - iskola  és óvoda konyhán – történik. Az 

iskola épülete 2000 évben felújított, építészeti nívódíjat nyert. Az óvoda épületünk 2009-ben 

lett átadva, egy modern 1800 m2 alapterületű óvoda-konyha-bölcsöde épület. Konyhánk 

szociális étkeztetésre szoruló emberek igényeit is teljes körűen ki tudjuk elégíteni.  

 

Az akadálymentesítés foka az intézmények 80%-ánál nem megfelelő mind a fizikai, mind 

az info-kommunikációs akadálymentesítést illetően. 

 

Közszolgáltatások elérhetősége 

 

Oktatás-képzés 

 

Óvodázási adatok: 

 

Óvodai feladatellátási helyek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

1 

Óvodai férőhelyek száma (gyógypedagógiai 
neveléssel együtt) 

180 
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Óvodába beíratott gyermekek száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

157 

Óvodába beíratott halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek száma 

0 

Az óvodába be nem íratott 3-5 éves gyermekek 
száma 

0 

Az óvodába be nem íratott 3-5 éves halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekek száma 

0 

Gyógypedagógiai nevelésben részesülő óvodás 
gyermekek száma (integráltan neveltek nélkül) 

0 

Az óvodai gyermekcsoportok száma 
(gyógypedagógiai neveléssel együtt) 

7 

 
 
A településen minden gyermek számára biztosított az óvodai ellátás, a férőhelyek száma  

100%-ban kihasznált. Nincs a településen olyan óvodás korú gyermek, aki nem vesz részt 

óvodai nevelésben. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mindegyike óvodába jár.  

 
Logopédiai ellátásban részesülnek: 25 fő 

Ingyenes étkezők száma:                16 fő 

3 gyermekesek száma:                    16 fő 

Tartós betegek száma:                       5 fő 

 

Általános iskolai adatok: 

 

 

Általános iskolai feladatellátási helyek száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

 1 

Általános iskolai osztálytermek száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

17  

Az általános iskolai osztályok száma 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

11  

Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai 
oktatással és magántanulókkal együtt) 

223  

Általános iskolai magántanulók száma  0 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók 
száma 

4 
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Halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolai 
tanulók száma 

5  

Általános iskolában tanuló első évfolyamosok 
száma (gyógypedagógiai előkészítő osztályok 
tanulóival együtt) 

 45 

8. évfolyamosok száma a nappali oktatásban 
(gyógypedagógiai oktatással együtt) 

14  

A napközis tanulók száma az általános iskolákban 
(iskolaotthonos tanulókkal együtt) 

 84 

Átmeneti és tartós állami nevelésbe vettek száma 0  

 

Az Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában 8 évfolyam működik, az egy 

osztályra jutó tanulói átlaglétszám: 20,27 fő. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulóink száma 4 fő. 

A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma 5 fő. 

 

Településünkről, más település óvodáiba az eljárás nem jellemző. Eljárók az általános 

iskola alsó és felső tagozatában alacsony létszámban jelennek meg. Az alsós évfolyamokból 

2 fő jár át Dabas városába tanulni. A felsős évfolyamokból 5 tanuló jár Dabasra 1 pedig 

Ócsára. 

 

Újhartyán oktatási-nevelési intézményeibe a bejárók száma a következőképpen alakul: 

- az óvodába más településről bejáró gyermekek száma: 60 fő 

- az alsó tagozatba járók száma: 51 fő 

- a felső tagozatba járók száma: 14 fő. 

 
 
A fenntartó arra törekszik, hogy az iskolába járó tanulók többoldalú fejlődése biztosított 

legyen, alapfokú művészetoktatást is működtet.  

 

A napközi otthonos szolgáltatást egyre többen veszik igénybe.  

Minden foglalkozáson, programon az intézmények halmozottan hátrányos helyzetű tanulói 

számára teljes körű a hozzáférés.  
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A fenntartó arra törekszik, hogy a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását biztosítsa.  

