


RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

2

„P.A.S.” Tsz.:11/2003
P-Art Studio Kft.
Nyíregyháza
Legyezõ u. 78/3.
4400

RAMOCSAHÁZA
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

- VIZSGÁLAT –

- 2005.-

Nyíregyháza, 2005. 11. hó



RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

3

„P.A.S.” Tsz: 11/2003
P-Art Stúdio Kft. 
Nyíregyháza
Legyezõ u. 78/3.
4400

Aláírólap
Ramocsaháza község

Településrendezési  terv
Vizsgálatok  és  alátámasztó  szakági  munkarészeihez

Településrendezési  vezetõ  tervezõ: ……………………………….
Veres  István

okl. építészmérnök
A  Magyar  Építész  Kamara  tagja

TT-1-15-0125/2001
Tájépítész ……………………………….

Egri  Dóra
Táj- és  kertépítész

Tervezõ  munkatársak: ……………………………….
Nagyhajú  Attila
Településmérnök

……………………………….
Dudás  Ede
településmérnök

………………………………..
Némethné  Jánócsik  Zuzsa
építõmérnök

Közlekedés: ……………………………….
Sarnek  Ferenc
Okl. építõmérnök

Környezetvédelem ……………………………….
Lévai  Béla
Környezetvédelmi  
szakmérnök

Közmûvek
- Vízellátás, vízelvezetés ………………………………..

Sarnek  Ferenc
Vízépítõ  mérnök

- elektromosenergia  ellátás …………………………………
Csomós  János
Okl. elektromérnök

- távközlés, telekommunikáció ………………………………….
Ádám  Veress Ferenc
Elektromos  üzemmérnök

Nyíregyháza, 2005, 11. hó



RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

4

„P.A.S.” Tsz: 11/2003
P-Art Stúdio Kft. 
Nyíregyháza
Legyezõ u. 78/3.
4400

TARTALOMJEGYZÉK

VIZSGÁLATOK SZÖVEGES MUNKARÉSZEI:
l./  Elõzmények vizsgálata.
2./ Regionális összefüggések vizsgálat.
3./ Népességvizsgálat.
4./ Terület-felhasználás vizsgálat.
5./ Épületvizsgálat.
6./ Zöldterület vizsgálat, környezetvédelmi vizsgálat.
7./ Településtörténet, építészeti értékek.

Tervi vizsgálati munkarészek



RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

5

Bevezetés

Ramocsaháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 30 km távolságra 
található település. A 4-es számú  fõútról Székelynél leágazó alsórendû úton közelíthetõ meg. 
Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hûvöshöz. A napsütéses órák száma 
1950 alatt van, az évi középhõmérséklet 9,5-9,6 C, a csapadék 600 mm. Leggyakrabban az
ÉK-i, DNy-i szél fúj. 
Erdõinek kétharmad részét akácosok alkotják. Kisebb területet borítanak nemes nyárak, 
helyenként pedig tölggyel és fenyõvel is találkozhatunk. Nyílt társulások közül a homokpuszta-
rét jellemzõ, azonban megtalálható a hamuvirág, a réti angyalka is. 
Talaját futó homok, réti csernozjom és réti talajok jellemzik.

Történelme

Nevének Ramocsa elõtagja feltehetõen a magyar régies Rama személynévbõl alakult 
ki magyar névadással. Ennek az alapja a német régies Rami vagy Ramo személynév Iehe-  
tett. A háza jelentése pedig "otthona, lakóhelye". A lakosok szerint a Ramocsai családból való
Ramocsaházi Lászlóról nevezték el, aki Buda ostrománál, Petneházi Dáviddal együtt elsõként 
hágott fel a vár falára 1686-ban. Ebbõl a magyarázatból annyi igaz, hogy az igen korai te-  
lepítésû falut a Ramocsai családból való egykori földesúr (talán az 1290-ben említett Ra-  
macha) alapíthatta, s õ lehetett a névadója is. 
Területérõl csak kevés régészeti leletet ismerünk. Ezek elsõsorban középkoriak, köztük a több 
mint egy méter hosszú, nehéz pallost említhetjük. A községnév 1283-ban bukkant feI elõször 
Ramachahaza formában egy határjárási oklevelében, mint terra, vagyis puszta föld. 1308-ban 
már oklevelet kelteztek, 1319-ben megyegyûlést tartottak itt, 1328-ban pedig a templomát is 
feljegyezték. 

A XIV-XV. században Ramocsa, illetve a faluról elnevezett kisnemesi Ramocsa család bírta, a 
XVI. században e család különbözõ ágai perlekedtek a falu részeiért, amelyeket Babuth-  vég-  
nek, alsó Ramocsaházának, Jánosfalvának, Ómárk- Jánosfalvának, Balog Jánosinak hívtak. (Kö-  
zülük kettõ önálló faluként ismert a középkorban, majd beleolvadtak a faluba, de általában a 
XVIII. századig  külön részeket alkottak.) 

A XVI. és XVII. századokban a Ramocsaházi család nõi leszármazottai: a Pethõyek, a Nyá-  
rádyak, Bomemisszák és a  Naményiek a fóldesurai. l556-ban, a faluban kb. 110; l6l8-ban Ra-  
mocsa István, Erdõdy György és Hanza István földesúr kezén kb. 250 jobbágy élt. 
A Ramocsaházi család utolsó férfitagja, István, 176l-ben meghalt, utána a birtokurak gyorsan 
váltották egymást. Özv. Koncsay Borbála eladta a Berhelynek, ez Dõrynek, aki továbbadta 
Szolnoki Jármy Lászlónak. Jármy Annát elvette a Szõlõsvégardón lakó, számos birtokkal ren-  
delkezõ nagybányai Horthy László fia, István, aki anyja birtokait örökölte Jánosfalván, Ramo-  
csaházán, Ibronyban, Bõsön, Petneházán és Gégényben. 
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Ramocsaháza község 1793-ban (Szabolcs  és Hajdú vármegye korabeli térképe)

A XVIII. században a falut a Ramocsaházi-juss leányági örökösei, a Jármy, Erdõdy és a 
Nyárády család kezén találjuk. A falunak a XIX. század közepén 425 lakója volt, húsz birtokos 
osztozott rajta, a régebbiek közül a Nyárádiak és a Naményiak.
A Szabolcs vármegyei monográfia (1939) azt írta róla, hogy a nyírbaktai járás kisközsége a 
Horthy család szabolcsi fészke, hozzátartozik a Szõlõkert és 6 tanya. Területe 3145 hold, 
amelybõl 2680 szántó, 144 rét, 29 szõlõ, 150 legelõ, 1 erdõ, II kert és 127 terméketlen. Házainak 
száma 224. Az 1518 lakos fõfoglalkozása a földmûvelés és az ipar. 
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Monarchia korabeli  katonai  felmérés 1910 körül

Néhány közép- és kisbirtokos mellett leginkább törpebirtokosoké. Ramocsaháza 1962-ben a 
baktalórántházi járás önálló tanácsú termelõszövetkezeti községe volt; 3145 holdas területén 
1776 lakos élt 396 házban. A XIII-XIV. századi alapítású Márk, és a XIX. század elejétõl már 
Jánosfalvának nevezett Balogiános, (másként Jánosi) falvak beleolvadtak a határba. A község 
nyugati végét a nagyidejû emberek ma is Jánosfalvának nevezik.

Közigazgatásilag Ramocsaháza (Jánosfalva-pusztával) 1860-tól a Nyírbátori járáshoz tartozott, 
1870-tõl a Nyírbátori felsõjáráshoz. A XX. század elején a Bogdányi járás kisközsége. 1914 
után a Nyírbátori járás része, 1920-tól körjegyzõség, Nyíribrony és Nyírkércs tartozott hozzá. 
1950-tõl a Baktalórántházi járás kisközsége. 1977-ig önálló közigazgatással rendelkezett, majd 
a Baktalórántházi Közös Tanácshoz került, mint társközség. 1983-tól Nyíregyháza városkör-  
nyéki községe, 1989. júl. 1-jétõl Nyíregyháza megyei város és környékének községe. 1990-  ben 
ismét önálló lett. 1995-tõl közigazgatási beosztása: község.

Helytörténeti érdekességek
A Töröknyír partos kiemelkedés a futóhomokos határban, amirõl azt mesélik, hogy az 

ott verekedõ törökök nagyon "nyírhatták" a magyarokat, errõl kapta a nevét. 
Ramocsaházán született Csopey László (1856-1934). A matematika-fizika szakos tanár érdek-  
lõdött az irodalom iránt is, több lapnak írt. Mégis az orosz-rutén fordító; munkássága a leg-  
fontosabb. A XX. századelõn jelentõsen hozzájárult Puskin, Dosztojevszkij, Gogol, Turgenyev, 
Tolsztoj mûveinek megismertetéséhez; rutén-magyar szótárt szerkesztett, és több rutén nyelvû 
tankönyvet írt. 
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Szabolcs Vármegye térképe 1800-ból. 
Mezõ Imre, eredeti nevén Mehner Izsák (1905-1956), a magyar és a nemzetközi munkásmoz-  
galomban  játszott szerepet. A rendszerváltáskor emléktábláját és szobrát eltávolították.
Nevezetességei

Az egyhajós homlokzati tornyos, késõ barokk református 
templom a Székely felé vezetõ út baloldalán áll. A falu 1328-ban említett középkori temploma l699-re
romossá vált, így nem használták. 1744-ben a már református falunak fatemploma volt, amelyet 1790-
ben egy földcsuszamlás összedöntött. Az új templom 1802-ben épült fel. 
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A régi különálló fatorony helyett a keleti homlokzata elé 1841-43-ban emelték a 27 méter magas
órapárkányos kõtornyot. Ez íves oromfallal csatlakozik a templomhoz, amelynek déli oldalán szintén
ívelt oromzatú elõcsarnok látható. Az egész épületen félköríves, keret nélküli ablakok vannak. A belsõ
teret íves dongaboltozattal fedték, a bejárati oldalon fa karzat is épült. Érdemes megnézni a gazdagon 
faragott copfstílusú kõszószéket, és az l843-ban készült padokat. Az egykori Tatár-kúria szabadon álló, 
földszintes, XVIII. századi átalakított épület, ma öregek otthonának ad helyet.

