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1.1. Elõzmények
Ramocsaháza község is a kistérsége többi településéhez hasonlóan (2003-ban) az „új” Étv. elõírásai, 
valamint a tervszerû fejlesztés-rendezés miatt a településrendezési tervei elkészítése mellett döntött. 
Idõközben elkészült és 2003-ban elfogadásra is került az Országos Területrendezési Terv (OTrT,) 
illetve a megyei TRT is az egyeztetési szakaszáig jutott 2000-ben, ahol azonban az a jóváhagyási  
folyamatában „megrekedt”. Az  országos infrastuktúrák fejlesztésének egyik eleme, a 4. számú fõút  
településeket elkerülõ szakaszainak építése, az építés már Székelynél és Berkesznél is megtörtént, a 
terv készítésének idõpontjában, a tervkészítés idején, /Nyírbogdány/ település esetében a kivitelezés is  
megkezdõdött. A Nyírjákó- Nyírkércs és a Nyírtass-Laskod közötti mezõgazdasági út 4 m-es burkolat  
szélességgel megépült.
A község jelenleg a 4. számú fõúttal – mely a településtõl É-ra, Székely „fölött/ halad – van  feltárva  
Nyíregyháza-Záhony felé, illetve Levelek felé D-re, a 41. számú fõút felé két irányban. Ezek az  orszá-  
gos közutak teremtenek kapcsolatot a megyeszékhellyel. A 41. számú fõúttal, és a térségközponttal 
(Baktalórántháza) teremt kapcsolatot a község 4104. számú kl. út Ramocsaházán, illetve 41102. számú  
kl. út Leveleken keresztül. Legnagyobb intézménye az általános iskola, mely jó színvonalon mûködik. 
Ezen kívül megtalálható a településen az Óvoda, a Mûvelõdési Ház, és a Könyvtár. A volt Tsz major  
ma immár jellemzõen ipari-gazdasági tároló-feldolgozó gazdasági terület, az egyetlen nagyobb, és még  
ma is mûködõ, sõt fejleszthetõ gazdasági területe a településnek. Ezen kívül a volt almatároló /a  
Laskodi  határnál, a Konzervgyár/ a belterülettõl ÉK-re adódik még további erre alkalmas terület. A  
célszerû hasznosítására jelenleg is vannak elképzelések.

1.2. A  vizsgálatok  rövid  összefoglalása
Ramocsaháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 30 km távolságra talál-  

ható 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 Iehetett. 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 telepítésû falut a Ramocsai családból 
való egykori földesúr (talán az 1290-ben említett Ramacha) 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-végnek, alsó Ramo-  
csaházának, Jánosfalvának, Ómárk- Jánosfalvának, Balog Jánosinak hívtak. (Közülük 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 Nyárádyak, 
Bomemisszák és a Naményiek a fóldesurai. l556-ban, a faluban kb. 110; l6l8-ban Ramocsa István, 
Erdõdy György és Hanza István földesúr kezén kb. 250 jobbágy élt. 
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Ramocsaháza község 1793-ban.-ben (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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Szabolcs Vármegye térképe 1800-ból
Ramocsaháza 1962-ben 2794 hold területû, 1310 lakosú termelõszövetkezeti község volt önálló 
tanáccsal a baktalórántházi járásban. Sokan ingáztak innen budapesti munkahelyekre is. 
Természeti értékei

A település közigazgatási területének északi részét, nagykiterjedésû erdõség borítja. Erdõinek kéthar-  
mad részét akácosok alkotják. Kisebb területet borítanak nemes nyárak, helyenként pedig tölggyel és fenyõvel is
találkozhatunk. 
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Monarchia kori katonai felmérés 1910 körül

 
Kossuth u. 28., Idõsek Otthona, Tatár-kúria  Kossuth u. 45., Gyógyszertár, Állatorvosi Rendelõ

 Mikecz-kúria
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 tele-  
pülés. A 4-es fõútról Székelynél leágazó alsórendû úton közelíthetõ meg. A legközelebbi vasútállomás a 
Nyíregyháza- Vásárosnamény vasútvonalon Baktalórántházán található. 

Térségi kapcsolata
A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-Záhony vasúti fõvonalon Demecser városban érhetõ el. 
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Legközelebbi városok: Demecser, Kisvárda és Nyíregyháza. A 4-es sz. fõközlekedési útig 10 km, a 
41-es közlekedési útig 7 km a távolság. 1992.-ben valósult meg a Ramocsaháza-Levelek közötti útsza-  
kasz megépítése, mely megszüntette a község egyirányú elzártságát, lehetõvé tette a 41.sz. fkl. úthoz
történõ kapcsolódást. A helyközi közlekedés közúton – autóbuszjárattal – lehetséges.
A település belterületének és külterületének fõbb adatai:                         
- igazgatási terület: 1608 ha
- központi belterület      107 ha
Lakónépesség:
2003. január 1. 1116 fõ
Lakóegységek száma összesen:  359 db    

A nyíregyházi statisztikai körzetben lévõ, mintegy 16 km2 kiterjedésû település laksûrûsége alacsony 
(66 fõ/km2), az itt élõk száma alig haladja meg az ezret. Népessége azonban az élve születések és 
halálozások egyenlegeként bõvül, s a vándorlási mérlege sem mutat negatívumot. A gyermekkorúak 
aránya (24,8 %) figyelemre méltóan nagyobb az átlagosnál, de az idõseké is több (18,7%), mint a 
megyei átlag. A száz gyermekkorúra jutó idõskorúak száma (78) így alig marad el az átlagostól.
Közösségi intézmény ellátás szempontjából, Ramocsaháza alapfokú közintézmény ellátása biztosított. 
(Polgármesteri Hivatal, Általános Iskola, Óvoda, közmûvelõdési igényeket kielégítõ Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, orvosi ellátás és Gyógyszertár)

Az OTrT szerinti terület-felhasználás és szerkezeti kapcsolat a térségben
Az Országos Területrendezési Terv (továbbiakban OTrT) a települést a „vegyes terület-felhasználási térség” kategóriába 
sorolja, amelybe többféle, de elsõsorban erdõgazdálkodási és mezõgazdasági mûvelés alatt álló területek tartoznak. A ve-  
gyes terület-felhasználású térséget legalább 75 %- ban erdõgazdálkodási és belterjes vagy külterjes hasznosítású mezõ-  
gazdasági térség kategóriába kell sorolni, a fennmaradó részen városias települési térség nem jelölhetõ ki.
Ez a település szempontjából jelentõs változást nem jelent, hiszen a jelenlegi mûvelési ág megoszlás körülbelül megfelel az 
országos tervben elõírtaknak. A tervezés késõbbi szakaszában figyelmet kell fordítani arra, hogy a jelenlegi arány túlzottan 
ne tolódjon el a mûvelésbõl kivont területek növelése felé.

A kistérség és környezete elérhetõsége  és közlekedése javítása a Tisza –térség tanulmányterve  
szerint.
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A  kistérségi  kapcsolatok  javítására  készült  közlekedéshálózat  fejlesztése  tanulmányterv  szerint  
Ramocsaháza elérhetõsége K-Ny-i  irányban  is  javul  a  közelben  tervezett  új  elkerülõ út segítségével.

Közmû  ellátás :
Ivóvíz ellátás: a vezetékes ivóvíz hálózat a teljes belterületen kiépült, a külterületi részek ivóvíz ellátása 
részben megoldott. Az ingatlanok 87 %-a ellátott. Szennyvízkezelés: szennyvíz-csatorna hálózat Szé-  
kely község teljes közigazgatási területén kiépítendõ. Elektromos energia: Ramocsaháza község 
légvezetékes elektromos energia ellátásban részesül. A közvilágítás korszerûsítése a település teljes 
közigazgatási területén megoldott. Gázellátás: A vezetékes gázellátás kiépítése megtörtént. Vezetékes 
gázzal ellátott lakások: 49 %. Telefon ellátottság: Ramocsaháza korábban a MATÁV Rt. koncessziós te-  
rületéhez tartozott, így a távközlési szolgáltatást a területen jelenleg is a MATÁV Rt. biztosítja. A telepü-  
lés körzetszáma: 42. A település jelenleg a MATÁV irányelvei szerint kiépült távbeszélõ hálózattal, és 
optikai eléréssel rendelkezik. Ramocsaháza körzethálózati szakaszon kapcsolódik a Nyíregyházi fõköz-  
ponthoz, digitális vonalkoncentrátoron keresztül.  A koncentrátor kültéri szekrényben (Kapitány u. 30) 
került elhelyezésre. A helyi hálózatban nagyobb fejlesztést nem tervez a szolgáltató. A település elõfi-  
zetõinek meghatározó része vezetékes hálózaton él. A felmerülõ igényeket a meglévõ hálózat kisberu-  
házásban történõ bõvítésével elégíti ki a szolgáltató. Hálózaton kívüli (külterületi) igények kielégítése 
GSM telefonokkal történik. A település jelenlegi határain belül a meglévõ hálózat elegendõ az igények 
kiszolgálására. A hálózat fejlesztését csak igények ismeretében kívánja elvégezni a szolgáltató.
A mûsorszóró vezeték nélküli adások vételi viszonyai nem változnak. 
A mobil távközlési szolgáltatások igénybevételének lehetõségei nem változnak, építési korlátozás nem 
szükséges.
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Közlekedési kapcsolat:
Közúti összeköttetés: a település közúti kapcsolatát a településen áthaladó 4104. sz., és a 41102. sz.
országos közutak biztosítják. A települést vasútvonal nem érinti.
A menetrendszerû autóbuszjárat Nyíregyházára, illetve Kisvárdára közlekedik. A tömegközlekedés  
nem kellõ színvonalú. 
A község megjelenését  és morfológiáját meghatározó építészeti karakter jelentõs átalakulást mutat, és  
már az elemei sem megtarthatóak.
A közmûvezetékeket és a járulékos közmûépítményeket úgy kell elhelyezni, hogy azok tájba illõek  
legyenek. Az övezetben az új és felújítandó nagy-, közép- és kisfeszültségû vezetékeket – ha azt a táj-  
és természetvédelmi igények indokolják – földkábelben kell elhelyezni. Az övezetben bányászati tevé-  
kenységet folytatni a bányászati szempontból kivett helyekre vonatkozó elõírások alkalmazásával lehet.

az országos ökológiai hálózat az igazgatási területét nem érinti
 
A település nem érintett még a(z) 
- kiemelten fontos érzékeny természeti  terület övezete,
- a felszíni vizek vízminõség védelmi vízgyûjtõ területének  övezete
- a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminõség védelmi terület övezete
- a kiváló termõhelyi adottságú szántóterület övezete, és
- a komplex táj-rehabilitációt igénylõ terület övezete által.

Ramocsaháza természeti területei
A NATURA 2000 hálózat elemei a település igazgatási területét nem érintik.

Célkitûzések, fejlesztési javaslatok

• A település életminõségének megõrzése, javítása, a gazdasági alapok fenntartható 
fejlesztésével;

• A település népességmegtartó képességének megõrzése, bõvítése;
• Olyan helyi közösségek kialakítása, amelyek további társadalmi-gazdasági fejlesztések 
alapját képezõ vonzó vidéki életmódot hoznak létre;
• A kistérségi, településközi együttmûködés erõsítése, a lakosság, különösen az agrár-  
ágazatban tevékenykedõk felkészítése az Európai Uniós csatlakozás utáni helyzetre, külö-  
nös tekintettel az Uniós követelményekre és a pályázható támogatások ismeretére, az igény-  
bevétel technikájára;



RAMOCSAHÁZA TRT Szerk. Terv  2003-2006. „P.A.S.”
Alátámasztó munkarészek

12

• A kommunikáció javítása a térség települései között, az információhoz jutás, a kistér-  
ségi érdekérvényesítõ képesség növelése az egyes települések vagy települési társulások 
projektjeinek egymást erõsítõ, szinergikus hatása érdekében.