 

A közszolgáltatások elérhetősége a következőképpen alakul a településen: 

 

Közszolgáltatások Helyben Más településen 
A szolgáltatás 

ellátatlan 

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI FELADATOK 

Óvodai nevelés X   
Általános iskolai oktatás 1-4. X   
Általános iskolai oktatás 5-8. X   
Alapfokú művészetoktatás X   

KÖZOKTATÁSI SZAKSZOLGÁLATI FELADATOK 
Gyógypedagógiai tanácsadás X   
Korai fejlesztés és gondozás X   
Fejlesztő felkészítés X   
Nevelési tanácsadás  Dabas 5 km  
Logopédiai ellátás X   
Továbbtanulási, pályaválasztási 
tanácsadás 

 Dabas  5 km  

Gyógytestnevelés  Dabas 5 km  
Forrás: Önkormányzati adatszolgáltatás 

 

A kötelező közoktatási feladatok ellátása teljes és helyben megtörténik, biztosított az 

alapfokú művészetoktatás. A település Dabas székhellyel oldja meg a nevelési tanácsadást, 

tanulási és pályaválasztási tanácsadást, valamint a gyógytestnevelési ellátást.  

 

A település nevelési-oktatási intézményeiben nagy hangsúlyt fektetnek a hátrányos helyzetű 

gyermekekkel és tanulókkal való foglalkozásra, a hátrányokból származó lemaradás 

csökkentésére: a fejlesztésre, a hátrányok kompenzálására, a felzárkóztatásra.  

Az Önkormányzat ösztöndíjat biztosít:  

- felsőfokú oktatásban résztvevők számára. 

 

Kultúra - sport 

 

KULTURÁLIS/SPORT SZOLGÁLTATÁS 
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Közszolgáltatások Helyben Más településen 
A szolgáltatás 

ellátatlan 

Könyvtár   Dabas 5km  
Művelődési központ  Dabas 5 km  

Mozi   
Kecskemét 35 km, 
Budapest 28 km 

 

Színház   
Kecskemét 35 km, 
Budapest 28 km 

 

Sportcsarnok  X   
Egyéb: Sportpálya, fallabda pálya, 
fitnesz 

X   

 

 

Újhartyán községben a kultúrához való hozzáférést több módon is biztosítja települési 

önkormányzat. Van a községnek Faluközpont épülete, melyben az önkormányzatnak is van 

tulajdonjoga a nagyterem vonatkozásában. Ezen nagyterem áll rendelkezésre a helyi kultúra 

céljára.  

A községnek van Sportcsarnoka, amely a lakosság sportolás iránti igényeit elégítené ki, 
amely az iskola épületéhez, de szervesen elkülönülve épület meg. A sportot kedvelők 
számára helyben fedett sportolási lehetőség magánvállalkozásban lévő fitnesz 
komplexumban is lehetséges, ahol fallabda, bowling, konditerem, Helyben foci pálya, 
kézilabda pálya, kosárlabda pálya, teniszpálya áll rendelkezésre. 

 

Az informatikai társadalom szolgáltatásai 

 

Újhartyán községben nem működik teleház. A célkitűzés ennek újbóli beindítása, amelyet a  
helyi önkormányzat támogatásával, amely többfunkciós, nyitott profilú kisközösségi 
információs és telekommunikációs szolgáltató ház lenne, valamelyik civil szervezet 
működtesse. Közhasznú tevékenységével közvetlen a polgárok által igénybe vehető 
informatikai, irodatechnikai szolgáltatásokat nyújthatna.  

 

A program célja 

A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése minden ország számára alapvető jelentőségű, 

így Magyarország számára is az. Fontos, hogy egyre több (végső célként minden) 

állampolgár számára megteremtődjön az esélyegyenlőség az élet különböző színterein, 

területein:  

- a tanulásban,  

- a szociális és egészségügyi ellátásban,  



29 
 

 

- a munkához jutásban,  

- a fizikai környezetben,  

- a közszolgáltatások elérésében. 