Kossuth u. 1., volt Mikecz-kúria: Feltehetõen a XVIII. 
század elsõ felében épült, 1762-ben Erdõdy István, 1789-ben Nyárády György lakták, késõbb a Mikecz 
család. A kúria szabadon álló, földszintes, XIII. századi, átalakított épület. Külsõ utcai homlokzata ere-  
detileg hat nyílástengelyû volt, amelyet két-két nyílástengellyel bõvítettek. A téglalap alaprajzú, dísztelen 
homlokzatú épületet manzárdtetõ fedi; szobái boltozatos, stukkódíszítésûek.

Természeti értékei
A település közigazgatási területének északi részét, nagykiterjedésû erdõség borítja. Erdõinek 

kétharmad részét akácosok alkotják. Kisebb területet borítanak nemes nyárak, helyenként pedig tölgy-  
gyel és fenyõvel is találkozhatunk. 

Rétegvonalas térkép a belterülettõl (Kossuth u. eleje) É-ra elterülõ területrõl
A község külterületén barangolva láthatjuk a gazdag vadállományt: õzeket, szarvasokat, vad-  
disznót, rókát, mezei nyulat, fácánt, foglyot.
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Elõzmények vizsgálata

Az elõzmények vizsgálatának célja azoknak a terveknek (korábbi településrendezési 
tervek, közmûtervek), szakvéleményeknek (talajmechanikai, vízügyi), helykijelöléseknek, továbbá 
önkormányzati elhatározásoknak és célkitûzéseknek számbavétele, melyeket a település-  
rendezési terv készítésénél adottságként kell kezelni, figyelembe kell venni:

- A tervezés egyik elõzménye Szabolcs- Szatmár - Bereg Megyei Területrendezési Terv,
- Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. Tv által elfogadva).
- A  településre vonatkozó korábbi ÁRT.
- A település szakági közmûtervei (Elektromos áram, vezetékes földgáz, vezetékes ivóvíz, 

kábel TV).
- Vízügyi szakvélemény (FETIVIZIG).
- A  Hosszútávú  Településfejlesztési koncepció készítése folyamatban van. 
- A Körzeti Földhivatal által kiadott belterületi M=1:2000, és a külterületre vonatkozó 

M=1:10000 méretarányú térkép másolata, illetve digitális állománya.
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A  település általános vizsgálata
A kora középkorban húzódott meg a Rókás-hegy és a Nagy-hegy védelmében a XIV. 

században megyegyûlések helyekén ismert község. Az 1780 hektáron elterülõ T -alaprajzú te-  
lepülés keresztutcái a római katolikus templom elõtti, nyújtott háromszögre hasonlító térbe tor-  
kollnak. Ez megmaradt, de a jellegzetes alföldi népi építészet jegyei, a földfalas, három-osz-  
tatú, gyakorta faoszlopos tomácú házak eltûntek, ilyen már nincs az 533 lakás között. 
Bár sokan dolgoznak a könnyûiparban, a ma 1500-nál több lakos zömének mégis a hagyo-  
mányos kalászosok, kukorica; a dohány, a burgonya, a zöldség termesztése, a baromfi és a
sertéstartás nyújt megélhetést. A közép-nyírségi községben lévõ gazdasági társaságok szar-  
vasmarha és juhtenyésztéssel is foglalkoznak. 

Térségi kapcsolatok:
A település a Baktalórántházi Kistérség, a Közép-Nyírségi Fejlesztési Egyesület tagja.
Ramocsaháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 30 km távolságra található 
település. A 4-es fõútról Székelynél leágazó alsórendû úton közelíthetõ meg. A legközelebbi 
vasútállomás a Nyíregyháza- Vásárosnamény vasútvonalon Baktalórántházán található. 

Térségi kapcsolata
A helyközi közlekedés közúton – autóbuszjárattal – lehetséges, mellyel a megyeszékhely és 
Baktalórántháza városok, illetve Kisvárda is elérhetõ átszállással.
A település belterületének és külterületének fõbb adatai:                         
- igazgatási terület: 1811  ha
- központi belterület       150  ha
Lakónépesség:
2003. január 1. 1531  fõ
Lakóegységek száma összesen:  533 db    



RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

12

Közösségi intézményi ellátás szempontjából, Ramocsaházán van Napköziotthonos Óvoda, Álta-  
lános Iskola, Mûvelõdési Ház, Öregek Napköz i Otthona, Öregek Otthona, Tele-ház.

Közlekedési kapcsolat kedvezõ, Baktalórántháza, és a 41.sz. Nyíregyháza- Beregsurány fkl. út, 
mintegy 15 km-re található, ugyanakkor a 4. sz. Budapest- Záhony fkl. út Székelynél mintegy 4 
km-re található. A vállalkozások megtelepedésének egyik legfontosabb feltétele, a jó infra-  
struktúra hálózat.

Közmû ellátás :
Vízellátás 

A település közüzemû ivóvízzel ellátott.
A vízelosztó hálózat üzemeltetõje a BAKARA Bt. Baktalórántháza, Petõfi u 57.
A vízmû többb település így Baktalórántháza, Nyírkarász, Petneháza, Nyírjákó, Nyírkércs, Ramo-  
csaháza és Laskod vízellátását biztosítja. A Baktalórántházán üzemelõ vízmûben a mélyfúrású 
kutakból kitermelt vizet hagyományos módon vas-, és mangántalanítják és alacsony tárolóban 
tárolják. A kezelt ivóvizet nyomásfokozó segítségével jutatják a fogyasztói hálózatba.
A nyomástartást víztorony biztosítja. 
A település vízelosztó hálózata azbesztcement csõbõl épült. A vízvezeték hálózaton szakaszoló 
tolózárak, illetve tûzoltóvíz kivétel és vezetékmosatás részére tûzcsapok, vízkivétel céljából közkutak 
kerültek elhelyezésre. A település ellátottsága 100 %-os, a rákötési arány 86%.os.
A településen nagyobb ipari vízfelhasználó a NYÍR-FÉNYES Kft konzervüzeme. Víz-igényeinek 
kielégítése részben saját házi vízmûrõl történik, szezonban 350 m3/d vízigénnyel.

Szennyvízelvezetés 
A településen közüzemû szennyvízelvezetõ csatornahálózat nem üzemel. A településen 

keletkezõ szennyvizek elhelyezésére közmû pótlók szolgálnak. A szippantott folyékony hulladékok 
befogadója a baktalórántházi szennyvíztelep. A NYÍR-FÉNYES Kft Kft. telephelyén keletkezõ ipari 
eredetû szennyvizek elhelyezése nyárfás hasznosító területen, –a folyékony hulladékok elhelyezése 
a Baktalórántházi szenny-  víztelepen történik.

Csapadékvíz elvezetés
A településen zárt közüzemû csapadékcsatorna hálózat nem üzemel. A felületekre hulló 

csapadékvizek elvezetésére, elhelyezésére többségében mederlap burkolattal ellátott nyílt árkok 
szolgálnak, melyek a közlekedési utak mentén létesültek. Az árkokon a kapubehajtók részére 
csõátereszeket építettek. Az elvezetett felszíni vizek befogadói /fõmûvek/ Társulati és Önkor-  
mányzati kezelésûek.

Földgázellátás 
A település vezetékes földgázzal ellátott. A földgázelosztó hálózat üzemeltetõje a TIGÁZ RT.

A földgázelosztó hálózat anyaga kpe gázcsõ, a hálózat rendszere ágvezetékes.
A település ellátottsága 100 %-os.

Elektromos energia: Ramocsaháza község légvezetékes elektromos energia ellátásban
részesül. A közvilágítás a település teljes közigazgatási területén megoldott.

Telekommunikáció, hírközlés
Ramocsaháza korábban a MATÁV Rt. koncessziós területéhez tartozott, jelenleg a távközlési 
szolgáltatást a településen a T-COM Nyrt. biztosítja. A település körzetszáma 42. A központ 
Baktalórántháza településen van, és összevont hálózatban él még Nyírkércs, Nyírjákó és Nyíribrony 
település is. A távközlõ hálózat rézerû kábelen csatlakozik a központhoz. A területen a távközlési 
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szolgáltató nem tervez hálózatbõvítést, a bekapcsolásokat a meglévõ hálózaton, illetve GSM 
telefonokkal oldja meg. Távlatokban a hálózat nagyobb fejlesztésére akkor kerülhet sor, ha 
jelentõsebb nagysebességû adathálózat igénye merül fel. A település jelenlegi lakó területei 
vezetékes hálózattal valamilyen (minimális) szinten elérhetõk. 
A hírközlõ hálózat fejlesztését föld alatti kábelekkel kívánatos megoldani, de a település szélein, ahol 
jelentõs fejlesztés nem várható alkalmazható föld feletti építés is. Ez utóbbi esetben meg kell 
vizsgálni a 0,4 kV-os oszlopsorral közösen történõ építés lehetõségeit is.A település fejlõdéséhez 
igazodva az új (és meglévõ) lakó és iparterületek vezetékes hálózattal történõ ellátása 
mindenképpen szükséges lehet, ezért a telekhatároktól 0,5-1,5 m távolságban kell helyet biztosítani 
a föld alatti távközlõ hálózat számára. 