Programok, fejlesztések
1.) A fenntartható mezõgazdaság kialakítását, jövedelemtermelõségének fokozását, 

piaci versenyképességének javítását célzó program:
Elemei:

• az Európai Unió közös agrárpolitikájának, a közösségi vívmányoknak az átvétele, a szük-  
séges tudásbázis megteremtése;

• termõföld hasznosításának racionalizálása, leépült termõalapok pótlása;
• a kárpótlás során kialakult elõnytelen, gazdaságtalan birtokviszony-szerkezet megvál-  

toztatása;
• új termékek termesztése (gyógy-, fûszernövények, biotermékek, zöldségtermelés);
• a szétszórt gazdaságok versenyképességének növelése gépesítéssel, érdekvédelmi szö-  

vetkezetek, új típusú társulások megalakításával;
• tároló és feldolgozó kapacitás növelése;
• egyenletesen megbízható minõségû termékek termesztése;
• az állattartás környezetvédelmi, higiéniai, állat elhelyezési feltételeinek javítása.
2.) Természeti és kulturális értékekre alapozó turizmus megteremtésének programja
Elemei:
• falusi magánszálláshelyek / vendéglátó helyek kialakítása;
• a falusi magánszállásadói / vendéglátói tevékenységhez, vagy mezõgazdasági tevékeny-  

séghez közvetlenül kapcsolódó turisztikai szolgáltatások fejlesztése, kínálatbõvítés:
- tradicionális falusi vendéglátás,
- minõségi, tájjellegû gasztronómiai szolgáltatások,
- horgászturizmus;
• a kistérség valamint a szomszédos kistérségek természeti, kulturális és történelmi emlé-  

keit bemutató programok szervezése;
• kistérségi, kistérségek valamint települések közti kommunikáció, közös marketing;
• településspecifikus, egyedi rendezvény(ek) megszervezése, létrehozása és rendszeres 

mûködtetése.
3.) Környezetvédelmi program
• az Önkormányzat környezetvédelmi programjának megalkotása;
• szennyvíztisztító hálózatra való rákötés támogatása;
• részvétel a megyei települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításának 

programjában.
4.) Kézmûipari tevékenység fejlesztésének programja
• kézmûipari vállalkozások létrehozása, eszközfejlesztés, termékfejlesztés;
• a piacra jutás, értékesítés segítése, ösztönzése, marketing.
5.) A humán erõforrások valamint a tudás és a kulturális színvonal magasabb szintre hoza-  

tala
• életmódhoz kapcsolódó programok, egészséges életmódot segítõ programok szervezése;
• teleház program, számítástechnikai ismeretek, internetes szolgáltatás terjesztése;
• kulturális rendezvények, amatõr kulturális együttesek létrehozása, mûködtetése.

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK
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Vízellátás 
A település közüzemû ivóvízzel ellátott.

A vízelosztó hálózat üzemeltetõje a BAKARA Bt. Baktalórántháza, Petõfi u 57.
A vízmû több település így Baktalórántháza, Nyírkarász, Petneháza, Nyírjákó, Nyírkércs, Ramocsaháza 
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. Vizigényeinek kielégítése saját házi vízmûrõl 
történik, szezonban 350 m3/d vízigénnyel. A településrendezési terv által beépítésre javasolt övezetek 
vízigényei a meglévõ közüzemû ivóvíz hálózat bõvítésével maradéktalanul kielégíthetõk. Az ivóvíz 
hálózat bõvítése során KM-PVC, vagy Kpe anyagú nyomócsõvezeték alkalmazását javasoljuk.
A jelenlegi ivóvíz hálózaton a vezetékek üzemeltetése során szükséges vezeték mosatások részére a 
mosatóhelyek nincsenek kiépítve ezeket szükséges kiépíteni.

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 eredetü szennyvizek elhelyezése nyárfás 
hasznosító területen, –a folyékony hulladékok- elhelyezése a Baktalórántházi szennyvíztelepen 
történik
A település a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szennyvíz-elhelyezési Programban a harmadik szinten 
szerepel.

A Szabolcs-Szatmár-Beregi Szennyvíz-elhelyezési agglomerációs program a települést Nyíribronnyal 
közös  agglomerációba sorolta.
A településen átemelõ körzetekre tagolt gravitációs szennyvízcsatorna hálózat  megépítését javasoljuk.

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. A település részére, új belterületi vízrendezési megvalósíthatósági tanulmány 
elkészíttetését javasoljuk, melyben a zárt felszíni vízelvezetõ rendszer megvalósíthatóságát tartjuk 
szükségesnek megvizsgálni. Ennek indoka elsõsorban a település közlekedési területeinek -elsõsorban 
a 12,00-18,00m m. közötti szabályozási szélességek esetén- az utak keresztmetszeti elemei, a 
közmûvek szabványos elhelyezése csak így oldható meg.

Földgázellátás 
A település vezetékes földgázzal ellátott. A földgázelosztó hálózat üzemeltetõje a TIGÁZ RT.
A földgázelosztó hálózat anyaga kpe gázcsõ, a hálózat rendszere ágvezetékes, üzemi nyo-  

mása 3 bar. A település ellátottsága 100 %-os. A településrendezési terv által javasolt fejlesztések 
földgázigényei a nagyobb ipari fogyasztó /-k/ kivételével a meglévõ földgázelosztó hálózat bõvítésével 
kielégíthetõk. Az esetleges nagyfogyasztói igény kielégítésének módját tanulmányterv alapján lehet 
eldönteni. Az esetleges hálózat bõvítések a szolgáltatóval kötött fogyasztói megállapodás birtokában, 
illetve a szolgáltató által kijelölt tervezõ és kivitelezõ közremûködésével történhetnek.  
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Közlekedés 
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 biztosítják.
A megállóhelyeken buszöböl, illetve fedett várakozóhely nincs kiépítve, ezek kiépítését a közút 
kezelõjének bevonásával mielõbb meg kell valósítani.
A településrendezési tervben kerékpárút megépítésére tettünk javaslatot.

Javaslatok.
A településrendezési terv a település belterületén áthaladó átmenõ forgalmat a 4104 sz. országos 
mellékút külterületre történõ áthelyezéssel megszünteti.

A belterületen meglévõ és a késõbbiekben épülõ lakóterületeken a közlekedési és közmûterület 
részére a

-kiszolgáló utak estében 12,00-16,00 m. a
-helyi gyûjtõ út esetében 22,00 m.

szabályozási szélességet ír elõ.

A településrendezési terv az áthelyezni javasolt 4104 sz. országos mellékút részére 30,00 m. 
szélességû építési terület,

a külterületi mezõgazdasági rendeltetésû gyûjtõút részére 22,00 m. szélességû építési területet 
biztosít.

Belterületi közutak osztályba sorolása:
-helyi kiszolgáló utak: B.VI.B „b” hálózati funkció
szabályozási szélesség: 12,00-16,00 m.

Külterületi közutak osztályba sorolása:
-4104 sz. összekötõ út: K.V.A
szabályozási szélesség: 30,00 m.

-mezõgazdasági gyûjtõút: K.VI.C.
szabályozási szélesség: 22,00 m.

-mezõgazdasági egyéb út: K.VIII.C
szabályozási szélesség: 12,00 m.

-kerékpárút: B.IX.
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Tûzvédelmi Mûszaki leírás
RAMOCSAHÁZA

Igazgatási területére vonatkozó
Településrendezési Tervéhez

Tûzvédelmi  fejezet.
A településrendezési terv az  érvényes  törvények, rendeletek, MSZ. és ágazati szabványok figyelembe  vételével  
készült  el, melyeknek  az  elõírásait  betartja.
Ezek  közül  a  legjelentõsebbek, a(z):

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, az Országos településrendezési és Építési Követelményekrõl –
OTÉK
az  1996. évi XXXI. Tv., a  tûz  elleni  védekezésrõl   rendelkezve……..
a  35/1996.(XII.29.) BM. rendelet: az  Országos  Tûzvédelmi  Szabályzat /OTSZ/ MSZ  595., MSZ. 1600 
és a  többi, érvényben  lévõ  rendelet.
A fentiek elõírásait a terv készítése során alkalmaztuk.

A tervben szereplõ építési övezetek tûzvédelmi feltételeit (az építmények megközelítése, az oltóvíz mennyisége  
és  nyomása, a  tûzjelzés vonatkozásában  stb.) biztosítja.
A tûztávolság betartására, a tûzoltás eszközeivel a létesítmények megközelítésére – az OTÉK elõírásait  
megtartva – a  Helyi  Építési  Szabályzat vonatkozó  pontjaiban tesz  kötelezõ intézkedéseket.
Az övezeten belüli építményekre vonatkozó tûzvédelmi elõírásokat az építési/ út, - közmû, építmények…./  
engedélyesési eljárások során kell konkrétan meghatározni és betartani. (pld. A tûzállósági fokozat, tûzve-  
szélyességi osztályba sorolás, tûztávolság, tûzszakasz, oltás módja- oltóvíz, oltókészülék, nyomás, menekülési  
és  mentési  út)
1. Az  építmények  megközelíthetõsége:

A veszélyeztetett személyek  mentése, a  tûz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a  
tûz oltása érdekében, a tûzoltóság vonulása és mûködése céljára  az  építményhez olyan szilárd burkolatú  
felvonulási utat, illetõleg területet kell biztosítani, amely alkalmas a tûzoltó gépjármûvek rendszeres  
közlekedésére, és  mûködésére. A  lakóterületi  tömbökben  az  elõbbiek  területigénye  biztosítva van.
A  jelenlegiek  és  a  tervezett  utak  a  kiépítettségük  és  a  mûszaki  paramétereik  alapján  megfelelnek  az  
MSZ 595-1:1986 szabvány 2.23 pontjában  követelményként elõírtaknak.

A legfontosabb utakra vonatkozóan nevesítve, a többiekre általános leírás szintjén alábbiak a legfon-  tosabbak:
Az út neve Jelenlegi állapot Tervezett
Kossuth L. utca, Dankó P utca
/ országos mellékutak /

Szilárd burkolatú, 2x1 12-14m szab. 
szélesség
a balra külön kiváló sávok nélkül, 
melyek a csomópontokban helyszûke 
miatt is hiányoznak
vízvezetékkel, gázvezetékkel, járdával 
részben  megfelel

Szilárd burkolat, 2x1 sáv + leállósávok 
szegéllyel, + kerékpárút, vízvezetékkel, 
tüzivíz  csappal, gázvezetékkel

14-16 m szélesség,

megfelel
Kiszolgáló utak 8-12 m szabályozási szélesség, átlag 

4,5-5 m burkolatszélesség a burkolt 
utak esetén, kevés földút, vízveze-
tékkel általában kiépítve részben 
megfelel

2x1 sáv burkolt út, 12-16 m szélesség, 
kivéve a gyalogutakat, melyek 3-7m 
burkolatszélességûek vízvezetékkel,
megfelelnek

A  területet  határoló  és  feltáró  utak  már  a  vizsgálatok  idején  is  két  sávos,  kétirányú  forgalomra  
kiépítettek, min. 4,5-10 m  burkolat, és  nagyobb, mint  7,5m  szabad  ûrszelvény  méretûek.
A  terv  szerinti  helyeken  a  nyomvonalak  korrekcióra  kerülnek / új, átépített  keresztezõdés  épül /, és  
a  tervezett  új  burkolatok  is  kielégítik  az  MSZ 595  vonatkozó  elõírásait.
A  tömbök  megközelítésére  a  már  kiépített, és  tervezett  utak  megfelelõek.
A  felvonulási  út, terület, valamint  a  közforgalmú  utak  tervezésére  az  ME-07- 3713:1994 mûszaki  
elõírás  és  a  2/1999.(I.18.) KHVM.  rendelettel  módosított  20/1984. (XII.21.) KM. rendelet  alapján  kell  
a  tervezés  további  fázisaiban  figyelemmel  lenni.
A tervben minden építési telek közterületi útról megközelíthetõ. A közterületeken tervezett utak, meg-  
erõsített  járdák  és  gyalogos  utak  az utak tervezésére vonatkozó  szabvány  szerintiek. Az utak  minta 
keresztszelvényein is ábrázolva vannak azok a keresztmetszeti elemek melyek a szükséges  közmûvek 
elhelyezésére, és a közlekedési elemek megközelíthetõsége miatt szükségesek. A közmûvek a  fo-  
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gyasztásra, és a megfelelõ nyomás biztosítására, valamint a tûzivíz – hálózat kialakítására vannak 
méretezve. A víz gerinchálózat már kiépült, a többi, még szükséges hálózati elemet a  terv tartalmazza. 
Úgy a tervben, mint az Építési Szabályzat Elõírásai között biztosítva van terület a tûzivíz-csapok  
elhelyezésére, és  a  megközelítésére, az  építési és  használati  követelményekre.