Újhartyán község elkötelezett az esélyegyenlőtlenségek csökkentésében, ezért élve a 

törvény adta lehetőséggel, a fenti elvek érvényesülése érdekében megalkotja a településre 

vonatkozó helyi esélyegyenlőségi programját. 

 

Az esélyegyenlőség biztosítására Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján megfogalmazza a 

helyzetelemzésen alapuló, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét elősegítő 

célokat és feladatokat. 

 

Fő célkitűzések: 

� Az esélyegyenlőség folyamatos érvényesítése a különböző önkormányzati 

határozatok meghozatalában, intézkedések megtételében. 

�  A hátrányos megkülönböztetés csökkentése, megszüntetése. 

� A megkülönböztetéstől mentes gondolkodás erősítése. 

� Egyenlő bánásmód, és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása a hátrányos 

helyzetű csoportok számára 

- időskorú személyek, 

- fogyatékossággal élő emberek, 

- munkanélküli emberek, 

- munkába visszatérő személyek, 

- pályakezdő fiatalok, 

- munkahelyen foglalkoztatott kisgyermekes szülők, 

- roma származású emberek, 

- alacsony iskolázottságú személyek. 

� Együttműködés és az együttműködés összehangolása az esélyegyenlőség 

biztosítása érdekében 

- a közoktatási, 

- a foglalkoztatási, 

- a közművelődési, 

- a szociális, 
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- az egészségügyi, 

- más közszolgáltatási területeken. 

 

A célkitűzésekből adódó feladatok 

Szociális szolgáltatás 

1. Családsegítés: az ellátás célja a szociális vagy mentális, mentálhigiénés problémák, 

kudarcok, krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok segítése, okok 

feltárása és problémamegoldás támogatása, az életvezetési képesség megőrzéséhez 

való hozzásegítés. A speciális szolgáltatás jelenleg forrás hiányában nem kellő 

mértékű. 

Feladat: Az igényeknek megfelelő, családokat segítő speciális szolgáltatás 

biztosítása 

A szolgáltatás tartalma: családterápia, pszichológiai tanácsadás. 

2. Gyermekjóléti alapellátás: az ellátás célja a gyermekek veszélyeztetettségének 

megelőzése, megszüntetése és a családban történő nevelkedésének elősegítése. 

Feladat: Az igények felmérése, a szolgáltatás folyamatos biztosítása. 

 

Egészségügy  

 

1. Akadálymentesítés: cél, hogy a bármilyen fogyatékossággal élő személyek el 

tudjanak igazodni, és közlekedni tudjanak  a település intézményeiben.  

Feladat: A közintézmények akadálymentesítésének biztosítása pályázati lehetőségek 

 kihasználásával. 

Az akadálymentesítés tartalma: fizikai akadálymentesítés, információs – 

kommunikációs akadálymentesítés (információs táblák, vezető csíkok, piktogramok, 

indukciós hangosítás). 

 

Foglalkoztatás  
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1. Munkahelyteremtés: a cél, hogy a településen minél több lehetőség legyen a 

munkába állásra. Magas a munkanélküliek száma, ezen belül pedig a tartósan 

munka nélkül élők aránya. Az önkormányzat eddig is támogatta, továbbra is 

támogatja a munkahelyteremtő beruházásokat.  

Feladat: a munkahelyteremtés támogatása. 

2. Családbarát munkahelyek: cél, hogy a munkahely és a családi időbeosztás, életrend 

összeegyeztetésének elve érvényesüljön. A kisgyermekes családok számára fontos, 

hogy a munkavállaló szülők mindkét feladatukat maradéktalanul el tudják látni. 

Feladat: Rugalmas munkakezdés és – befejezés biztosítása továbbra is a 

kisgyermekes szülők számára. 

A szolgáltatás tartalma: a munkaidő letöltése a kisgyermekes szülők, a gyermeküket 

egyedül nevelők számára a családi teendők elvégzéséhez alkalmazkodik (óvodai 

nyitva tartás, szülői értekezletek stb.) 