A távközlési ipar jelenlegi fejõdési üteme mellett hosszabb távon lehetséges, hogy a mai vezetékes 
alapon nyújtott szolgáltatások vezeték nélküli eszközökkel is megoldhatóvá válnak. Megfigyelhetõ 
továbbá, a szolgáltatások integrálódása is, ezért lehetséges, illetve esetenként jogos elvárás lehet a 
KTV, adat, távbeszélõ szolgáltatás egy hálózaton történõ igénybe vétele. Elõre jelezni ezért, hogy a 
késõbbiek során milyen hálózati struktúra, illetve alapáramkör felel meg az igényeknek, gyakorlatilag 
lehetetlen. A piac liberalizálódása miatt valószínüleg erõs konkurencia harc várható a távközlési 
szolgáltatások terén is, ami szintén a tervezés bizonytalanságát növeli. A távközlési szolgáltatások 
egyéb közmûvekkel ellentétben nem határozzák meg, hanem követik a települések fejlõdését. A 
jelenlegi T-COM hálózatról nem rendelkezünk kapacitás adatokkal, így, figyelemmel a korábban 
leírtakra is, rajzos formában nem adtunk javaslatot a késõbb létesítendõ hírközlési hálózatra 
vonatkozóan.
Közlekedési  kapcsolat:

A település közlekedési kapcsolatait a 4104 sz. és a 41102 sz. összekötõ utak /országos 
közutak/ biztosítják, melyeken a település a 4. sz.-u illetve a 41. sz.-u felõl két irányból közelíthetõ 
meg. A legközelebbi vasúti megállóhelyek Leveleken, illetve Baktalórántházán találhatók. Az 
országos közutak, illetve az önkormányzat kezelésében levõ lakó- és gyûjtõ utak szilárd burkolattal 
ellátottak. A település tömegközlekedési kapcsolatait a VOLÁN helyközi járatai melynek meg-  
állóhelyei biztosítják. A megállóhelyeken buszöböl, illetve fedett várakozóhely nincs kiépítve.
A településen kiépített kerékpárút nem található.
Közúti összeköttetés: Baktalórántháza város mellett halad el a 41. sz. fkl. út (15 km) Nyír-  
egyháza- Beregsurány fkl. út, a 4. sz. Budapest-Záhony fkl. út Székelynél mintegy 4 km-re ta-  
lálható. A település közúti kapcsolatát a településen áthaladó 4104. sz. kl. út, Székely- Bak-  
talórántháza országos közút biztosítja. Nyíribrony község a  41402 sz. kl. Úton közelíthetõ meg. 
A települést vasútvonal nem érinti. 
Belterületi, önkormányzati kezelésû utak: az utak 59 %-a szilárd burkolattal kiépített, csapa-  
dékvíz elvezetés hiányos, ahol megépült, ott burkolt, burkolatlan árkokkal, illetve zárt csapa-  
dékcsatornával készült el. Külterületi önkormányzati utak burkolatlanok. Kiépített járdák hossza 
1,5 km, kiépítettsége hiányos..
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A menetrendszerû autóbuszjárat Székely érintésével Nyíregyházára, Kisvárdára, illetve Bakta-  
lórántháza érintésével szintén Nyíregyházára, és Vásárosnaményba közlekedik.
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Népességvizsgálat:
A vizsgálat célja:

A település népesedési viszonyainak, a népesség összetételének, a gyermeklétszám ala-  
kulásának vizsgálatait, Ramocsaháza község teljes közigazgatási területére vonatkozóan kell elké-  
szíteni. A népességvizsgálat jellegzetesen statisztikai jellegû adatokból áll. A 2001-es népszámlálás, 
illetve a KSH évenként kiadott statisztikai évkönyvének adatai állnak rendelkezésünkre.
A népesség  alakulása, változása:             
Ramocsaháza község népesség számának alakulása a következõ volt:
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1.sz. grafikon – A  népesség számának alakulása
Ramocsaháza község lakosainak száma a múlt század elejétõl 1960-ig erõteljesen, és egyenletesen
emelkedett, majd ezt követõen a városok – elsõsorban a megyeszékhely – felé az elvándorlás meg-  
indult. A 90-es évekre érte el mélypontját, azóta a csökkenés üteme megállt, kismértékû egyenletes
emelkedés tapasztalható. 
Lakónépesség 2004. január 1-i adatok:

Népesség : 1543 fõ
 férfi: 726 fõ
 nõ : 817 fõ

A lakosság gerincét a 20-35 éves korosztály alkotja, mely a lakosság egy részének aktív, keresõ-  
képes hányadát teszi ki (ezen belül is kimagasló értéket mutat a harmincéves korcsoport). Rendkívül 
érdekes a 35-39 éves korosztály kiugróan alacsony aránya. 
A gyermeklétszám alakulása egyenlõtlen képet mutat; a 10-19 éves korosztály alacsony aránya, az 5-9 
éves korosztály kiugróan magas értéket, míg a 0-4 éves korosztály kissé alacsonyabb értéket tar-  
talmaz. A gyermekkorú lakosok aránya – mintegy 21 % – a megyére jellemzõ adat.
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2.sz. grafikon – A  népesség korcsoport szerint
Az 50-60-as, 70-es korosztály – nyugdíjasok – aránya kiemelkedõen magas 18 %, a megyei mutatónál
magasabb. A település lakosságának gerincét a középkorú korcsoport alkotja, mely a település további 
fejlõdése szempontjából meghatározó jelentõségû.
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Népszaporodás:
A KSH 2001. évi népszámlálási adataiból kitûnik, hogy a településen a népszaporodás – természetes
szaporodás – csökkenõ tendenciát mutat, a község népessége folyamatosan  csökken.
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3/a.sz. grafikon – Népszaporodás (természetes   szaporodás, illetve  fogyás)
Az élve  születések száma 70-es években volt a legmagasabb. Azóta folyamatosan csökken, a 80-as 
évekre jelentõsen visszaesett, a mélypontot a 90-es évekre érte el a népszaporodás, élve  születések 
száma. 
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3/b.sz. grafikon – Népszaporodás (élve születés)
A halálozás szintén a 70-es évek szintjét a 80-as években tapasztalt mértéket meghaladta, muta-  
tószámát tekintve, meredeken emelkedõ tendencia tapasztalható, mely a lakosság elöregedésével ma-  
gyarázható.
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3/c.sz. grafikon – Népszaporodás (halálozás)
A 3/d. grafikon adataiból kitûnik, hogy a 70-es, de fõleg a 80-as években a településrõl az elvándorlás 
igen jelentõs  mértékû volt, mely a  90-es évek végére megállt. A vándorlási különbözet a tényleges 
és a természetes szaporodás különbözete. A KSH 2001-2002. évi statisztika adatai szerint a ván-  
dorlási különbözet most már pozitív tartományban áll, tehát a településre beköltöznek.
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A 3/a-b-c-d grafikon összegzéseként megállapítható, hogy a vándorlási különbözet negatív értékét a 
településrõl elköltözõk magas aránya adta. A község népessége folyamatosan csökkent, mely az új 
évezred elején megállt, és jelentõs mértékû növekedés tapasztalható. A lakosság népességének növe-
kedése a településre beköltözõk magas számával indokolható. 
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3/d.sz. grafikon – Népszaporodás (vándorlási különbözet)
A településen élõk korstruktúrája a megyére jellemzõnél kedvezõtlenebbül alakul. A csökkenés koráb-  
ban az elvándorlás, az utóbbi években természetes fogyás miatt volt tapasztalható. 

A   gyermeklétszám alakulása:
Egy település népességmegtartó erejét jelentõsen befolyásolja az  alapfokú intézményhálózatának hely-  
zete, a  gyermekek oktatására nevelésére szolgáló intézményeinek állapota. Kedvezõ tény, hogy a gyer-  
mekek aránya eléri a 21 %-t, mely a megyére jellemzõ aránynál nem kedvezõtlenebb.
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4.sz. grafikon – A  gyermeklétszám alakulása
Ramocsaháza községben az óvodai ellátás kihasználtsága 1998. óta (107%) folyamatosan 
csökken, 2002.-ben lecsökkent 93 %-ra. Az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám 16 fõ.
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5.sz. grafikon – A  helyben lakó tanulók
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Az elmúlt években az óvodáskorú gyermeklétszám kismértékben emelkedett, jelentõs különbség nem 
tapasztalható, az intézmény legmagasabb kihasználtságát 1997.-ben érte el. Az épület kapacitása most
megfelelõ. A településen az alapfokú oktatást jelentõ általános iskola megtalálható alsó és felsõ 
tagozatos oktatással. Az egy pedagógusra jutó gyermeklétszám 10 fõ, az egy tanteremre jutó tanulók 
száma 19 fõ. Az iskolában 4. osztálytól kötelezõ német nyelv, szabadon választható angol nyelv. Mûvészeti 
oktatás: zongora, furulya, néptánc. Kiemelkedõ sikerek: leány kézilabda, (többször országos elõdöntõ) és fiú 
foci (megyei elõdöntõig). 
A  tanterem ellátottság szûkös, kiscsoportos foglalkozásokra nincs megfelelõ helyiség. Tornaterem: 15x30 
m-es, rendszeres rendezvények helyszíne, parketta burkolatú. Az iskolához tartozik egy sportudvar
20x40 m-es salakos kézilabdapályával. Az iskola tanulólétszáma 2004.- ben 171 fõ. A tanulók 30 %-a
roma származású. Tanulócsoportok száma 9, egy kisegítõs összevont csoport. 2 csoportos óvoda, 3 
csoportos napközi otthon és egy menzás tanulószobai csoport mûködik az iskolában.
Taneszköz ellátottság közepes szintû, 14 gépes számítógépes szaktanterem került kialakításra. Szá-  
mítógép beszerzés jótékonysági bevételekbõl, és ebben a tanévben 3 db pályázatból. Internet hozzá-  
férés megvalósult.