2. Az  oltóvíz  ellátására  vonatkozó  adatok (az  OTSZ. 46-55.§.)
A  településen  az  oltóvíz – nyerési  lehetõségek  biztosítása  az  önkormányzatok  feladata.
A  gazdálkodó  tevékenységet  folytatók  az  általuk  mûködtetett  létesítmények  oltóvíz-ellátásáról  saját  
maguk  kötelesek gondoskodni. Általános elvként fogalmazható meg, hogy az oltóvíznek, illetve az  
oltóvíz kivételi helyeknek a létesítmény,  az  építmény  tûzoltás-taktikai  helyein  kell  lennie.

Az oltóvíz biztosításának legfontosabb  szempontjai:
-a  vízszerzési hely  megközelíthetõsége  a  tûzoltó  jármûvel
-az oltóvíz intenzitása a mértékadó tûzszakasz figyelembe vételével (OTSZ.46.§ (5) 
bek.)
-oltóvíz folyamatossága, idõtartama a számított vagy a normatív tûzterhelés alapján 
(MSZ 59567,.) lett  figyelembe  véve
-a  vízvezeték  hálózat belsõ  átmérõje  min. 100 mm legyen
-kitolási nyomás a tûzcsapnál 200 mm 2-es a kiáramlási keresztmetszetnél a  
tûzveszélyességi  osztály  figyelembevételével (OTSZ.48.§.(1)bek.) szerinti
-tûzcsapok száma, elhelyezése (OTSZ. 49.§.) szerint a konkrét létesítmény meg-  
építése / és  engedélyezése / esetén  területileg  lehetséges.

A  fõnyomó, - és  gerincvezetékeken  a  kereskedelmi, gazdasági  és  vegyes  tömbökben  4500 l/perc  
oltóvíz  biztosított  a  minimális  3 bar  kifolyási  nyomáson.
/Ennek  megfelelõen  az  ilyen  területeken  6200m•-ként  önálló  tûzszakaszt  kell  képezni, mely  a  terv  
építési  területein  maximálisan  megfelel – ettõl  kisebbek/
Egyedi épületeknél (nagyobb üzlet, áruház) sprinkler rendszer építendõ ki az építményeknek meg-  
felelõ  méretben.
Lazább beépítésû lakótömböknél 2000 l/perc  oltóvíz biztosított 2 bar minimális kifolyási nyomáson. A 
kialakítható telkeken 1200m• szintterület építése képezhet  egy-egy önálló tûzszakaszt, ami az övezet  
építési jellemzõi miatt / beépítési %, maximális építménymagasság és a területi egységre vonatkozó  
szintterület – fedettség  mellett / megfelelõ. A mûszaki leírásban és a tervlapokon a jelenlegi és a  
tervezett  hálózat  mérete, nyomvonala  föl  van  tüntetve.

3. Tûzjelzést szolgáló megoldások:
Az  1996.évi  XXXI. tv. / míg korábban az OTSZ. 41-45. §, MSZ. 9785 részletesen tárgyalta / be-  
tartásra  került.
A  terv  területén  a  telefonellátás megfelelõ, nyilvános  állomások  is  vannak, Illetve a késõbb kiala-  
kítandó tömbökben a MATÁV kiépíti. Tûzjelzõ berendezés telepítése és bekötése a tûzoltóság  
ügyeletéhez  az építési engedélyezési eljárás  során  határozható  meg. A kiépített MATÁV alépítmény  
és  a  telefonhálózat  az  elõbbit  biztosítja.

4. Csatornahálózat
Az  OTSZ 36. §. (1-2) bekezdése alapján közcsatornákba éghetõ gázt, gõzt vagy folyadékot tartalmazó  
szennyvizet bevezetni nem szabad, illetve víz – zár beépítésével a csatornahálózat  berobbanás  elleni  védelmét  
biztosítani  kell.

Készítette: ………………………………………..
Veres István

okleveles építészmérnök
a Magyar  Építész Kamara tagja

TT-1-15-0125/2001
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Tájrendezési javaslat
A tájszerkezet és a tájhasználat alakításának új elemei

Infrastruktúra
Az Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. tv., továbbiakban OTrT) szerint az országos közúti 
infrastruktúra fejlesztések nem érintik a település igazgatási területét. A tájba való legjelentõsebb 
beavatkozást a tervezett mellékutak, települési összekötõ utak építése jelenti. A 4104 sz út belterületet 
elkerülõ nyomvonala a település igazgatási területét ÉNy-DK-i irányban szeli át, az igazgatási terület 
Ny-i és D-i részén haladva. Az út nyomvonala szántó területeket érint. 
További infrastruktúra-fejlesztést jelent a Berkesz és Laskod felé vezetõ mellékút építése, illetve a 
jelentõsebb mezõgazdasági utak építése, a meglévõk kiszélesítése.
A megépített utak tájba illesztése fontos feladat, mely a táji változatosság növelése, zöldfolyosók 
létrehozása, és az utak zaj- és környezeti terhelése miatt ajánlott. A tájba illesztés kísérõ növény-  
telepítéssel oldható meg. Ennek során a termõhelyi adottságoknak megfelelõ, a levegõ-szennyezést jól 
tûrõ, õshonos fajokat kell alkalmazni. 
A kerékpárutak építése is a közlekedési tájhasználatot bõvíti. Ezek már meglévõ nyomvonalon 
haladnak, ezért a tájszerkezetbe jelentõs beavatkozást nem eredményeznek.

Gazdasági fejlesztések a településen
Gazdasági fejlesztések a település három pontját érintik :
§ A települési zónától északra, a már meglévõ gazdasági területek bõvítése.
§ A 095/6 és 095/7 hrsz-ú tanya területének gazdasági területté minõsítése.
§ A települési zóna DK-i csücskében, új gazdasági terület kijelölése.

A gazdasági területek – a DK-i gazdasági zóna kivételével – beépítésre szánt területi kategóriába 
kerülnek. Az É-i gazdasági terület közvetlenül érintkezik a belterülettel, a DK-i pedig belterületbe kerül. 
Ezért a lakóövezet védelme érdekében telken belüli védõfásítás létesítését kötelezõen elõ kell írni. A 
növénytelepítés során az õshonos, tájra jellemzõ fajokat kell elõnyben részesíteni. 

Hulladékelhelyezés
A település nem tervezi önálló hulladéklerakó telep építését és a hulladék elhelyezését továbbra is a 
jelenlegi módon kívánja megoldani. A régi hulladéklerakó telep (0117/3 hrsz) rekultivációja – a 
22/2002.(X.10.)KöM r. elõírásainak megfelelõen – mielõbbi feladat.
A szennyvíz szippantásos ürítés után továbbra is elszállításra kerül.

Zöldfelületi elemek
Erdõk
Mint jelentõs zöldfelületi és tájalkotó elemek jelennek meg az erdõk, melyek a gazdasági-, és lakó-  
területi fejlesztésekhez kötõdve nélkülözhetetlen elemei a tájnak. Az erdõsítés javasolt 

- az új lakóterületek mellett, 
- a gazdasági területek mellett,
- a régi hulladéklerakó területén, 
- a 096/1 hrsz- ú agyaggödör területén, annak rekultiválása céljából
- hosszú távon, a települési zónától É-ra fekvõ volt zártkerti részen, a terület újrahasz-  

nosítása céljából,
- a település északi részén, a meglévõ erdõfoltok kiegészítéseként. 

A tervezett erdõsítés a jelenlegi általános mezõgazdasági (szántó) és kertes-gyümölcsös mûvelésû 
területeken valósul meg, ezzel tovább nõ a település erdõterületeinek aránya. 
A lakó- és a gazdasági területek mellett, ahol nem valósítható meg az erdõsítés, ott telken belüli védõ 
zöldsávval kell a különbözõ területhasználatokat elkülöníteni, és a mezõgazdasági területeket védeni a 
szomszédos intenzív tájhasználat negatív hatásaitól (pl. : gazdasági területek szennyezése).
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Közparkok, temetõ, sportpálya
A települési táj fontos elemeként jelennek meg a közparkok, mint a települési zöldfelület elemei, 
amelyek a biológiailag aktív felületeket, és egyben a lakosság komfortérzetét növelik. Ramocsaháza 
belterületén több közpark, illetve közpark kialakítására alkalmas terület található. Ezek létrehozása, 
felújítása igényes növényválasztással és térkialakítással, szakember közremûködésével történjen.
Szintén a zöldfelületet növelik a temetõk, valamint a szabadidõs és sporttevékenység végzésére 
alkalmas sportpályák és a tervezett sportolási célú szabadidõ területek. A település mûködõ és bezárt 
temetõjét, valamint a kialakításra kerülõ sportterületeit a szomszédos lakó- és mezõgazdasági 
területektõl telken belüli zöldsávval kell elhatárolni.

Természet- és tájvédelem
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Ramocsaháza igazgatási határán belül természeti, termé-
szetvédelmi 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.

Tájvédelmi feladatok :
§ Gyepesítés javasolt valamennyi belvízlevezetõ csatorna parti sávjában. A gyepek fontos szere-  

pet töltenek be a védett természeti területek puffer-zónájaként, élõhelyi funkcióval rendel-  
keznek, és fokozzák a tájszerkezet mozaikosságát.

§ A természeti értékek védelme fontos feladat. A védelemre érdemes területekrõl felmérést kell 
készíteni, és korlátozott használatú mezõgazdasági területbe való besorolással, illetve 
erdõsítéssel kell megóvni a beépüléstõl, és az intenzív mezõgazdasági használattól. 

§ A település megõrzendõ értékeinek feltérképezése céljából javasolt egyedi tájérték katasztert 
készíteni. A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény 6. § (3) értelmében egyedi 
tájértéknek minõsül az adott tájra jellemzõ természeti érték, képzõdmény és az emberi 
tevékenységgel létrehozott tájalkotó elem, amelynek természeti, történelmi, kultúrtörténeti, 
tudományos vagy esztétikai szempontból a társadalom számára jelentõsége van.
Az egyedi tájérték felmérés célja a települések közigazgatási területén található, az adott 
közösség számára fontos kultúrtörténeti, természeti értékek felkutatása, felvételezése, egyedi 
tájértékké nyilvánítása, kezelési elõírások megadásával fennmaradásuk biztosítása.

Az egyedi tájértékek felmérése helyszíni bejárás során, az egyedi tájértékre vonatkozó jellemzõket 
tartalmazó adatlap kitöltésével, térképvázlaton való megjelölésükkel, valamint fényképek készítésével, 
szabványban (MSZ 20381:1999) meghatározott módon történik. 
Az egyedi tájértékké nyilvánítás nem jelent védettséget, a védelem megvalósításának elsõ lépéseként 
értelmezhetõ.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Települési környezet
Ramocsaháza a Közép-Nyírségben, Nyíregyházától ÉK-re, mintegy 30 km távolságra található tele-  
pülés. Kedvezõ közúti elérhetõsége a 4-es számú országos fõút és a 41-es számú fõút közötti pozíció 
révén, a két fõutat összekötõ 4104-es és 41102-es utak révén megmarad. 
Vasúti elérhetõséget továbbra is a közútkapcsolatok által elérhetõ Budapest-Záhony Demecser és  
Nyíregyháza-Vásárosnamény vonal Baktalórántháza állomása biztosít.
A településen távlatban is a növény-, és gyümölcstermesztés, legelõgazdálkodás, valamint a feldol-  
gozóipari tevékenység lesz a megélhetés fõ forrása, amely az adottságok alapján a jövõben potenciális 
lehetõséget biztosít. 
A gazdasági szerkezetben a feldolgozóipar és gazdasági tevékenységek fejlõdését a szerkezeti terv 
gazdasági övezetek kijelölésével segíti és ösztönzi. 
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Településkörnyezeti javaslat:
- A környezetvédelmi feladatok megvalósítása érdekében meg kell alkotni a még nem sza-  

bályozott területeken a hiányzó rendeleteket (mint levegõ-, zajvédelem).
- Prioritást kell biztosítani a közmûfejlesztésnek. A szennyvízhálózat megépítése rövidtávú 

feladat. A szennyvizek befogadójaként saját szennyvíztisztító telep lehetõségét is figye-  
lembe kell venni.