 

Közszolgáltatások elérése 

 

1. Akadálymentesítés: cél, hogy a település közszolgáltatást nyújtó összes intézménye 

mindenki számára hozzáférhető legyen. Jelenleg az épületek 80%-ában nem 

biztosított az akadálymentesítés. Fontos, hogy a bármilyen fogyatékossággal élő 

emberek ne rekesztődjenek ki az egészségeseknek természetes hozzáférésű 

közszolgáltatások eléréséből.  

Feladat: A közszolgáltatást nyújtó intézmények akadálymentesítése pályázati 

források kihasználásával. 

A szolgáltatás tartalma: fizikai akadálymentesítés (bejárás, belső közlekedés), 

információs – kommunikációs akadálymentesítés (információs táblák, vezető 

csíkok, piktogramok, indukciós hangosítás) 

 

Oktatás – képzés 

 

1. A közoktatási szakszolgáltatás teljes körű elérésének biztosítása: a közoktatási 

szakszolgáltatási területek mindegyike speciális igényt elégít ki. Az ezekhez való 
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hozzáférés nagyban segíti az egyenlőtlenségek csökkentését, a gyermekek 

fejlesztését. Feladat: A gyógytestneveléshez való hozzáférés biztosítása. 

A szolgáltatás tartalma: az orvosi vizsgálaton alapuló, felmerült igényeknek 

megfelelő fejlesztés. 

 

Ütemterv  

Az esélyegyenlőségi programban szereplő feladatok ütemezésére vonatkozóan A 

fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. 

Törvény, valamint Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 

2003. évi CXXV. Törvény szabályozása tartalmaz rendelkezéseket. 

 

Feladat/tevékenység 

 

Felelős Határidő 

Akadálymentesítés  

A közintézmények akadálymentesítése 

Fizikai polgármester  2014. 

Információs - kommunikációs polgármester 2014. 

Munkahelyteremtés- foglalkoztatás  

Foglalkoztatási rehabilitáció képzéssel, 

átképzéssel 

polgármester folyamatos 

Rugalmas munkakezdés és befejezés 

támogatása a kisgyermekes és 

gyermeküket egyedül nevelő szülők 

részére 

polgármester folyamatos 

Szociális szolgáltatás - egészségügy 

Oktatás  

Gyógytestnevelés biztosítása a 

gyermekeknek 

intézményvezető 

 

2014. 

Művelődési ház, teleház létrehozása polgármester 2014. 

 

 

A program megvalósításának forrásigénye 
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A program megvalósításához szükséges források: 

� egyrészt önkormányzati saját erő, 

� másrészt pályázati lehetőségek, pályázati összegek 

- Európai uniós források 

- Egyéb pályázati források. 

 

A program feladatainak megvalósítása, céljainak elérése a pénzügyi források 

megszerzésének függvénye, az ütemezés ennek megfelelően pályázati kiírások függvénye. 

 

Az esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos intézkedések 

A Program érvényessége, hatálya:  

Érvényesség: visszavonásig 

Hatály: személyi és területi hatálya kiterjed a fenntartó önkormányzat képviselőtestületére, a 

polgármesteri hivatal osztályaira és szervezeteire, az önkormányzat által működtetett 

minden intézményre, szervezetre. 

 

A Program felülvizsgálata, értékelése 

 

A felülvizsgálat gyakorisága: kétévente. 

A teljes, minden fejezetre kiterjedő értékelés határideje: 2014.  

 

A Program nyilvánosságának biztosítása 

 

Újhartyán Község Esélyegyenlőségi programja nyilvános.  

Hozzáférések: 

- Újhartyán honlapja, 

- Polgármesteri Hivatal. 

 
    Határidő:  azonnal 
    Felelős:   polgármester 
 
 
 
 
   Göndörné Frajka Gabriella sk.        Schulcz József sk.  
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        jegyző                                              polgármester 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül: 