A  foglalkoztatottság vizsgálata
A népesség gazdasági aktivitása

A 6.sz. diagramon kerültek ábrázolásra, a lakónépességre vonatkozó adatok, melybõl meg-  
állapítható, hogy az érintett tanuló, illetve dolgozó korosztályok 25 % arányban tanulnak, dolgoznak a 
településen, illetve 11%-os arányban járnak el más településre tanulni, dolgozni. Ezen tanulói létszám 
döntõ többsége – a középiskolás, felsõfokú tanulmányokat végzõk – természetesen nem a településen 
folytatják tanulmányaikat. 
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6.sz. grafikon – Lakónépesség-foglalkoztatottság
A település lakosságának mintegy 64 %-a nem dolgozik, nem tanul, tehát munkanélküli, illetve 
az inaktív csoport tagja. 
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7.sz. grafikon – Helyben lakó foglalkoztatott
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A lakosság kicsit kevesebb mint 2/3-a a településen talál munka-lehetõséget, amely egy ilyen kis-
község esetében rendkívül jó arány köszönhetõ a településen megtelepedett vállalkozásoknak. A te-  
lepülés gazdasági szerkezete elsõsorban a mezõgazdaságon alapul. A lakosság fontos megélhetési 
forrása a termõföld, a mezõgazdaság. A  kistermelés vált általánossá. A településnek meghatározó
mezõgazdaságilag jól mûvelhetõ szántó földterülete, és  gyümölcsös területe, és zártkertje van. 
A hagyományos kalászosok, kukorica mellett a dohány, a burgonya, a zöldség termesztése, a baromfi 
és a sertéstartás nyújt megélhetést. A közép-nyírségi községben lévõ gazdasági társaságok szarvas-  
marha és juhtenyésztéssel is foglalkoznak. Egyre több személyt foglalkoztatnak más, elsõsorban mezõ-  
gazdasági vállalkozások is, fõleg idénymunkára. A gyümölcsfélék közül almával, szõlõvel foglalkoznak. 
Legjelentõsebb, és  a  legtöbb munkaerõt foglalkoztató vállalkozás a  könnyûiparban tevékenykedik. A
település jelentõsebb könnyûipari üzemei a Riga Cipõ Kft., és a Ricosta Kft. A környezõ  települések, 
illetve Nyíregyháza megyeszékhely, és Baktalórántháza kínálnak munkahelyet  az  embereknek. Tulaj-  
donképpen az aktív korú lakosság több mint fele a településen talál magának munkalehetõséget, mely
kistelepülés esetében kedvezõ aránynak mondható.
A településen élõk alig 28 %-a számít aktív foglalkoztatottnak, azaz jövedelmet biztosító munkát vé-  
gez, vagy munkanélküli. A munkanélküliség átlaga – képzetlen, vagy szakmunkás végzettségûek fõleg –
a megyei szint alatti érték.
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8.sz. grafikon – Népesség gazdasági aktivitása
Jövedelmet biztosító munkának számít minden olyan tevékenység, amely pénzjövedelmet, vagy ter-
mészetbeni juttatást biztosít. Idetartozik a háztartáshoz tartozó gazdaságban, vagy  vállalkozásban segítõ 
családtagként végzett rendszeres tevékenység, az alkalmi munka, és a közhasznú munkában való 
részvétel is. Az inaktív keresõk döntõ többségét a nyugdíjasok széles rétege, illetve azon munkanélküli 
ellátásban részesülõk alkotják, akik nem minõsülnek munkanélkülinek. Az inaktív keresõk és az eltar-  
tottak aránya magasnak mondható, a lakosság 72 %-a, tehát folytatódik a lakosság elöregedése.
Az aktív keresõk gazdasági ágak szerint:
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9.sz. grafikon – A  foglalkoztatottság nemzetgazdasági ágak szerint
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A településen a foglalkoztatottság – nemzetgazdasági ágak szerinti bontásban – megosztott ké-  
pet mutat. Az aktív korú foglalkoztatottak jelentõs hányada, mintegy fele a könnyûiparban, 
építõiparban helyezkedik el, ez a térségben tapasztalt aránytól kissé magasabb. 
Mivel a településen jelentõsnek mondható ilyen jellegû üzem található –Riga Cipõ Kft., és a 
Ricosta Kft.– ezért a lakosság egy része itt talál munkát. Azok a lakosok, akik nem a tele-  
pülésen dolgoznak a környezõ településeken, elsõsorban Nyíregyházán, Baktalórántházán dol-  
gozik, tehát ingázó.
Jelentõsnek mondható még a szolgáltató – tercier – szektorban elhelyezkedõk aránya. Az e-  
gyéb szellemi nemzetgazdasági ágban dolgozók a köztisztviselõi, közalkalmazotti rétegbõl ke-  
rülnek ki. Ezen csoportokban megtalálható lakosok, fõleg a településen kapnak munkalehetõ-  
séget. 
Az alacsony arányszám ellenére, továbbra is fontos megélhetési forrás a mezõgazdaság.

Iskolai végzettség:
A népesség iskolázottságának megállapítása az iskolarendszerû oktatás keretében 

szerzett legmagasabb elvégzett évfolyam alapján történik.
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9.sz. grafikon – Legmagasabb iskolai végzettség

A 9.sz. grafikon összegzéseként megállapítható, hogy a település aktív korú lakossága a me-  
gyei átlagnak megfelelõ szakképzettséggel rendelkezik. A településnek az aktív korú lakosság 
körében iskolázatlan lakója nincs. A felsõfokú végzettséggel bíró lakosság aránya sem tér el  
a hasonló nagyságrendû  településtípusok esetében tapasztalható.
Ez a munkaerõ-piacon történõ megjelenés szempontjából kedvezõtlen mutató, azonban a hely-  
zet javítása érdekében szükséges az aktív korú lakosság folyamatos továbbképzése, újabb 
munkahelyek létesítése elsõsorban a kitörési pontot jelentõ mezõgazdaság, és könnyûipar 
területén.
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A  terület-felhasználás vizsgálata
A vizsgálat célja:

A terület-felhasználási vizsgálat célja a település jelenlegi terület-felhasználásának meg-  
ismerése, megállapítása és a településszerkezet vonalas és területjellegû alkotó elemeinek 
vizsgálata, értékelése, a humán és mûszaki infrastruktúra vizsgálata.
A terület-felhasználási tagozódást az M=1:10000-es méretarányú és az  M= 1:20000-es 
méretarányú térképszelvényeken ábrázoltuk.

A terület felhasználási vizsgálaton feltüntettük a lakó-, közintézmény-, zöld-, üzemi-, közlekedési 
és egyéb területeket, ezek elhelyezkedését, egymáshoz való viszonyukat. Az 1998. január 1-tõl 
hatályba lépett többször módosított 253/1997 (XII.20.) Korm. rendelettel kiadott OTÉK szerint;

Beépítésre szánt területek Ramocsaházán:
- falusias lakóterület, 
- településközponti vegyes terület,
- gazdasági területek,

Beépítésre nem szánt területek Ramocsaházán:
- közlekedési – és közmû elhelyezési, hírközlési területek,
- zöldterületek, 
- erdõterület                      

- gazdasági erdõ,                 
- mezõgazdasági terület,

- kertes mezõgazdasági területek,
- általános mezõgazdasági területek
- korlátozott használatú mezõgazdasági területek,

- vízgazdálkodási terület,
- különleges bányászati terület (agyaggödör),
- különleges terület, (temetõ, sportterület)

Ramocsaháza jellege :
Ramocsaháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 30 km távolságra 

található település, mely a Baktalórántházi Kistérséghez tartozik. 

A 4-es fõútról Székelynél 
leágazó alsórendû úton közelíthetõ meg. A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-Vásáros-  
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namény vasútvonalon Baktalórántházán található, de a Nyíregyháza- Záhony vasúti fõvonal is 
elérhetõ távolságban van.
A község neve személynévbõl képzõdött helynév, s mint ilyen, igen korai településre utal. Az 
oklevelek alapján több kutató bizonyos "Ramacha" nevû földbirtokost nevezi névadónak, a he-  
lyi szájhagyomány viszont Ramocsházi Lászlót tartja névadó birtokosának, aki 1686-ban Buda-  
vár visszafoglalásakor tûnt ki bátorságával.

A  központi belterület turistatérképe (1998.)
A kora középkorban húzódott meg a Rókás-hegy és a Nagy-hegy védelmében a XIV. szá-  
zadban megyegyûlések helyekén ismert község. Az 1780 hektáron elterülõ T -alaprajzú telepü-  
lés keresztutcái a római katolikus templom elõtti, nyújtott háromszögre hasonlító térbe torkoll-  
nak.
Ez megmaradt, de a jellegzetes alföldi népi építészet jegyei, a földfalas, három-osztatú, gya-  
korta faoszlopos tomácú házak eltûntek, ilyen már nincs az 533 lakás között.
A Kossuth L., és a Görgey A. utcák által képzett „T” alakú településszerkezet a korábbi beé-  
pítés nyomait viseli, ez a szerkezet jellemezte a települést a XX. századig.