- A tervezett lakó, gazdasági, kereskedelmi-szolgáltató, vagy egyéb célú övezetekben is 
biztosítani kell a megfelelõ infrastrukturális ellátottságot (közmû, energiaellátás, közlekedési 
szerkezet, településgazdálkodás).

- A településfejlesztés és gazdasági struktúra-váltáshoz szükséges fejlesztési területeket a 
rendezési terv szerint kell biztosítani.

- A gazdasági övezetekben elhelyezett tevékenységek engedélyezésénél figyelembe kell 
venni a 314/2005.(XII.25.)Korm. r., a 21/2001.(II.14.)Korm. r. elõírásait.

- A település területén gazdasági tevékenységek csak a környezetvédelmi elõírások be-  
tartásával mûködhetnek, környezetzavaró telekhasználat, illetve tevékenység nem enge-  
délyezhetõ sem bel-, sem külterületen. A felmerülõ környezetvédelmi igényeket, köve-  
telményeket a gazdasági övezeten, vagy az ingatlanon belül kell biztosítani.

- Ezen igényeknek való megfelelés feltételeit környezetvédelmi felülvizsgálattal kell meg-  
állapítani mind a belterületen, mind külterületen.

- A településen fellelhetõ, valamely okból elhanyagolt lakóingatlanok esetében önkormány-
zati jogi és mûszaki eszközökkel kell az optimális rendezés, vagy tulajdonlás lehetõségét 
megtalálni, vagy kötelezéssel elérni.

- Mind a település belterületén, mind a külterületen rendezett hulladékgazdálkodást kell 
folytatni. 

- Távlatban vizsgálni kell alternatív energiatermelõ technológia (mint szélerõmû, napenergia) 
telepítésének lehetõségeit, melyek a levegõkörnyezeti állapot további javítását szolgálják.

- A meglévõ zártkert távlati hasznosításában elõtérbe kell helyezni a zöldfelület-jellegû, 
lombos faállományú gazdálkodást.

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. 

Levegõminõség
A település területe 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 tartozik, így a 
zónacsoporthoz rendelt légszennyezési határértékek biztosítandók.
A település levegõminõségi állapotát távlatban is a lokális emissziók és a háttérszennyezés határozzák 
meg az éghajlati és meteorológiai állapotok alakulásától függõen. Az erdõsültség arányának növelése 
mérsékelheti a háttérszennyezés mértékét.
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. 

Fejlesztési javaslat:
- A levegõminõség megõrzése érdekében a település területén a 47/2004.(III.18.)Korm. r.-el 

módosított 21/2001.(II.14.)Korm. r., a 4/2004.(IV.7.)KvVM-ESZCSM-FVM e.r.-el módosított 
14/2001.(V.9.)KöM-EüM-FVM e.r., a 23/2001.(XI.13.)KöM r., valamint a 21/2005.(VIII.26.)KvVM r.-el 
módosított 10/2001.(IV.19.)KöM r. által elõírt követelmények és légszennyezettségi határértékek 
betartásával kell számolni.
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- A település területén a hõigény elõállítására a vezetékes gázenergia, vagy elektromos energia 
vehetõ igénybe. Ennek érdekében a fogyasztói arányt a kiépítettség szintjére kell növelni. Ezzel 
párhuzamosan el kell érni a hagyományos tüzelésmód fokozatos visszaszorítását.

- Távlatban meg kell vizsgálni az alternatív energiahordozók (mint szél és napenergia) kihasználási 
lehetõségét, alkalmazhatóságát.

- A belterületen a levegõminõséget javító zöldfelületi rendszer kialakulása érdekében fejleszteni kell a 
bel-és külterületi utakat övezõ, karakteresebb utcaképet alkotó fásítást.

- A bel- és külterület levegõminõség javítása érdekében meg kell valósítani a tervben javasolt 
erdõfejlesztéseket. 

- A település területén csak a törvényben elõírt légszennyezési határértékeknek megfelelõ emissziójú 
tevékenységek és területhasználatok engedélyezhetõk.

Zaj- és rezgés
A település zajhelyzetét belterületen távlatban a közlekedési eredetû és a gazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó zajhatások fogják meghatározni.
A település egész területe a 8/2002.(III.22.)KöM-EüM e. r. zajvédelmi besorolása szerint az alábbi 
területi funkciókba sorolandó: 
- 1. övezet: csendigényes, zajérzékeny területi funkciók: Ki-tem temetõterület, Ki-kegy kegyeleti park 

területe
- 2. övezet: Lf falusias lakóterület, Ki-sp sportterület, Z közpark területek, V vízgazdálkodási övezet.
- 3. övezet: Vt településközpont vegyes terület.
- 4. övezet: Gk gazdasági (kereskedelmi-szolgáltató) övezet, Ge gazdasági (egyéb) övezet, Gm 

gazdasági (mezõgazdasági) övezet, valamint a belterülettel határos külterület 100 m-es sávja.
A külterületi telephelyeken és területhasználatok esetében az MSZ-13-111 alkalmazása szerinti 
zajterhelés a mértékadó.
Az egyes övezeteken belül érvényes zajterhelési határértékeket üzemi, építési és közlekedési zajra a 
rendelet 1.-2.-3. számú melléklete, épületek zajtól védendõ helyiségeiben megengedett zajterhelésre a 
rendelet 4. számú melléklete, az emberre ható rezgésterhelés határértékeit a rendelet 5. számú 
melléklete alapján kell alkalmazni a védendõ területre vonatkoztatható megítélési pozíciók szerinti 
értékekkel.

Közlekedési zaj elleni védelem
- A közlekedési zajterhelés mérséklését a 4104-es és 41102-es belterületi nyomvonalakon a 

haladási sebességek korlátozásával, valamint az utak burkolatminõségének javításával is 
biztosítani kell.

- A tervezett új közlekedési, gazdasági, üzemi jellegû övezetek kialakítását, azok mûködtetését 
zajvédelmi szemlélettel és feltételekkel kell megvalósítani.

- Ezen övezetek és a lakóövezetek közötti zajvédelmi igényt a zajosabb közlekedési, gazdasági 
övezeten belül a lehetõ leghatékonyabb eszközökkel kell biztosítani.

- Az új beépítéseknél a szabályozási tervben elõírt elõkerteket (de min. 5 m) kell kialakítani.
- A közlekedési utak felé a lakóépületek nem csendigényes helyiségeit, vagy nem lakófunkciójú 

helyiségeit célszerû elhelyezni.
- Az épületek tervezése és építése során zajvédelmi szempontokat (alaprajzi elrendezése, 

helyiségek elhelyezése, épületszerkezetek megfelelõ akusztikai tervezése) is érvényre kell 
juttatni.

- A belterületi utak melletti telekhatáron a zaj árnyékolására alkalmas zajvédelmi célú, 
hézagmentes kerítés kialakítása javasolt.

Üzemi zaj elleni védelem
Üzemi létesítményektõl származó zaj megengedett értékei: 
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1. övezetben 45/35 dB, 2. övezetben 50/40 dB, 3. övezetben 55/45 dB, 4. övezetben 60/50 dB lehet. 
Külterületen a legnagyobb megengedett zajterhelés mértéke 70 dB. A bel- és külterületen távlatban 
megvalósuló gazdasági övezeteket úgy kell kialakítani, beépíteni és mûködtetni, hogy azok zaj-  
emissziója ne okozzon határértéket meghaladó terhelést a védendõ létesítmények, illetve terü-  
lethasználatok, elsõsorban a lakóövezetek felé. A védelmet az építmények, tevékenységek és techno-  
lógiák zajvédelmi megfontolású elhelyezésével, illetve megválasztásával úgy kell kialakítani, hogy az 
üzemi, vagy építési zajterhelés a telephely/építési telek telekhatárán, illetve a környezetében lévõ 
védendõ homlokzatok elõtt 2 m-el a vonatkozó határértékeket ne haladja meg.
A belterületen mûködõ gazdasági/szolgáltató tevékenységekkel szemben amennyiben határérték 
problémák fordulnak elõ, az adott telephelyen zajmérést kell végezni és a határértékek teljesülését 
ettõl függõen kell meghatározni.

Építési zaj elleni védelem 
Építõipari kivitelezési tevékenységtõl származó zaj megengedett értékei:
- Egy hónap, vagy kevesebb idõtartam: 1. övezet 60/45 dB; 2. övezet 65/50 dB; 

3. és 4. övezet 70/55 dB;
- Egy hónaptól egy évig: 1. övezet 55/40 dB; 2. övezet 60/45 dB; 3. övezet 65/50 dB; 4. 

övezet 70/55 dB.
- Egy évnél több: 1. övezet 50/35 dB; 2. övezet 55/40 dB; 3. övezet 60/45 dB; 4. övezet 

65/50 dB.
Az építés területén megengedett zajterhelési határértékek betartását Építtetõ, Üzemeltetõ, vagy 
Kivitelezõ köteles biztosítani.
A helyi zajvédelmi feladatok megvalósítását (háztartási zaj, hangosító berendezések zajterhelésének 
kezelése) a törvényi elõírások érvényesítése mellett helyi zajvédelmi rendelettel is biztosítani kell.

Talaj- és vízvédelem
A település területén a változó vízgazdálkodású talajadottságokkal távlatban is számolni kell. A ta-  
lajadottságok alapján távlatban is a növény-, gyümölcs-, zöldségtermesztésnek, legelõ-gazdál-  
kodásnak van és lesz tere a településen. Távlatban a hagyományos növénykultúrák mellett a legel-  
tetéses állattartásnak és az erdõfejlesztések révén az erdõgazdálkodásnak nagyobb szerepe lehet. A 
gyenge lefolyású, gyenge termõképességû talajok jobb hasznosítását erdõtelepítéssel, vagy vízgaz-  
dálkodási célú hasznosítással kell elérni. 
Vízvédelem
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.
A vízvédelmi feladatokat a talajvédelmi feladatokkal összhangban kell megvalósítani.
A területen a földtani közeg, a felszíni és felszín alatti vizek védelmét a 123/1997.(VII.18.)Korm. r., a 
módosított 220/2004.(VII.21.)Korm. r., a 10/2000.(VI.2.)KöM-EüM-FVM-KHVM e.r., a 25/2003. (XII. 
30.) KvVM r.-el módosított  9/2002.(III.22.)KöM-KöViM e.r., a 271/2003. (XII. 24.) Korm. r.-el módosított 
203/201(X. 26.) Korm. r., a 28/2004.(XII.25.)KvVM r., a 174/2003.(X.28.)Korm. r-ekben elõírt minõségi 
és eljárási követelmények szerint kell biztosítani.
Vízellátás
A településen az ivóvíz szolgáltatást továbbra is a vezetékes ivóvízellátó rendszer biztosítja a vízmûves 
kutakból. A vízmû kapacitása távlatban is biztosítani tudja a vízigényeket. El kell érni a teljes fogyasztói 
arány kialakulását.
Szennyvízelvezetés
A kommunális szennyvizek gyûjtését kiépített közmûhálózat révén kell biztosítani. A hálózat befogadója, 
mint szennyvízelhelyezõ és tisztítótelep a település saját szennyvíztisztító telepe vagy a közeli nagyobb 
városok kistérségi szennyvíztisztító telepe lehet. Amennyiben az elvezetés és tisztítás kérdésében 
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agglomerációban gondolkodik, akkor a 25/2002.(II.27.), 26/2002.(II.27.), 27/2002.(II.27.)Korm. 
rendeletek elõírásait kell figyelembe venni. Az elhelyezett szennyvizekkel szemben támasztott minõségi 
követelményeket a 220/2004.(VII.21.)Korm. r. és a 28/2004.(XII.25.)Korm. r.-ek elõírásai szerint kell 
biztosítani.
Csapadékvíz-elvezetés 
A település bel- és külterületén tovább kell folytatni a belvízrendezésre vonatkozó feladatokat. 
A vízgazdálkodási feladatokat a 2001. évi LXXI. törvény, valamint a 205/2001.(X.26.)Korm. r. elõírásai 
szerint kell megoldani. A távlati vízvédelem fontos feladata a terület felszíni és felszín alatti vizeinek 
minõségi védelme, a szennyezési kockázatok kizárása. Ennek megfelelõen a meglévõ élõvizek 
védelmét a törvényi elõírások alapján kell biztosítani. A területet hátrányosan érintõ belvíz kezelése 
érdekében az arra alkalmas vízállásos részeken vízgazdálkodási, gazdasági és hobbi funkciókat ellátó 
vízgyûjtõk kialakítását kell megvalósítani.
További fontosabb vízvédelmi feladatok:
- Az állattartó telepeken a szilárd és hígtrágya kezelését a környezet (talaj- és vizek) terhe-  

lésének kizárásával kell megoldani.
- Az állattartó telepek csak környezetvédelmi engedély alapján maradhatnak fenn.
- A területen rétegvizet érintõ fúrott kút vízjogi engedély alapján létesíthetõ és üzemeltethetõ. Az 

elõírásoknak nem megfelelõ vízkivételi helyeket fel kell számolni. 
Talajvédelem
A talajvédelmi feladatokat a vízvédelmi feladatokkal összhangban kell megvalósítani. 
Ezek legfontosabb programja a közmûfejlesztés megvalósítása, a fejlesztési területek ellátása, alap-  
vetõen a talaj és vízszennyezést kizáró településgazdálkodási, gazdasági és használati tevékenységek 
megvalósítása.
A gazdálkodási tevékenységek területein, telephelyein a talaj és vizek szennyezõdési kockázatát 
infrastrukturális ellátottsággal és technológiai korszerûsítéssel kell megelõzni, illetve kizárni.
Talajvédelmi feladatok:
- A talajra szennyezési kockázatot jelentõ tevékenységeket fel kell számolni. Ezen belül a belte-  

rületi kommunális hulladékok és szennyvizek rendezett kezelése, elhelyezése, a lakóöveze-  
tekben optimális, még elviselhetõ mértékû állattartás és trágyakezelés, és más gazdálkodási 
tevékenység engedhetõ meg.

- A gazdasági övezetekben bel- és külterületen olyan tevékenység folytatható, amely nem 
veszélyezteti a talaj- és földtani közeg állapotát.

- A talajadottságoknak megfelelõen a mûvelési ágakban, területhasználatokban kisebb mértékû 
változást a gazdasági övezetek, az erdõterület fejlesztése jelenthet.

- A talajerõgazdálkodás terén figyelembe kell venni a 49/2001.(IV.3.)Korm. r. 1. sz. mellékletben
megadott, a nitrátterheléssel kapcsolatos elõírásokat.

- A település területén az építési, tereprendezési munkákhoz csak legális anyagnyerõ helyrõl 
származó ásványi anyagot lehet használni.

- Az állati hullák elhelyezését meg kell oldani.
- A bezárt hulladéklerakót rekultivációval helyre kell állítani. Ennek során figyelembe kell venni a 

22/2002.(X.10.)KöM r. elõírásait.

Hulladékgazdálkodás
A hulladékgazdálkodás kérdésében a 2000. évi XLIII. t., a 16/2001.(VII.18.)KÖM r., a 
16/2002.(IV.10.)EüM r. és a 241/2001.(XII.10.)Korm. r., a 98/2001.(VI.15.) Korm. r., a  
224/2004.(VII.22.)Korm. r., a módosított 164/2003.(X.18.)Korm. r., a 23/2003.(XII.29.)KvVM r., valamint 
a 45/2004.(VII.26.)BM-KvVM e.r. elõírásait kell mértékadónak tekinteni.
A hulladék rendezett gyûjtését továbbra is legalább heti gyakoriságú gyûjtõjárattal kell biztosítani. 
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A járattal gyûjtött települési szilárd hulladékokat távlatban is Demecser lerakó telepén kell elhelyezni. A 
szervezett hulladékgyûjtést ki kell terjeszteni a fejlesztési területekre (lakóövezetre és gazdasági öve-  
zetre). A hulladékgazdálkodásban törekedni kell a szelektív gyûjtés megvalósítására. 
A településen keletkezõ állati hullákat távlatban az ATEV igénybevételével kell elhelyezni a jelentkezõ 
igények bejelentése alapján.
Védõövezetek
A település területén két olyan területhasználat van (régi szeméttelep, Szabolcs Konzerv Kft. szenny-  
víztelepe), 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.

Ramocsaháza TRT  Kulturális  Örökségvédelmi  Hatástanulmány
A község  készülõ településrendezési terve  keretében megfogalmazásra kerülnek a fejlõdési irányok, a terület-felhasználás, 
az infrastruktúrák rendszere, a természet, a táj, a települési örökség, valamint a környezet helyi és esetenként országos 
védelmének átfogó szabályozása, valamint az országos, térségi és szomszédsági rendezési érdekek összekapcsolása. Ez 
az örökségvédelmi hatástanulmány Ramocsaháza településszerkezeti tervéhez kapcsolódóan készült a Kulturális Örökség 
védelmérõl szóló 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdése alapján, az örökségvédelmi hatástanulmányról szóló 4/2003. 
(II. 20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti  tartalommal.

Vizsgálat
a.) a  földrajzi  elhelyezkedés, természeti  és  táji  adottságok, értékek

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 ma-  

gyar névadással. Ennek az alapja a német régies Rami vagy Ramo személynév Iehetett. A háza
jelentése pedig "otthona, lakóhelye". A lakosok szerint a Ramocsai családból való Ramocsaházi Lász-  
lóról 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 telepítésû falut a Ramocsai családból 
való egykori földesúr (talán az 1290-ben említett Ramacha) 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. 
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Monarchia katonai felmérés 1910 körül
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-végnek, alsó Ra-  
mocsaházának, Jánosfalvának, Ómárk- Jánosfalvának, Balog Jánosinak hívtak. (Közülük kettõ önálló
faluként ismert a középkorban, majd beleolvadtak a faluba, de általában a XVIII. századig külön része-  
ket alkottak.) 

A XVI. és XVII. századokban a Ramocsaházi család nõi leszármazottai: a Pethõyek, a Nyárádyak, 
Bomemisszák és a Naményiek a földesurai. l556-ban, a faluban kb. 110; l6l8-ban Ramocsa 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 rendelkezõ nagybányai
Horthy László fia, István, aki anyja birtokait örökölte Jánosfalván, Ramocsaházán, Ibronyban, Bõsön, 
Petneházán és Gégényben. 
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 szán-  
tó, 144 rét, 29 szõlõ, 150 legelõ, 1 erdõ, II kert és 127 terméketlen. Házainak száma 224. Az 1518 la-  
kos fõfoglalkozása a földmûvelés és az ipar. 
b.) A kapcsolatai, a vonzáskörzet
A Rétköz déli és a Nyírség északi szegélyénél fekvõ község a megye egyik õsrégi, közel ezer éves 
települése. 
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A  település  korábbi  térségi  kapcsolatai, vonzáskörzete, az  I. világháborút  követõ  idõkben.
Ramocsaháza község jellegét illetõen mai formájában alapvetõen keresztutcás útifalu. Központjában 
nagy parkkal övezett kastély, a volt Orosz kastély és középkori református templom található. A 
település utcái elõkertes beépítésûek, de az útkorrekció jóvoltából egy-egy ház az útvonalra került. 
Szalagtelkei szinte kivétel nélkül tisztasoros beépítésûek. Viszonylag keskeny és általában rendkívül 
mély (belsõ kerítésekkel részekre osztott) parasztudvaraira a tagolt épületei rendezés a jellemzõ.
c.) Régészeti örökség
Kiemelten jelentõs, régészetileg védett terület nincs Ramocsaházaen. A megadott topográfiai helyek 
azzal a céllal kerültek mind a vizsgálatokba, mind a tervbe, hogy a törvényi elõírásokon túl, illetve  
ahhoz kapcsolódva a településfejlesztési elképzelések során, azokon a helyeken, ahol a megjelölt –
régészetileg érintett – területek vannak, bármilyen fejlesztést megelõzõen régészeti módszerekkel 
tisztázódjon a megjelölt terület. Az összefoglaló tanulmányban és a végül elfogadott határozatba bele 
kell kerüljön az, hogy ezeken a területeken elõzetesen elvégzendõ próbafeltárás vagy megelõzõ ásatás 
szükséges. A tanulmányra való hivatkozással meg kell jelölni a határozat mellékletét képezõ térképen a 
körülhatárolt érintett területeket. A hosszútávú fejlesztési koncepció ezzel kapcsolatban elõ kell írja a 
szakhatósági eljárásban kötelezõen szereplõ Kulturális Örökségvédelmi Hivatal részvételét. A jelenlegi 
ismert  adatok szerint egyetlen területet sem célszerû kizárni a fejlesztés bármelyik elképzelésébõl a  
lehetséges régészeti lelõhelyre való hivatkozással. Az adatok alapján megállapítható, hogy a jövõben 
egy esetleges nagyobb beruházás elõtti próbafeltárás bármikor elvégezhetõ, ha a megjelölt helyek 
bármelyike a fejlesztési elképzelések közé kerül. Mindezek alapján megállapítható, hogy a község és 
szûkebb környezete területén nem ismert olyan hely, melyet a védettségi szint vagy a már ismert 
régészeti lelõhely minõsége miatt eleve ki kellene zárni a fejlesztési elképzelésekbõl. A megadott régé-  
szeti topográfiai helyek az esetleges fejlesztések során régészeti megelõzõ feltárással tisztázhatóak és 
erre minden esetben sort is kell keríteni.
Az országos védettségû mûvi értékek:

• a mûemlékek
• a mûemléki környezet és
• a régészeti lelõhelyek

Régészeti  védelem  alatt  álló  területek, régészeti  lelõhelyek:
- Középkori  templom ( azonosítatlan )
- Kúria ( azonosítatlan )
- Balogh Jánosi, Jánosfalva
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Jánosi-középkori  település ( azonosítatlan )
- Márk- középkori  település ( azonosítatlan )
- Babuth-vég-középkori  település ( azonosítatlan )

A helyi mûvi védelemre érdemes értékek fajtái:
• egyedi védelem

− építmény,
− telek növényzete,
− szobor, emléktábla.

Református templom

Az egyhajós homlokzati tornyos, késõ barokk református temp-  
lom 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 földcsu-  
szamlás összedöntött. Az  új  templom 1802-ben  épült  fel. 
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 eredetileg 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 kéthar-  

mad részét akácosok alkotják. Kisebb területet borítanak nemes nyárak, helyenként pedig tölggyel és fenyõvel is
találkozhatunk. 
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Rétegvonalas térkép a belterülettõl (Kossuth u. eleje) É-ra elterülõ területrõl
A község külterületén barangolva láthatjuk a gazdag vadállományt: õzeket, szarvasokat, vaddisznót, 
rókát, mezei nyulat, fácánt, foglyot.

d.) Településkarakter, telekszerkezet, telekhasználat, beépítési mód, épülettípusok
A település országos térszerkezeti-hálózati, közlekedési, elsõsorban közúti közlekedési kapcsolatai ma  
sem töltenek be területfejlesztõ hatást, elsõsorban a kapcsolatok minõsége, a kedvezõtlen elérhetõség  
miatt, másrészt az országos úthálózat központosított volta, s így az ország más részeivel való nem  
kielégítõ kapcsolat, illetõleg a kapcsolathiány miatt.
Ezért a község (és a térség) számára rendkívül fontos az Országos Területrendezési Tervben rögzített  
gyorsforgalmi-út fejlesztések mielõbbi megvalósulása, s ezekkel az új térszerkezeti-gazdasági fejlõdési  
tengelyek kialakulása, valamint az ezek között kapcsolatot biztosító fõúthálózati fejlesztések, és a  
határnyitások-bõvítések megvalósítása. A 4-es számú fõút települések belterületén kívüli szakaszai  
korszerûsítése a kivitelezések szintjén gyakorlatilag megtörtént. Székely a 4104.számú kl. úton  
Ramocsaháza, és a 4103.számú kl. úton Nyírtét községeken keresztül a 41-es számú fõúthoz  elfo-  
gadható kapcsolattal rendelkezik. A 3831.számú kl. úton Demecser irányába vezetõ összekötõ  úttal  is
jobb helyzetbe hozza Ramocsaházat. 