Településszerkezet:
A kora középkori falu ma keresztutcás, azaz T alaprajzú településszerkezetû. Hagyomá-  

nyos beépítésû két keresztutcája elõkertes. Szalagtelkes udvarai tiszta soros elrendezésûek. 
Különálló gazdasági épületei közül csak egy-egy góré vagy kis  ól került a lakóházzal szem-  
beni telekoldalra. A falura a tagolt épületelrendezés a jellemzõ.
Népi építészetének jellegzetességei a földfalas, három-osztatú alaprajzú lakóházak. Több he-  
lyen a házzal egy tetõ alá került az istálló. Gyakori volt a faoszlopos homloktornác. A szinte
kivétel nélkül kontyolt nyeregtetõ szarufás szerkezetû, náddal, ritkábban szalmával fedett. A tra-  
péz alakú oromfal váltakozóan deszkázott, ill. tapasztott sövényfalas. A helyiségek földpadlósak, 
famennyezetük keresztgerendás.
A településnek számottevõ külterületi lakóhelye nincs, külterületen mindössze 33 lakója él, 11 
tanyás ingatlanon.
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A község belterülete még mindig alakulóban van, tartalék  területtel bír, a belterületi mezõ-  
gazdasági területek is beépíthetõ területek közé számítanak.

Központi belterület:
A lakóterület egyedi telkekbõl áll, a fõ lakófunkció mellett a telkeken állattartás, de fõleg 

szántóföldi növénytermesztés, és gyümölcstermesztés folyik.

A lakóterületek telkeinek tagozódása:
- elsõ udvar,
- hátsó udvar – kert

A közintézmények a lakóterületbe ágyazva helyezkednek el, súlypontjuk két szerkezeti cent-  
rumban van. A központi belterületet körülölelve mezõgazdasági szántóterületek, rét, gyep lege-  
lõ, K-rõl gyümölcsös terület, É-i irányból zártkert határolja.
Ramocsaháza közigazgatási területének külterületi részei elsõsorban nagytelkes  mezõgazda-  
sági jellegû településrészek – szántó, gyümölcsös –, erdõterületek, illetve kisebb arányban gyep-
és, legelõterületek. 
A település É-i részen található Riga, és Ricosta Kft. üzemi területe, a volt TSZ telep terü-  
letén. A település Dny-i részén nyíló lakóutcák az utólagos beépítés jegyeit viseli. Ez a tele-  
pülés-szerkezet, mely a Felszabadulás, László, Rákóczi, Úttörõ, Táncsics, Szent I. utcák alkotnak, 
„sakktábla” formájú település-szerkezetet alkotnak. Itt családi házas beépítés alakult ki, a falusi 
eredetû beépítés átalakulásával. Az új telekosztások rövidebb, és keskenyebb beépítést ered-  
ményeztek, illetve az  eredeti beépítés mélyen hátranyúló szalagtelkei kerültek felosztásra.
A szabálytalan belterület egy 2,2 x 2,0 km-es befoglaló méretû,  megközelítõen egy fekvõ téglalapba 
illeszthetõ be, Ny-i oldalon a Kossuth u. kinyúlásával.

A külterület szerkezete:
A települést elsõsorban szántóföldi mezõgazdasági területek, kertes mezõgazdasági 

területek (gyümölcsös-, szõlõskertek) É-i oldalon nagykiterjedésû erdõségek határolják. Külterületi 
mezõgazdasági területeinek mintegy 55 %- át szántók alkotják, összterületük 850 ha. Jellegzetes 
nagy kiterjedésû külterületi lakott helye a településnek nincs.
A szántóterületek mellett jelentõs aránnyal bírnak az erdõterületek, melyek fõ alkotóeleme az 
akác, és mellette a nemesnyárak. Az erdõterületek aránya jelentõs mintegy 32%, kiterjedése 
közel 500 ha. 

10.sz. grafikon – Mezõgazdasági területek aránya
A település belterületének környezetében több gyümölcsös-, szõlõterület található jelentõs a-  
rányban, mintegy 8%. A belterülettõl É-ra két zártkerti rész is található.
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A gyep-, rét-, legelõterületek közel  83 ha-t tesznek ki, melyek nem tekinthetõk a település 
meghatározó elemeinek, de az állattenyésztés feltételeit alapozzák meg. 
A községnek kiterjedt vízfelülete, jelentõs nádas-vízállásos területe nincs.
A külterületet egy 5,8 km x 5,3 km-es befoglaló álló téglalapba illeszthetõ, szabálytalan kiter-  
jedésû (É-i oldalon kis nyúlvány), erdõterületekkel, szántóterületekkel, zártkertekkel, vízállásos, és 
gyepterülettel szabdalt.
A belterület, a külterület alakját követve az igazgatási terület D-i részén, a külterület alakját 
követve helyezkedik el.
Földrészlet statisztika fekvésenként

fekvés földrészletek száma
egyéb önálló 

épületek 
száma

egyéb önálló 
lakások 
száma

összes 
terület (m2)

legkisebb 
földrészlet terület 

(m2)

legnagyobb 
földrészlet terület 

(m2)

átlagos 
földrészlet 
terület (m2)

belterület 642 19 0 1537492 13 20267 2395
külterület 458 0 0 16353662 39 408817 35707

zártkert 185 0 0 218945 50 11342 1183
ÖSSZESEN 1285 19 0 18110099

Földrészlet statisztika mûvelési áganként

mûvelési ág földrészletek 
száma

alrészletek 
száma összes alrészlet terület (m2)

legkisebb 
alrészlet terület 

(m2)

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2)

átlagos 
alrészlet 

terület (m2)
erdõ 67 78 5003440 635 407159 64147

gyümölcsös 45 45 1086282 1182 244038 24140
kert 46 46 36832 239 1654 801

kivett 796 797 2479404 13 83939 3111
legelõ 19 25 820415 3400 164694 32817
nádas 1 1 7752 7752 7752 7752

rét 5 5 61746 50 29676 12349
szántó 274 476 8510851 401 343365 17880

szõlõ 106 106 103377 196 5398 975

Szomszéd települések :
- Berkesz,
- Nyírtass,
- Nyíribrony,
- Nyírkércs,
- Laskod,
- Székely.

Terület-felhasználás vizsgálata:
Falusias lakóterület:
A település területének döntõ részét a falusias beépítésû lakóterület jellemzi. A korábbi tele-  
pülésszerkezet a Kossuth L., Görgey u. mentén alakult ki, a falusias lakóterület a jellemzõ. A
leágazó utcák beépítése és  a  telkek  telekhasználata  szintén a falusias lakóterületre jellem-  
zõ. A régi településrész mentén nem jellemzõek a törtvonalú telekformák, az egyenes  sza-  
lagtelkek az „õsközség” fõutcájának mentén változatos (14)-16-18-(20) m széles, viszont arány-  
lag egyenletes, 180-200-(250) m hosszú ingatlanokat eredményeztek.
Az utólagos telekosztásoknál, és  beépítéseknél már az utóbbi évtizedekben megszokottá vált 
16-18 m-es szélesség, és a 80-100 m hosszú telkek a jellemzõek.  
A „fõutca” mentén elvétve található régi lakóházak kivételével, az új utcák ingatlanjai elõkertes 
beépítésûek. Hátranyúló szalagtelkei általában soros elrendezésûek.  
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A „fõutca” mentén a korábbi beépítésû parasztudvarokra a tagolt  épületelrendezés a jellemzõ. 
A beltelkek  két részre osztódnak. Az elsõ ingatlanrészen áll a lakóház és ezekhez egymásra 
építve helyezkednek el a melléképületek. 
A  lakóházzal kezdõdõ épülettömb mögött helyezkednek el az egyre kisebb traktusmélységû 
(így egyre alacsonyabb gerincmagasságú} gazdasági épületek. 
A település belterületét a fõutca mentén a településközpontban a közintézmények környeze-  
tében már a településközponti karakter jellemzi.  (karaktervizsgálat)

Településközpont vegyes terület:
A település központjának a Kossuth u., Görgey A. u keresztezõdésénél kialakult „T” formájú 
elágazás környéke tekinthetõ, ez a településközponti vegyes terület, az ingatlanokat a telepü-  
lésközponti karakter jellemzi. Itt találhatóak a fontosabb közintézmények, a Polgármesteri Hiva-  
tal, és a Mûvelõdési Ház, a  Római Katolikus templom, Takarékszövetkezet, és a Posta is. Itt 
összpontosulnak a kereskedelmi üzletek is. Alapfokú közintézményekkel rendelkezik a tele-  
pülés. A meglevõ intézmények közül az iskola, és az óvoda kapacitása megfelelõ, átfogó 
rekonstrukciót nem igényelnek. A település másik központi vegyes területe az Általános Iskola 
környezetében alakult ki. A meglévõ közintézmények állagával és a tervezésre kerülõ köz-  
intézményekkel a fejlesztési koncepció részletesen fog foglalkozni.
A településközponti területre – a közintézmények esetében – több ezer m•-es telekterületek, vál-  
tozatos méretû telkek a jellemzõek. 