Ramocsaháza (települési) beépített területeinek az egymást követõ történelmi idõszakok során  kiala-  
kult utcaszerkezetét, utcáinak jellegét, beépítését, de épülettípusait is két  egymástól  élesen  különbözõ  
idõszak  és  felfogás  választja  el  egymástól. Ez a választóvonal a II. világháborúig kialakult utca, 
tömb és telek szerkezet, beépítési mód, lépték és településkép tekintetében még szerves, és az 1970-
es évektõl kezdõdõen pedig szervetlenül történt településfejlõdés között húzódik. Ez a különbség 
morfológiailag is többnyire szétválasztható.
Ramocsaháza község jellegét illetõen mai formájában alapvetõen keresztutcás utifalu. Központjában 
nagy parkkal övezett kastély, a volt Orosz kastély és középkori református templom található. A telepü-  
lés utcáielõkertes beépítésûek, de az útkorrekció jóvoltából egy-egy ház az útvonalra került. Szalag-  
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telkei szinte kivétel nélkül tisztasoros beépítésûek. Viszonylag keskeny és általában rendkívül mély 
(belsõ kerítésekkel részekre osztott) parasztudvaraira a tagolt épületei rendezés a jellemzõ.
A telkeket három részre osztják a kapukkal ellátott belsõ kerítések: elsõ, középsõ és hátsó udvarra. A  
hátulsó udvar mögött kezdõdik a kert, újabb kapuval és kerítéssel leválasztva népi építészeti 
jellegzetességgel bíró épületei szinte kivétel nélkül három-osztatúak. A régebbi karóvázas, sárfalú 
házak általában egy, a viszonylag újabbak (vert vagy rakott sárfallal) két szobai ablakkal néznek az 
utcára. A gazdasági épületek közül egyedül a nagyméretû, s a lakóházhoz hasonló szerkezettel épülõ 
istállók érdemelnek figyelmet.
Az egymástól jól megkülönböztetett településrészeken, utcaképeken, beépítéseken belül természe-  
tesen az egymást követõ történeti korszakok is eltérõ karakterrel rendelkeznek. Mindezt értelem-  
szerûen részben utcánként, másrészt települési részenként és kialakulási, beépülési idõrendi sor-  
rendben lehet jellemezni.

A belterület beépített területei sok esetben terjengõsek (a Veres P., Illyés Gy. u. két oldalán lévõ tömbök 
). Ezek az igen nagy telkes tömbök még a falusias életmódhoz képest is alulhasználtnak mondhatók, 
jelentõsen költségesebbé teszik a településüzemeltetést. 
A területek településtestbeli pozíciójához képest túl alacsony intenzitású, terjengõs használatának  
fenntartása komoly gazdasági következményekkel jár. Például a lakásépítési igénynek nem a belsõ  
intenzitás-tartalékok kihasználásával, a kialakult  de be nem fejezett lakóterületek befejezésével, ha-  
nem új területeken való biztosítása a község további terjeszkedését jelentené, s ezáltal a település-  
üzemeltetés is költségesebbé válna. Másfelõl a túl alacsony intenzitás a gazdaságos infrastruktúra-
kiépítés  ellen hat, s így környezetvédelmi szempontból sem támogatható. De ugyanúgy ellene hat a  
komfortosságnak, a korszerû életkörülmények javításának, végsõ soron a település  népességmegtartó  
képességének  is.

f) Az  örökségi értékek elemzése
Ramocsaházán egy  nyilvántartott mûemlék található. Református  templom Kossuth  u. 51. 

Hrsz.: 14
Késõ  barokk, 1802. a  tornya  1841-42-ben  épült

2. Örökségvédelmi hatástanulmány, változtatási szándékok
Ramocsaháza község jelenlegi terület-felhasználása kisebb tartalékokkal rendelkezik a szükséges  
fejlesztési területek biztosítására. A belterületi beépítettséget kifejezõ belterületi népsûrûsége ala-  
csony értékû (10 fõ/ha), ami elmarad a környezõ kisvárosok sûrûségétõl - Nyíregyháza (25,5 fõ/ha), 
Kisvárda (22,3 fõ/ha) és Nyírbátor (21,4 fõ/ha), amelyek szintén alacsony értékeknek tekinthetõk, a  
hasonló községek adatainak felel meg. Ez a tény érzékelhetõ a belterület beépítettségét legjobban  
szemléltetõ belterületi alaptérképén, amelyeken hatalmas méretû, a beépítés lehetséges tartalékaiként  
figyelembe vehetõ tömbbelsõk (kertek, illetve mezõgazdasági hasznosítású telkek és telekrészek) 
találhatók.
Fentiekbõl következik, hogy a meglévõ jelentõsebb belterületi tartalékokon túlmenõen ne legyen  
számottevõ az újonnan kijelölendõ külterületi beépítésre szánt területek nagysága. A fejlesztéseket  
a gazdaságos út- és közmûkapcsolattal rendelkezõ kialakítható területekre, illetve azoknak a kompakt  
területi egységgé való kisebb bõvítésére javasoljuk korlátozni. 
Az úthálózat fejlesztési javaslata során a gazdaságos hálózatok kialakítására törekedtünk. A 4104, 
41104 számú országos mellékutak kapcsolata nemcsak a község belsõ közlekedési kiszolgálását, de a  
tervezett gazdasági területek zavarmentes megközelítését, illetve a lecsökkenõ átmenõ teherforgalom 
esetleges levezetését is szolgálhatja. Ez különösen a K-i, és az É-i rész gazdasági területeinek 
megközelítésénél fontos. A terv szerint a települési összekötõ utak, mint országos mellékutak és a  
jelentõsebb külterületi mezõgazdasági feltáró és gyûjtõutak már új nyomvonalon haladva, új csomó-  
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pontokon kiépítendõ, vagy korszerûsített csomópontokon csatlakoznak a 4. számú fkl. út nyomvonalá-  
ra.
A szerkezeti terv a gyalogos és kerékpáros hálózatok fejlesztését is javasolja, amely részben a község  
meglévõ  és tervezett zöldfelületi rendszereit, valamint jelentõsebb intézményeit, intézménysorait köti  
össze. A településközpontban kijelölt összefüggõ zöldterületi rendszer és különleges intézményi terület 
kialakításával indokolt. A gyalogos hálózat fejlesztésének részeként a meglévõ kerékpárút hálózatként  
bõvítendõ a külterületen, illetve a települési  összekötõ utakon.

b) Tájhasználati változások
A 2003. évi XXVI. törvény – az Országos Területrendezési Tervrõl – övezetei közül az ökológiai 
hálózatok övezete érinti Ramocsaháza területét. Az övezetbe a központi belterülettõl délre kisebb
kiterjedésû terület, illetve a közigazgatási terület déli oldalán szintén kisebb területek, valamint az ezek-  
hez kapcsolódó – a Hortobágyi NP Igazgatóság által kijelölt – természeti területek tartoznak. A törvény  
értelmében az övezethez tartozó területeken nem javaslunk beépítést engedélyezni, illetve intenzív 
(szántóföldi) mezõgazdálkodási tevékenységet folytatni. Ezért az övezetbe tartozó területeket korlá-  
tozott használatú mezõgazdasági területként jelöljük. 

3. Örökségvédelmi hatástanulmány, hatáselemzés
a) Történeti településhálózati következmények
Külterületet érintõ úthálózati változások
Ramocsaházának jelenleg nincs a települést, vagy annak leginkább terhelt központját elkerülõ teher-  
mentesítõ útja. A D-rõl Baktalórántháza felõl idevezetõ 4104-es számú országos mellékút, a Levelek-
Nyíribrony felõl érkezõ 41104-es számú országos mellékút a község központi részén halad át. A terve-  
zett települést elkerülõ úttal a település központja a tehermentesíthetõ lesz, úgy Ramocsaháza életé-  
ben jelentõs, de a történelmileg kialakult településhálózati kapcsolataiban is javulást eredményezõ új  
helyzet teremtõdik. Valószínûsíthetõ, hogy igen kedvezõ hatása lesz a község és a környéke fejlõ-  
désére. A központot elkerülõ út megépítése indokolt, az átmenõ forgalom – különös tekintettel a teher-  
forgalomra – kedvezõtlen hatású a település belsõ életére, környezeti állapotára, de építészeti örök-  
ségére nézve is. 
Belterületet érintõ úthálózati változások
A javasolt út-hálózati kiegészítések és a települési gyûjtõút és utca szakaszok vonalvezetése szerves, a  
meglévõ szerkezet utca hálózatába, telekszerkezetébe illeszkedõ, jobb kapcsolatrendszert biztosító.
Ramocsaháza belterületén a terv egyetlen egy olyan változtatást sem javasol, mely nem követ sem  
meglévõ nyomvonalat, sem meglévõ telekosztást, birtokrendszert. 
b) Természeti, táji hatások
Ramocsaháza területét az Országos Területrendezési Terv 2003. évi XXVI. Törvénye által meghatá-  
rozott övezetei közül az ökológiai hálózatok övezete érinti. Az övezetbe a központi belterülettõl keletre 
nagy kiterjedésû terület, illetve északra, és közigazgatási terület keleti oldalán lévõ kisebb területek, 
valamint az ezekhez kapcsolódó – a Hortobágyi NP Igazgatóság által kijelölt – természeti területek  
tartoznak. A törvény elõírásait betartva ezért a szerkezeti terv ezeken az érintett területeken sem be-  
építést, sem intenzív mezõgazdasági tevékenységet nem javasol, hanem ezt a területet jellemzõen  
korlátozot  használatú mezõgazdasági területként jelöli. Ez azt jelenti, hogy lassan-lassan ezeken a  
területeken, tehát nagyobb a régebbi idõk tájhasználatához, gazdálkodásához, természeti megjelené-  
séhez közeli állapot alakulhat ki.
c) A településkép feltárulásának változásai
A tervezett kisebb úthálózati változtatások a településkép feltárulására csak igen kismértékben vagy 
közvetve vannak hatással. A községbe vezetõ utakon a központhoz közeledve a településkép feltáru-  
lása ma is még szépnek, érdekesnek, nevezhetõ. Kevésbé rendezetlennek, vagy szétziláltnak. A  tele-  
püléskép érdekesebb feltárulásának esélyét javítja a községnek az a morfológiai adottsága, hogy  
magas domboldalon álló toronnyal rendelkezõ régi temploma, illetve az Oroszkastély a község kie-  
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melkedõ  pontján áll. Így a település központjához közeledve rendezett közpark, zöldterületek és  
teresedése, valamint közintézmények láthatóak. A bevezetõ utak mentén ezért részben a szabályozás  
eszközével élve, például az új útkeresztezõdések, csomópontok környezetében, másrészt az út men-  
tén végig tájépítészeti megoldásokkal kell a megfelelõ településkép kialakulásának feltételeit megte-  
remteni.

d) Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának, vagy pusz-  
tulásának lehetõségei

Módszeres régészeti feltárás, kutatás Ramocsaháza kül- és belterületén a mai napig még nem volt.  
Régészetileg kiemelten védett terület a település közigazgatási területén nincs. Az ismert régészeti  
lelõhelyek minõsége miatt nem kell azonban kizárni egyik fejlesztési  elképzelést sem.
A régészeti vizsgálatban jelzett és felsorolt, a KÖH Debreceni Irodája által megadott régészeti  
topográfiai helyek az esetleges fejlesztések során régészeti megelõzõ feltárással tisztázandók. Ezért  
az ott említett területeken bármilyen munkálat esetén elõzetesen elvégzendõ próbafeltárás, vagy meg-  
elõzõ ásatás szükséges. A szakhatósági eljárásba pedig kötelezõen be kell vonni a Kulturális  Örökség-  
védelmi Hivatalt.

Helyteleníthetõ községépítési elemek és gyakorlat
A községben a kulturális örökség, mint erõforrás fenntartása ellenében ható városépítési tevékeny-  
ség fõbb, kedvezõtlen hatású elemei az elmúlt néhány évtizedbõl:

− Elég sok a település képébe nem illõ, de korábban preferált ún. sátortetõs ház.
− Az utóbbi évtizedek építészeti „emlékeként” Ramocsaházaen is megtalálhatók ( kisebb szám-  

ban) lapostetõs épületek.
− A településépítészeti karaktert egyáltalán nem követõ újabb épületek földszint+ emelet,  esetleg  

tetõtér beépítései „kilógnak”  az utcakép  egységébõl.
− A közterületen, vagy az elõkertben levõ pavilonok a jelenlegi megjelenésükkel a településkép  

zavaró elemei.

A településépítészeti karakter vizsgálata
A község történetileg kialakult településépítészeti karakter-típusai és ezek térbeli rendje mind a telepü-  
lésszerkezetnek, mind pedig a kulturális örökségnek fontos összetevõje. Értékes elemeinek feltárása és a  
szabályozásba való beemelése a község egyediségének fenntartását, a községépítés kontinuitását szolgálja.
Ramocsaháza belterületén  az  alábbi  karaktertípusok  találhatók  meg:
- a polgári karakterû területek a településközpont egyes  részein  helyezkednek  el. 
A  beépítési  mód  oldalhatáron  álló, az  utcai  épület  elhelyezése elõkertes /ritkábban/ , vagy elõkert nélküli, 
több helyen a telek teljes homlokvonala beépült (telekhatártól-telekhatárig), helyenként  azonban (ahol  a  polgári  
karakter a kertségivel  keveredik, és  ez a jellemzõbb  általában) az utcai épület nem feltétlenül fut végig a telek  
homlokvonalán. A karakter jellemzõje, hogy az épületek  az  utcafrontra  merõleges  gerincûek, földszintesek.
A rendeltetési övezet, a  sajátos építési használat jellemzõen kertvárosias lakó, és településközpont vegyes. 
- kertes karakterû  területek  a  településközpont  körüli  lakóterületek.
A beépítési mód oldalhatáron álló. Az épület-elhelyezés szintén jellemzõen oldalhatáron álló, ritkábban szaba-  
don  álló, elõkertes, helyenként elõkert nélküli. A szintszám: földszint, ritkán és elszórtan (nem jellemzõen, 
illetõleg csak az újabb épületeknél) 1 emeletes, az építménymagasság /  utcai  homlokzatmagasság  jellemzõen  
≤ 4-6 m, az  emeletesnél  ≤ 7,5 méter.
A  rendeltetési  övezet, a  sajátos  építési  használat  döntõen  falusias  lakóterület.
A közterületek többnyire rendezettek, az utak többnyire burkoltak, de a sárfelhordás miatt  mégis rendezetlen  
képet mutatnak, így funkciójukat  sem  tudják  megfelelõen  betölteni. A vízelvezetés nyíltárkos, de sok helyen  
teljesen hiányzik. A telkek kialakítása, berendezése a gazdasági célt mutatja, csak nagyon kis arányban, 
elszórtan szolgálnak pihenésre.

e) Mûemlék és helyi értékek eszmei, használati és esztétikai jelentõségének alakulása a település-  
szerkezetben, az épített környezetben, a  település  életében
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Ramocsaházaben 1 mûemlék épület található. A védett épületek templom, vagy közintézmény. A védett  
épületek  a  község  már  legelsõ  idõtõl  létezõ  fõ  utcája  mentén  és  terén, vagy annak  közelében  található.
A helyi védettségû intézmények közül mindegyik õrzi eredeti funkcióját. A központ és környezete településképileg  
meghatározó helyzetû és kialakítású, de sajnos a környezete az 1970-es –’80-as évek óta megbontott, szétzilált, 
azóta is folyamatosan átépülõ, disszonáns hatású. A vizsgálati részben már felsorolt és ismertetett védett  
épületeken kívül Ramocsaházán különös jelentõsége van minden, a község történelmét, településképét, 
építészeti korszakait és  beépítését  meghatározó – még  át  nem  épült – további  intézménynek  és  lakóháznak, 
elsõsorban  a  már  védett  épületek  szomszédságában, közelében.
Ezeknek  az  épületek  a  konkrét  meghatározására, egyedi  helyi  védelmének  javaslatára  a  szabályozási  terv 
készítésekor  kerülhet  sor. 
f) Mûemlékek  és  védett  épületek  megújulásának  és  fenntarthatóságának  esélyei
Ramocsaháza helyi értékvédelmi /épített  és  természeti  értékekre/ rendelettel, és ezen belül megfogalmazott 
támogatási  rendszerrel  nem  rendelkezik, azt  el  kell  készíteni. A  védelmi  listán  szerepeltetni  szükséges   a  
védett  épületeket, így  felújításkor  a  rendeletben  rögzített  támogatásban  részesülhet. 
A védett épületek többsége templom, vagy a község életében fontos szerepet játszó közfunkciót betöltõ  
intézmény. Ezért mûködésük, megfelelõ használatuk biztosítva van, fenntartásuk védelem nélkül is  közérdek.
g) A  településkarakter  változásának  hatásai
Külterületek
Számottevõ külterületi beépítésre lakóterület céljából a rendezési terv nem tesz javaslatot, tekintettel a  belterületi  
fejlesztési lehetõségekre. A terv szerinti kisebb lakóterület növelõ külterületi fejlesztések a község szélén, a déli
lakóterületnél jelentkeznek, új teleksor kialakításával, erdõsített –beültetett telekvéggel, a jelenlegi zártkert  
területébõl.
A  természet  közeli  területek  melletti  lakóterületek  egy  részénél  a  terv  védelmi  erdõ  kialakítását  is  ja-  
vasolja. Mindkét  javaslat  pozitív, elõnyös  megoldást  jelent  és  egyben  emlékeztet  a   korábbi  katonai  felmé-  
résen  látható  telekvégekre  is, melyek  annak  idején  erdõsített  résszel  csatlakoztak  a külterületekhez.
A  lakóterületi  külterületi  fejlesztés csak  igen  kismértékû, a  gazdasági  jellegû  külterületi  fejlesztés  ettõl  
kissé  jelentõsebb  mértékû.  A  belterülettõl  Ny-ra, a  41104.számú út  közelében  lévõ  kert  területébõl, illetve  
a  község  É-i és D-i részén lakóterület jön  létre, melyek  beépítése  jellemzõen  nem  bontja  meg  a  tájat.
A  község  belterületének  építészeti  értéket  képviselõ  részeit  a  tervezett  fejlesztések  nem  érintik.
ÖSSZEGZÉS
- Ramocsaháza kedvezõbb, gyorsabb  megközelítését  teszi  lehetõvé  az  épülõ M3-as  gyorsforgalmi  út  

megépítése, illetve  a  településtõl  É-ra új  4.számú  fkl.  út  nyomvonal valósul  meg.
Emellett  ott  is  és  a  további  külterületi  útváltozások  során  is  szigorú  szabályozás, zöldsáv  kialakítás  
és  tájépítészeti  megoldások  alkalmazása  szükséges  az  útmenti  településkép  javítása  és  az  utat  ha-  
tároló  beépítések, vagy  földterületek  védelme  érdekében, melyekre  a  tervezett  új csomópontok, tele-  
pülési  kapuk, a  rávezetõ  utak  kialakítása  is  lehetõséget  ad.

- Természeti-táji  szempontból  rendkívül  kedvezõ  változás  az,, hogy  az  Országos  Területrendezési  Terv  
ökológiai  hálózatok  övezetét alakítja  ki  a  községet  érintõ  Máriapócsi- fõfolyás menti területeken. Ez  elõ  
fogja  segíteni a  község  körül  a  régebbi  tájhasználat  és  gazdálkodás  megerõsödését, a  település  kör-  
nyezetében   természet  közelibb  állapot  visszaállítását.

- Régészetileg  védett  terület  a  közigazgatási  területen  nincs. A  fejlesztések  során  a  térképen  jelzett  és  
a  vizsgálati  anyagban  felsorolt  lelõhelyeken  a  feltárás  biztosítható, és  biztosítandó.

- A község építészeti értéket képviselõ tradicionális részeit a belterületi úthálózati változtatások nem 
érintik. A tervezett gyûjtõút-hálózati kiegészítések szervesen illeszkednek a meglévõ szerkezetbe.

- A meglévõ mûemléki és helyi védettségû épületek mellett szükség van a még érintetlenül megma-  
radt, vagy kevéssé megváltozott történelmi utcák, terek esetében szerkezeti jelentõségû területek kije-  
lölésére  és ezen utcák, terek, területek mentén a telekszerkezet és a beépítési karakter védelmének 
szabályozására. Ugyancsak területi védettség kijelölése szükséges a védett  épületek  környezetében, 
parkosított  területen.

- A szabályozási terv készítésekor részletes felmérés alapján az egyedileg védett épületek köre is bõ-  
vülhet  majd.

- A  megüresedõ és a helyi védettségû épületek közül olyan új funkcióval ajánlott mûködtetni, ami illik 
az épület múltjához, jellegéhez és egyúttal idegenforgalmi vonzerõt is jelenthet.

- A megbontott, sok helyen átépített fõút-fõtér vizuális szabályozását, kertépítészeti rendezését jól szol-  
gálja a tervezett gyalogos rendszer.
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- A területfejlesztési tervek építészeti értéket képviselõ területeket  nem, de hagyományos kertes terüle-  
teket  érintenek. 

- Az  országos  mellékutak belterületen áthaladó szakaszán, valamint a  léptékétõl  idegen beépítésnél, táj-  
építészetileg megoldott zöld védõsáv kialakítása szükséges. 

Általánosan összefoglalva
Ramocsaháza jellegzetes szerkezeti, településképi, beépítési karakterének, épített és természeti értékeinek, 
hagyo-  mányainak védelmét és fennmaradását minden lehetséges eszközzel elõ kell segíteni. El kell 
kerülni a táj és a hagyományos gazdálkodás területeinek szükségtelen megbontását. Amennyiben
szükség van ipari területfejlesztésre, úgy azt a jelenlegi jelentõs ipari területek jobb, ökonomikusabb, 
korszerûbb, kevésbé területpazarló használatával kell  elérni. Ez a megoldás terület-fejlesztési szándék
nélkül is elõnyére válna a községnek.
A ’70-es –’80-as évek községet, illetve  annak  központját  esztétikailag megbontó szerkezeti beavatkozá-  
sait megfelelõ szabályozással, valamint a kert és a tájépítészet eszközeivel kell helyreállítani. Az elkerül-  
hetetlen útépítések táji, természeti  környezetét zöldsávval, erdõsávval kell védeni, településképi problémáit 
a szabályozáson túl a tájépítészet eszközeivel segíteni.

1.4. A  magasabb  rendû  tervekkel  való  összhang, valamint  a  településfejlesztési  koncepcióval  való  
egyezõség

A  megyének  érvényes  területrendezési  terve  nincs. A  községnek  így  csak  az   OTrT-vel  való  összhangját  
lehet   vizsgálni.
A  2003. évi  XXVI. Tv.-el  jóváhagyott  Országos  Területrendezési  Terv  szerint:
- a  település  közigazgatási  területének  fele területe  „vegyes  terület-felhasználású  térség”, a-  

melyet  a  megyei  terület  rendezési  tervnek  majdan  legalább 75%-ban  erdõgazdálkodási  és 
belterjes  vagy  külterjes  hasznosítású  mezõgazdasági  térség  kategóriába  kell  sorolni (a  me-  
gyei  területrendezési  tervnek), a  fennmaradó  részen  városias  települési  térség  nem  jelölhetõ  
ki (nem  városias  települési  térség  igen), a  másik  fele  pedig  erdõgazdálkodási  térség, amelyet  
a  megyei  terület-rendezési  tervnek  legalább  75%-ban  erdõgazdálkodási  térség  kategóriába  
kell  sorolni, a  fennmaradó  részen  városias  települési  térség  nem  jelölhetõ  ki.