Ramocsaháza közintézményei:
- Polgármesteri Hivatal             Fõtér 1., 400 hrsz
- Általános Iskola     Kossuth u. 50-56., 425/1 hrsz
- Óvoda Görgey u. 14., 358 hrsz
- Egészségügyi Központ Kossuth u. 45., 2/3 hrsz
- Idõskorúak Szociális Otthona Kossuth u. 28., 479/3 hrsz
- Gyógyszertár Kossuth u. 45., 2/3 hrsz
- Állatorvosi rendelõ Kossuth u. 45., 2/3 hrsz
- Teleház Kossuth u. 112., 347 hrsz
- Mûvelõdési Ház Fõtér 2., 351/4 hrsz
- Temetõ, ravatalozó 0123/3, 0124 hrsz
- Temetõ Kossuth u., 529 hrsz
- Temetõ Kossuth u., 094/9
- Sportpálya Kossuth u. 50-56., 425/1 hrsz
- Sportpálya Görgey u., 07/11 hrsz

Ramocsaháza  egyéb közintézményei:
- Református Templom  Kossuth L. u. 53., 14 hrsz 
- Református Parókia  Kossuth L. u. 53., 14 hrsz 
- Római Katolikus Templom Kossuth u. 101., 317 hrsz
- Római Katolikus Plébánia Kossuth u. 103., 314 hrsz
- Takarékszövetkezet Fõtér 1., 400 hrsz 
- Posta Fõtér 1., 400 hrsz

Ramocsaháza  egyéb kereskedelmi üzletei:
- Élelmiszer üzlet Kossuth u. 43., 506 hrsz
- Élelmiszer üzlet Szabadság tér, 458/2 hrsz
- Élelmiszer üzlet Kossuth u. 99., 315 hrsz
- Élelmiszer üzlet Kossuth u. 106., 401 hrsz
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- Élelmiszer üzlet Kossuth u. 149., 274 hrsz
- Élelmiszer üzlet Úttörõ u. 20., 222 hrsz
- Ruha-, italbolt, presszó Kossuth u. 86-94.,  hrsz
- Gazdabolt, gázcstp. Kossuth u., 61., 18 hrsz
- Fagylaltozó Kossuth u. 73., 192/1 hrsz
- Presszó Szabadság tér, 458/2 
- Presszó Váci M. u., 20/2 

Ipari, mezõgazdasági üzemi területek:
- TSZ telep  külterület 0128/7-32 hrsz
- Ricosta Kft. külterület 0128/30 hrsz
- Szeszfõzde külterület 115/3 hrsz
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Épületvizsgálat
Az épületvizsgálat célja a község  területén található épületállomány – lakások, középületek, ipari, me-  
zõgazdasági épületek – értékelése a további településfejlesztés szempontjából. A települést 2004. évben 
mértük fel.
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11.sz. grafikon – Lakóegységek rendeltetése
A KSH 2001. évi népszámlálási adatai, és a helyszíni bejárás adatai szerint megállapítható, hogy a
nem lakott lakások aránya nem tekinthetõ kiemelkedõen magasnak, kb. 5 %. A vándorlási különbözet 
(3.d. grafikon) szolgálhatott korábban magyarázatként erre a problémára; magas volt a településrõl el-  
költözõk száma, illetve az elhalt idõs korú lakosok házaiba nem költöztek be az õket követõ ge-  
nerációk. Az új lakásépítések aránya nem megfelelõ. 
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12.sz. grafikon – Lakások tulajdonjellegük  szerint
2002. évben 3 db új lakás kapott használatbavételi engedélyt (1999 – 0 db, 1998 - 2 db), mely a 
település további fejlõdése szempontjából nem elegendõ mennyiség. A lakások jelentõs hányada 
természetes személyek tulajdonát képezi, de az önkormányzat is rendelkezik 8 db szolgálati lakással, 
illetve  egyéb tulajdonosi kör is megtalálható 3 db lakás esetében. 
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13.sz. grafikon – Lakások szobaszáma
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A vizsgált lakóházak kimagasló többsége általában 2, illetve 3 szobás lakóépületek, mely össze-  
függésbe hozható azzal, hogy a lakóházak  nagyobbrészt a 60-as, 70-es években épült „kockaház”, 
vagy a korábbi idõszakból származó kettõ-, vagy három- osztatú lakóház. (14.sz. grafikon) Kimagaslóan 
magas a II. világháború elõtti, és az azt követõ idõszakban épített lakások száma, tehát elöregedett a
település lakásállománya. Ezen a statisztikai adaton javít az a tény, hogy a lakásállomány zöme a 70-
80-as évekbõl származik.
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14.sz. grafikon – Lakások építési éveik  szerint
Az alacsony alapterületû lakóház, mely már a szükséglakás kategóriába sorolható, aránylag sok, 27 db  
van a településen, ez a világháború elõtt épített régi lakóházakra jellemzõ.

0

50

100

150

200

4 15 46 38 134 153 143

-29 30-39 40-49 50-59 60-79 80-89 100-x

15.sz. grafikon – Lakások alapterülete
A vizsgált lakásállomány mintegy 23%-a sorolható az összkomfortos kategóriába, mely köszönhetõ an-  
nak, hogy a településen nincs kiépített szennyvíz-csatorna hálózat. Döntõen komfortos (41%), és kom-  
fort nélküli lakásokat találunk. 
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16.sz. grafikon – Lakások komfortossága
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A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a településen jelentõs mértékben változtatná meg a la-  
kások komfortosságára vonatkozó statisztikai adatokat, mely változás az itt élõ emberek élet-  
minõségét is pozitívan befolyásolná. 

Külterület épületvizsgálata
Nem tekinthetõ jelentõsnek a külterületi népesség aránya a településen – alig 2 % -a él  kül-  
területi tanyákon. 
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17.sz. grafikon – A  népesség száma településjelleg szerint
A település lakásállománya is ennek a ténynek megfelelõen alakul. Alacsony komfortfokozatú, 
általában kisebb alapterületû lakásokat találunk, melléképületekkel beépített, tanyás ingatlano-  
kon. A közmû-ellátás hiányos, bár az alapközmû kiépített.
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18.sz. grafikon – Lakóegységek száma, 
településrész jellege szerint

Zöldterületi, környezetvédelmi, tájrendezési vizsgálat

Zöldterületek, zöldfelületek:
A települési terület teljes egészében jelenleg egyedi telkes terület, így a zöldfelületi 

rendszert, a telkek növényzete és az utcafásítások alakítják.

Természeti értékei: 
A községet északi oldalán kiterjedt erdõségek borítják. Ezen területek kétharmad részét 
akácosok alkotják. Kisebb területet borítanak nemes nyárak, helyenként pedig tölggyel és 
fenyõvel is találkozhatunk. 
Nyílt társulások közül a homokpuszta-rét jellemzõ, azonban megtalálható a hamuvirág, a réti 
angyalka is. 
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A településen jelentõs zöldfelület, vagy közpark nincs. A fõút környezetében több zöld sziget 
került viszont kialakításra, erre példa a Kossuth u. Ibronyi u. keresztezõdése. A központi belte-  
rületen a Polgármesteri Hivatal környezete szintén szépen parkosított, gondozott terület. 

Kossuth u., Ibronyi u. keresztezõdése
Kis parkosított terület található még a Római Katolikus Templom mellett, ahol még egy ját-  
szótér  került megvalósításra. A település temetõi szépen gondozott, parkosított ingatlanok.

József A. u. vége, Temetõ, Ravatalozó



RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

31

Utcafásítások:
A legjelentõsebbek a fenyõfélék, nyárfák, akácfák, melyek az intézmény-területen, utcafásítás-  ban, 
elõkertekben jelennek meg, emellett említést érdemelnek a gyümölcsfák (alma, meggy, szilva). A széles 
keresztszelvényû belterületi lakóutak aránylag jól fásítottak, a szûk keresztmetszetû utcarészek fásítása 
azonban  nem volt lehetséges. Ramocsaháza egész területén gondozott közterületek, utcafásítások, 
intézményfásítások találhatók. Külterületi szántóföldek dûlõutjai mentén fasorok lettek telepítve a
korábbi évtizedekben.

A lakótelkek kertjei:
A terület növényzetének jelentõs részét a telkek növényzete jelenti.
A telkek növényzete általánosságban elmondható, hogy a tulajdonos egyéniségétõl függ, így az elõ-  
kertekben örökzöldek, fenyõk, évelõk, rózsák és egynyáriak alkotják a dísznövényzetet.
A  díszkertekben rózsafajták, loncok, fagyalok, borbolya, borostyánok kerülnek telepítésre. 
A telkek két részre oszthatók: elsõ, és hátsó udvar. A háztáji kert jelentõs részét gyümölcsösök, zöld-  
séges kertek foglalják el. A település  teljes területén szépen gondozott kertek a jellemzõek, a nö-  
vényállomány széles skálája megtalálható a településen.

Külterületi ingatlanok:
A külterület elsõsorban szántóföld – nagytelkes mezõgazdasági jellegû terület –, és erdõterület. Emellett 
gyümölcsös, rét-, gyep-, legelõterületet találunk. Vizenyõs, mély fekvésû területeket elvétve találunk. Az 
erdõterületeket szabdalják a mezõgazdasági területek, ezek környezetében gyep-, és legelõterületeket
találunk. 
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17.sz. grafikon – Használt földterület mezõgazdasági ágak szerint
A fenti grafikon adatai alapján megállapíthatjuk, hogy a településen a szántóföldi növények ter-  mesz-  
tése jelentõs, a szántóterületek aránya mintegy 50%. Az erdõterületek aránya kissé elmarad a szán-  
tóterületekétõl, de még így is 32% feletti. A gyümölcstermesztés is számottevõ területen történik; 
zártkert a település belterületétõl É-ra fekvõ részén található.

Temetõ:
A József A. u. külterületi szakaszán a 0123/3, 0123/4 hrsz-ú mûködõ temetõ Ramocsaháza központi 
belterületétõl É-ra található. A temetõ szépen gondozott, parkosított, parcellázott terület. Itt a 0123/3 
hrsz-ú területen található a ravatalozó épülete is. A mûködõ temetõ összterülete: 2 ha 1430 m2.
A Kossuth u. külterületi szakaszán található 094/9 hrsz-ú temetõ területe: 5950 m2. A Kossuth u. 
belterületi szakaszán, 529 hrsz-ú ingatlanon található lezárt temetõ területe: 2435 m2

Sportterület:
Az ingatlan-nyilvántartásban sportterület megnevezésû terület nincs. A Görgey u. külterületi 
szakaszán lett kialakítva egy kispályás labdarúgópálya, illetve az iskolaudvaron található asz-  
faltos sportudvar.  



RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

32

Görgey u. vége, Sportpálya

Környezetvédelmi vizsgálat:
Települési környezet

Ramocsaháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 30 km távolságra található 
település. Gyakorlatilag kedvezõnek mondható közúti elérhetõségekkel rendelkezik azáltal, hogy a 
4-es számú országos fõút és a 41-es számú fõút között helyezkedik el. A két fõutat összekötõ 4104-
es és 41102-es utak révén jó elérhetõségekkel rendelkezik. A 4-es fõútról Székelynél leágazó 4104 
sz. mellékúton, és Levelek felõl a 41402 sz. alsórendû úton közelíthetõ meg. 
Vasútvonaltól távol esik, így a vasúti elérhetõség is közútkapcsolatok kérdése. A legközelebbi 
vasútállomások a Budapest-Záhony Demecser és  Nyíregyháza-Vásárosnamény vonalon Baktaló-  
rántháza állomás.
A településszerkezetben az egyutcás jelleg dominál, amely egyben a települést érintõ 4104-es út 
belterületen átvezetõ szakasza. Ebbõl eredõen belterületen a közlekedési környezetterhelés az 
egyik kritikus tényezõ. A településen a mezõgazdaság (növénytermesztés, legelõgazdálkodás) és a 
feldolgozóipar (cipõ- és konzervgyártás) a megélhetés fõ forrása, amely az adottságok alapján a 
jövõben is potenciális lehetõséget biztosít. A gazdasági szerkezetben várhatóan jelentõsebb 
szerepet kap a feldolgozóipar és egyéb gazdasági tevékenység, amely elõsegítheti a gazdaság és a 
megtartó képesség erõsödését. 
A település infrastrukturális ellátottságának kritikus területe a szennyvízhálózat hiánya. A vezetékes 
ivóvízellátás, a gázellátás és az elektromos energiahálózat 100 %-os kiépítettségû. A csapadékvíz-
elvezetõ hálózat 80 %-ban (6,9 km hosszan) kiépített, 63% burkolt, 14% fedett és 23% nyílt árkos 
rendszerû. A 100 %-os, 9,8 km hosszúságban kiépített vízellátáshoz 89 %-os fogyasztói rákötés 
társul, a gázellátás esetén ez az arány 56 %.
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A burkolt utak aránya belterületen 84 %, mely 5,7 km-nyi szakaszt jelent, külterületen a települési 
összekötõ utakon kívül nincs burkolt útszakasz. A dûlõutak felújításra szorulnak.
A településen heti gyakoriságú hulladékgyûjtést végeznek. A hulladékot Demecser hulladéklerakó 
telepén helyezik el. A belterületi lakóövezetben, illetve annak közeli környezetében lévõ nagyobb 
környezet-igénybevételû tevékenységek (gazdasági telepek) terhelõ hatásai nem feltártak, azonban 
a mûködésük alapján elfogadható, hogy megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek.
A jelentõsebb környezethasználatok (mint szilárd hulladéklerakás) már megszûntek a településen.
A meglévõ zártkerti rész sokat veszített eredeti funkciójából, a hasznosítás szerteágazó, 
területhasználat valamilyen szinten környezetzavaró. A település területe szennyezõdés 
érzékenység vonatkozásában a 7/2005.(III.1.)KvVM r.-el módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. 
szerint érzékeny kategóriába tartozik. Levegõkörnyezeti állapota az 1/2005.(X.7.)KvVM r.-el 
módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján „az ország többi területe” 10. zónába tartozik. 

Talaj- és vízvédelem
A település a Nyírség tájegység középsõ részén helyezkedik el. Tájtípusa homokos dombság, 
buckás felszínnel, jellemzõen szántó és gyep területekkel. Erdõsültsége a külterület északi 
övezetében jobb, a többi részen foltokban jelenik meg vagy hiányzik. A terület jellegzetes nyírségi 
morfológiai és földtani viszonyokkal rendelkezik. 

Talajvédelem
A talajadottságok alapján a növény- és gyümölcstermesztés, a legelõgazdálkodás kap teret a 
településen. A belterületi lakóövezetben, illetve annak közeli környezetében lévõ nagyobb környezet-
igénybevételû tevékenységek terhelõ hatásai nem feltártak, azonban a mûködésük alapján 
elfogadható, hogy megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek.
Településgazdálkodással összefüggõ területhasználat (hulladék-elhelyezés), nincs.

Vízvédelem
Vízellátás
A településen vezetékes ivóvízellátó rendszer üzemel. A kiépítettség 100 %-os, míg a fogyasztói 
arány valamivel ez alatt van, 89 %. A vízellátó vízmûves kút kapacitása távlatban is megfelel.
Szennyvízelvezetés
A településen nincs szennyvízhálózat. A keletkezõ szennyvizeket házi közmûpótlókban gyûjtik. A 
közmûpótlók egy része a korábbi szikkasztásos rendszerrel üzemel, amely a település alatti talajvíz 
szennyezési kockázatát hordozza magában. A közmûpótlókból szippantással ürített szennyvizeket 
Baktalórántháza szennyvíz-telepén helyezik el.
Csapadékvíz, felszíni és felszín alatti vizek
A talajvíz a településen és környezetében a térszín alatt változó mélységben helyezkedik el a térszín 
magasságától függõen. Mélyfekvésû, belvízzel veszélyeztetett területek az igazgatási terület több 
pontján is elõfordulnak, nagyobb kiterjedésben a belterülettõl északra és keletre találhatók.
A település területe felszín alatti víz szennyezõdés érzékenysége vonatkozásában a 
7/2005.(III.1.)KvVM r.-el módosított 27/2004.(XII. 25.) KvVM r. szerint érzékeny vízminõség védelmi 
kategóriába tartozik.

Levegõminõség
Levegõkörnyezeti állapotát az 1/2005.(I.13.)KvVM r.-el módosított 4/2002.(X.7.)KvVM r. alapján „az 
ország többi területe” 10. zónán belül kén-dioxid, szén-monoxid, nitrogén-dioxid és benzol 
vonatkozásában „F”, szilárd (PM10) vonatkozásában „E”, talajközeli ózon vonatkozásában „B” 
zónacsoportba tartozó légszennyezési határértékek biztosítják.



RAMOCSAHÁZA TRT Vizsgálatok 2005 „P.A.S.”

34

A település levegõminõségi állapotát alapvetõen a lokális emissziók és a háttérszennyezés 
határozzák meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függõen. 
Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hûvöshöz. A napsütéses órák száma 1950 
alatt van, az évi középhõmérséklet 9,5-9,6 •C, a csapadék 600 mm. Leggyakrabban az ÉK-i, DNy-i 
szél fúj. 
A lokális emissziókban a háttérszennyezés mellett a közlekedés légszennyezõ hatása jut érvényre. 
Az erdõsültség közepes szintû, a levegõkörnyezet alakulásában nem számottevõ hatású.
A település belterületén elsõsorban a közlekedési eredetû levegõszennyezés a domináns. 
A hagyományos tüzelõberendezések miatt a tüzeléstechnikai emisszió (a vezetékes gázellátás jó 
kiépítettsége ellenére, a mérsékeltebb fogyasztói arány miatt) még meghatározónak számít 
települési szinten, különösen fûtési idõszakban.

Zaj- és rezgés
A település zajhelyzetét a közlekedési eredetû zajok, valamint a gazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó zajhatások határozzák meg. Ipari, üzemi jellegû zajterhelõ tevékenységek a belterülettõl 
északra vannak. A település egész területe a 8/2002.(III.22.)KöM-EüM e. r. zajvédelmi besorolása 
szerint döntõen falusias övezeti funkciókba sorolható. 

Közlekedés
A település területét a 4104-es és 41102-es számozott utak érinti. A Székely – Baktalórántháza 
közötti út a belterületet a Kossuth Lajos utca nyomvonalán érinti. A 41102 sz. út a Szabadság téren 
csatlakozik a 4104 sz. úthoz. A vizsgált utak jelenlegi és távlati forgalomnagysága az ÁKMI országos 
forgalomszámlálási adatai, a KHVM távlati forgalomfejlõdési szorzói alapján lett figyelembe véve, 
melybõl a zajszintek az ÚT 2-1.302 Útügyi Mûszaki Elõírás alapján lettek számítva. 
A település belterületét érintõ számozott utak forgalma és zajterhelése:

2005. év forgalmi adatai és zajterhelés 2015. év forgalmi adatai és zajterhelés

Út száma ÁNF 
j/nap

LAeq 
nappal
dB

LAeq 
éjjel
dB

Korrekció
DB

ÁNF 
Ej/nap

LAeq 
nappal
dB

LAeq 
éjjel
dB

Határérték
dB

4104-es út 739 59.9 51.3 - 2.5 952 60.0 52.3 60/50
41102-es út 461 57.3 49.7 - 2.5 584 58.2 50.6 60/50

A 4104-es út forgalma jelenleg még határérték alatti, távlatban nappal eléri a határértéket, éjszakai 
idõszakban túl is lép azt. A 4104-es út belterületrõl való kihelyezése nem valószínûsíthetõ, így 
zajvédelmi intézkedések érvényesítése szükséges.
A 40102-es út zajterhelése kezelhetõ, határérték alatt tartható.

Üzemi zaj
A belterületen nem mûködik a megengedettnél nagyobb zajterhelést okozó gazdasági/szolgáltató 
tevékenység. A belterületi zajhelyzet kezelése távlatban az országos törvényi elõírások mellett az 
önkormányzat zajvédelmi szabályozása, annak betarttatása révén lehet hatékony. Levegõ- és 
zajvédelmi rendelet még nem készült a településen.

Hulladékgazdálkodás
A településen heti gyakoriságú járattal üzemeltetett hulladékgyûjtõ rendszer mûködik a települési 
szilárd hulladékok gyûjtésére. A hulladékot Demecser hulladéklerakó telepén helyezik el. A település 
régi hulladéklerakója a 0117/3 hrsz-ú területen van, mely bezárásra került, rekultivációja nem történt 
meg. Az igazgatási terület déli részén a 091/6 hrsz-ú agyaggödör területén építési törmeléket 
helyeznek el. A 032/13 hrsz-ú területen a Szabolcs Konzerv Kft. szennyvíztelepe mûködik. A 
szennyvíztelep vélhetõen védõtávolság igényes.
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Az állati hullák elhelyezése nem megoldott.
Egyéb, elkülönített, vagy szelektív hulladékgyûjtésnek nincs kialakult rendszere.
A település hulladékgazdálkodási tervének készítése folyamatban van.

Védõövezetek
A település területén két olyan területhasználat van (régi szeméttelep, Szabolcs Konzerv Kft. 
szennyvíztelepe), melynek a 21/2001.(II.14.) Korm. r. szerint védõövezetet kell kijelölni. A 
településen jelen levõ állattartó telepek körüli védõövezet mérete egyedileg határozandó meg.
A település területén védõtávolságot igénylõ tevékenységek és létesítmények:
- A szeméttelep javasolt védõtávolsága 300 m, a rekultivációt követõ 10 évig szintén 300 m.
- A szennyvíztelep javasolt védõtávolsága 300 m.
Egyéb védõtávolságok :
- Vízfolyások mellett a törvényben elõírt védõövezet, vagy korlátozás (törvényi elõírás szerint).
- Villamos távvezetékek biztonsági övezetei a 122/2004.(X.15.)GKM r. szerint.

Tájszerkezeti vizsgálat
A település elhelyezkedése, természetföldrajzi adottságai

Ramocsaháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 30 km távolságra található 
település. A 4-es fõútról Székelynél leágazó 4104 sz. mellékúton, és Levelek felõl a 41402 sz. 
alsórendû úton közelíthetõ meg. Éghajlata mérsékelten meleg, de közel a mérsékelten hûvöshöz. A 
napsütéses órák száma 1950 alatt van, az évi középhõmérséklet 9,5-9,6 C, a csapadék 600 mm. 
Leggyakrabban az ÉK-i, DNy-i szél fúj. A Közép Nyírség kistáj teljes terjedelmében az Alföld 
flóravidék (Eupannonicum) Nyírség fló-  rajárásába (Nyírségense) tartozik. Ramocsaháza erdõinek 
kétharmad részét akácosok alkotják. Kisebb területet borítanak nemes nyárak, helyenként pedig 
tölggyel és fenyõvel is találkozhatunk. 
Nyílt társulások közül a homokpuszta-rét jellemzõ, azonban megtalálható a hamuvirág, és a réti 
angyalka is. Talaját futó homok, réti csernozjom és réti talajok jellemzik.

A tájszerkezet és a tájhasználat
Ramocsaháza táji szerkezetének jellegzetességeit alapvetõen a természeti, természetföldrajzi 
adottságai határozzák meg, melyek fõ elemeit a fejezet bevezetõ része már körvonalazta.
A település igazgatási területe 1811 ha, ebbõl a belterület 153,7 ha. A település kiterjedése É-D-i és 
K-Ny-i irányban közelítõleg megegyezõ. A belterület az igazgatási terület déli részén helyezkedik el. 
A belterület a teljes igazgatási területnek 8,5%-át teszi ki.
A népesség zöme a belterületen lakik, néhányan élnek külterületi tanyákon. A településnek egyéb 
jelentõs külterületi lakott helye nincs. A külterület döntõ része felhasználás szempontjából 
mezõgazdasági terület, elsõsorban szántó mûvelési ágú (851 ha, a teljes igazgatási terület 47%-a). 
A gyümölcsösök (kert és szõlõ mûvelési ággal együtt) jelentõs részt foglalnak el a mezõgazdasági 
területen belül (122,6 ha, 6,8%), ami a tájra jellemzõ gazdálkodással, a hagyományos 
gyümölcstermesztõ kultúrával magyarázható. A belterület határában, attól É-ra és Ny-ra, valamint a 
laskodi határban nagy kiterjedésû gyümölcsösök, szõlõk találhatók.
A rét-legelõ területek kevésbé jelentõs arányban fordulnak elõ (88,2 ha, 4,8%). Az igazgatási
területen mozaikos jelleggel helyezkednek el az említett területek, fõként a csatornák mentén, és a 
mélyfekvésû területeken. A nádasok jelenléte elenyészõ, 1% alatti részesedéssel.
Az erdõterületek aránya kedvezõ (500 ha, 27,6%). Nagyobb összefüggõ erdõterületek az igazgatási 
terület északi felében találhatók.
Fõbb vízügyi rendeltetésû területei az igazgatási területen áthaladó csatornák.
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Természeti, táji értékek
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Ramocsaháza igazgatási határán belül természeti, 
természetvédelmi területeket nem tart nyilván. 
A NATURA 2000 hálózat elemei a település igazgatási területét nem érintik.
Természeti, táji értéket képviselnek az igazgatási terület északi részén található kiterjedt erdõségek.

Az Országos Területrendezési Terv tájat érintõ elõírásai
Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) a település területét a „vegyes terület-
felhasználású térség” kategóriába, dél-keleti csücskét az „erdõgazdálkodási térség” kategóriába 
sorolja. A vegyes terület-felhasználású térségbe tartozó területet az alacsonyabb szintû 
területrendezési terveknek (megyei szintû, települési szintû) legalább 75%-ban erdõgazdálkodási és 
belterjes vagy külterjes hasznosítású mezõgazdasági térség kategóriába, míg az erdõgazdálkodási 
térség esetén erdõgazdálkodási térség kategóriába kell sorolni, és a fennmaradó területen egyik 
esetben sem jelölhetõ ki városias települési térség.

Az OTrT elõírásai Ramocsaházára
A település nem érintett a(z)
- országos ökológiai hálózat övezete 
- kiemelten fontos érzékeny természeti terület övezete 
- felszíni vizek vízminõség védelmi vízgyûjtõ területének övezete
- kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség védelmi terület övezete
- kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete
- komplex táj-rehabilitációt igénylõ terület övezete által.

Mûvi elemek megjelenése a tájban
A települési zóna az igazgatási terület déli részén helyezkedik el. É-on egy kis szakaszon gazdasági 
területtel, Ny-on zártkertes területtel határos, a többi irányból szántók és legelõk övezik. A 
belterületet helyenként mezõgazdasági területek tagolják. A közlekedési tájhasználatban a 
településre vezetõ utak játszanak szerepet. Ramocsaháza közúti kapcsolatát a településen áthaladó 
ÉNy-DK irányú 4104. sz. Székely-Baktalórántháza országos közút biztosítja. Nyíribrony község a 
41402 sz. úton közelíthetõ meg. A települést vasútvonal nem érinti. A településtõl néhány km-re 
északra halad el a 4 sz. fõút, délen pedig a 41 sz. fõút, melyek jó elérhetõséget biztosítanak a 
településnek. A külterületen található majorok területét mezõgazdasághoz köthetõ tevékenységekkel 
(dohány- és takarmánytermesztés) és könnyûipari tevékenységekkel (cipõgyártás, konzervgyártás) 
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hasznosítják. Mivel a településen nincs kiépült szennyvízelvezetõ rendszer, ezért a szennyvizet az 
ingatlanokon létesített közmûpótlókban gyûjtik. Környezetvédelmi szempontból elsõdleges feladat a 
hálózat kiépítése. A szennyvíz jelenleg Baktalórántházára kerül. A településen nincs mûködõ 
hulladéklerakó telep. A hulladékot Demecserbe szállítják. A régi hulladéklerakó (0117/3 hrsz) az 
igazgatási terület déli részén helyezkedik el, rekultivációja még nem történt meg.
Mûvi elemként jelennek meg a tájban az elektromos légvezetékek. A csatornák szabályozott 
medrük, többnyire egyenes vonalvezetésük miatt szintén megjelennek mûvi elemként, de egyben 
vizes élõhelyként is funkcionálnak, és ezért természeti értéket képviselnek.
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