(- vegyes  területfelhasználású  térség: országos  területrendezési  tervben  alkalmazott  terület-felhasználási  
kategória, amelybe  többféle, de  elsõsorban  erdõgazdálkodási  és  mezõgazdasági  mûvelés  alatt  álló  
területek  tartoznak,)
( városias  települési  térség: kiemelt  térségi  és  megyei  területrendezési  tervben  alkalmazott  terület-fel-  
használási  kategória, amelybe  elsõsorban  a  városok  települési  területe, továbbá  azok  a  települési  területek  
tartoznak, ahol  a  belterületi  laksûrûség  jellemzõen  15 fõ/ha  fölötti)
- (  erdõgazdálkodási  térség: országos  területrendezési  tervben  alkalmazott  terület-felhasználási  
kategória, amelybe  elsõsorban  erdõterületek  és az  erdõfejlesztési  tervben  erdõtelepítésre  szánt  
területek  tartoznak )
- A  kiemelt  térségi  és  a  megyei  terület-felhasználási  kategóriákon  belül  a  települési  terület-fel-  

használási egységek  kijelölése  során  a  következõ  szabályokat  kell  alkalmazni:
- A  belterjes  mezõgazdasági  térséget  legalább  85%-ban  mezõgazdasági  te-  

rület  kategóriába  kell  sorolni,
- a  külterjes  mezõgazdasági  térséget  legalább  75 %-ban  mezõgazdasági  te-  

rület  kategóriába  kell  sorolni,
- az  erdõgazdálkodási  térséget  legalább  85 %-ban  erdõterület  kategóriába  

kell  sorolni.
(-belterjes  mezõgazdasági  térség:  kiemelt  térségi  és  megyei  területrendezési  tervekben  alkalma-  
zott  terület-felhasználási  kategória, amelyben  elsõsorban  mezõgazdasági  termelést  folytatnak, ezen  
belül  meghatározó  a  szántó  vagy  szõlõ, illetõleg  gyümölcsös  mûvelési  ágban  nyilvántartott  terü-  
let,) a  külterjes  hasznosítású  mezõgazdasági  térség  fogalmát  a  törvény  nem  definiálja, ezért  itt  sem  sze-  
repeltetjük!
- a  területét  országos  jelentõségû  fõút  érinti
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- a  területét  gyorsforgalmi  út, vasútvonal, / törzshálózati, illetve  nagysebességû  vasút/ nem  érinti a  meg-  
lévõ  egyéb  vasútvonal  az  Ország  szerkezeti  tervében  nincs  jelölve. A  terv  várható  érvényességi  ide-  
jén  azonban  ennek  az  esetleges megváltozásával nem  számolunk.

- az  országos  kerékpárút  törzshálózat, repülõtér, közforgalmú  kikötõ  nem  érinti
- érinti  viszont  meglévõ  és  megmaradó  750 KV-os  elektromos  távvezeték, illetve  nemzetközi  jelentõségû  

szénhidrogén  vezeték
- érinti  országos  jelentõségû  vízgazdálkodási  terület

Mint  ahogy  az  eddigi  munkarészek  részletesen  kifejtették: a megyei  területrendezési  terv  2000-
ben  az  egyeztetés  szintjén  „megrekedt”, elfogadásra  nem  került. Ennek  okán  jelenleg  nincs  érvé-  
nyes  és  elfogadott  Szabolcs- Szatmár- Bereg  megyei  Területrendezési  terv. Igy  a  fenti  elõírások  
adatait  0,8-es  szorzóval  lehet  csak  alkalmazni.
Ennek  megfelelõen  a  mezõgazdasági  terület-felhasználású  térségben  0,8x1,0=0,8, vagyis  a  tele-  
pülés  terület-felhasználására  vonatkozóan ezen külterületnek  legalább  80 %-át  belterjes, vagy  
külterjes  hasznosítású  mezõgazdasági  térség  kategóriába  kell  sorolni. /illetõleg   erdõsíthetõ  
mezõgazdasági  területbe /.
Ramocsaháza község  igazgatási  területe  nem  tartozik  a  kiemelten  érzékeny  felszín  alatti  
vízminõségvédelmi  terület  övezete  által  érintett  területek  övezetébe. Ramocsaháza területén  
nincs  tervezve  semmilyen  bányászati  terület, 
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Ramocsaháza igazgatási  területén nincs  olyan  terület, amely az  országos  ökológiai  hálózat  övezetébe  
tartozna. Az  övezetbe  a központi belterülettõl délre természetvédelmi-, és  természeti  területek, il-  
letve  a  közigazgatási terület déli oldalán lévõ  kisebb  területek, az  Õze-tanyai  tó  környezete, va-  
lamint  az  ezekhez  kapcsolódó ingatlanok  – a  Hortobágyi NP  Igazgatóság  által  kijelölt – természeti  
területek  közé  tartoznak. 

 - az  ökológiai  hálózat  területén  a  kiemelt  térségi  illetve  a  megyei  tervek  
a, védett  természeti  területet
b, védett  természeti  terület  védõövezetét
c, természeti  területet  és
d, ökológiai (zöld )  folyosót  jelölhet  ki

Az adatszolgáltatások  alapján  a  terv  a  területet  természeti  terület  övezetében  tartja, melyben  a  Tv. 
szerint

- természeti  terület  övezetben  új  külszíni  mûvelésû  bánya  nem nyitható
Ramocsaháza :
- nem  „kiváló  termõhelyi  adottságú  szántóterület  övezete”,
- nem  „komplex  táj-rehabilitációt  igénylõ  terület  övezete”,
- nem  a  „kulturális  örökség  szempontjából  országos  jelentõségû  terület  övezete”, 
- nem  a  felszíni  vizek  vízminõség-védelmi  vízgyüjtõ  területének  övezete  és
- nem  a  kiemelten  fontos  érzékeny  természeti  terület  övezete  által  érintett  település.
a  megyei  terv  szerint:
- nem  tartozik  a „Tiszai  síkvidéki  árapasztó  tározók  és  ártéri  tájgazdálkodás  célterületeinek  
övezetébe.
Az  OTrT-nek  való  megfeleltetést  a  terv  és  a  Földhivatal  alapadatai  ( a  forrás: www.takarnet.hu) 
szerint  igazoljuk
Földrészlet statisztika fekvésenként
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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 461 0 0 1067670 6 26413 2316
külterület 393 0 0 14784101 183 847244 37619

zártkert 146 0 0 226893 176 66661 1554
ÖSSZESEN 1000 0 0 16078664

mûvelési ág földrészletek 
száma

alrészletek 
száma

összes 
alrészlet terület 

(m2)

legkisebb 
alrészlet terület 

(m2)

legnagyobb 
alrészlet terület 

(m2)
átlagos alrészlet terület (m2)

erdõ 82 96 3891355 431 463098 40535
gyümölcsös 45 47 876628 226 141239 18652

kert 43 46 27278 230 1484 593
kivett 626 645 3100811 6 349905 4807

legelõ 11 13 321309 1720 121505 24716
nádas 3 3 23650 439 22404 7883

rét 48 57 900626 747 96074 15800
szántó 207 465 6843702 194 200665 14718

szõlõ 107 107 93305 176 1726 872

Földrészlet statisztikai fekvésenként:
fekvés földrészletek száma összes terület (ha) változás (ha) változás utáni összes terület (ha)
belterület 461 106,7670 +9,2000 115,9670
külterület 393 1478,4101 +13,4893 1491,8994

zártkert 146 22,6893 - 22,6893 0
ÖSSZESEN 1000 1607,8664 0 1607,8664

Földrészlet statisztikai mûvelési áganként:

mûvelési ág földrészletek 
száma

alrészletek 
száma

összes alrészlet 
terület (ha) változás (ha) összes alrészlet terület 

változás után (ha) változás (%)

erdõ 82 96 389,1355 +41,3512 430,4867 + 10,6 % 
gyümölcsös 45 47 87,6628 -43,3508 44,3120 - 50,5 %

kert 43 46 2,7278 0 2,7278 0 %
kivett 626 645 310,0811 +42,7129 352,7940     + 13,7 %

Mko (legelõ,rét,nádas) 62 73 124,5585 +179,8664 304,4249 + 244 %
szántó 207 465 684,3702 -211,2492 473,1210 - 30,8 %

szõlõ 107 107 9,3305 -9,3305 0 - 100 %
ÖSSZESEN 1172 1479 1607,8664 0 1607,8664

Igazgatási  terület változatlan 1607.8664 m• 100 %
Belterület /települési  terület/ 115.9670 m• + 117.5080 m• = 233.4750 m• 14,52 %

/ a  külterület  beépítésre  szánt  területével  együtt /
Külterület 1491.8994 m• - 117.5080 m• = 1374.3914 m•   85,48 %

A  község  területén  2020-ban  mintegy  1250 fõ  lesz  a  lakónépesség, a  > ha 227 ha belterületen 
1250 fõ / 233 ha = 5,35 fõ/ha, amely  < 15 fõ/ ha, mely  a  városias  települési  térség  határa  a  Tv. 
szerint.

A  fentiek  szerint  a  terv  az  OTrT  elõírásait  teljesíti.
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Elsõdleges  prioritás programok A  terv  szerint
A  földrajzi  pozíció, az elérhetõség  

javítása
- Az  M3, az  M49  gyorsforgalmi  utak, az  új  
országos  fõút, és  az  ettõl  a  vállaji, valamint  a  
csengersimai határátkelõkhöz  vezetõ orszá-  
gos  út  mielõbbi megépítésének –korszerûsít-  
ésének  a  lobbyzása, 
- a  4-es  számú  fkl.  út  korszerûsítése, - a  
térségi  fejlesztés  eszközeinek  a  felzár-  
kóztatási  politika  látókörébe  kerülése, 
- a  külterületi  fontosabb  mezõgazdasági  és  
feltáró  utak  kiépítése

- a  szerkezeti  terv  a  4. számú  fõút  
elkerülõ  szakaszának, a  tervezett  
M3-M49, es  autópálya adottságait, a  
Ramocsaháza irányába  vezetõ  út, 
mint  a  tervezett  új M49-es  úthoz  
vezetõ  út van  figyelembe  véve

A  népességmegtartó képesség  
javítása, munkahelyteremtés, a 
foglalkoztatottság  és  a humán  
erõforrások kihasználásának  javítása

- gazdaságfejlesztési  koncepció  és  vállalko-  
zás-élénkítõ  program  kidolgoztatása  a  bioter-  
melés, a termék  feldolgozottsági  szint  eme-  
lésének, a beszállítói  ipar  fejlesztésének, a  
nagyobb hozzáadott  értéket  tartalmazó  ter-  
mék-elõállításnak a  szem  elõtt  tartásával. 
A  természeti  területen  a  termelés-korlátozás  
anyagi  támogatása, az  idegenforgalom  és  ren-  
dezvényprogram  területi  igénye  kielégítése, a  
civil  kezdeményezések  bevonása  és  ösztön-  
zése
- az  idegenforgalom  fejlesztése, az  úgyne-  
vezett  falusi üdülés  meg- honosítása, a  térségi  
együttmûködés  intézményesítésének  szorgal-  
mazása, a  kereskedelem  fejlesztésének  tá-  
mogatási  programja, helyi  ösztönzése
- humán  erõforrás-program  kidolgoztatása  a  
fiatal értelmiség  helyben  tartásának  elsõd-  
legességével, és az  oktatási  struktúra  kor-  
szerûsítésével, 
- szakképzési  program  a  gazdaság  várható 
igényeinek  figyelembe  vételével, a  felsõfokú  
képzés  megvalósítása  a  térségben, a  lakhatás  
és  lakás  feltételeinek  fejlesztése
- új  gazdasági  területek  elõkészítésének 
programja.
- a  kínálati  telekpolitika  kialakítása

- külön  gazdaságfejlesztési  koncepció  
készül
- új  gazdasági  területek, és  a  
meglévõk  bõvítése  van  kijelölve
- a  központon  átmenõ  forgalom  
megállítása  a  tervezett  elkerülõ  út  
melletti  gazdasági, illetve  a  központ  
vegyes  és  a  gazdasági  területén  le-  
hetséges
- ugyancsak  új  területek  vannak  erre  
a  célra  az  új  közlekedési  csomó-  
pontok  közelében  kijelölve
- mind  a  lakóterületek  mind  a  
gazdasági  területek  kissé  nagyob-  
bak, így  lehetséges  a  kínálati  te-  
lekpolitika  kielégítése
- Õze  tanyán  üdülõterület  alakul  ki

A  települési  komfortosság  és  az  
esztétikai  minõség  javítása

- a  településközpont  fejújítása, kiegészítése
- a közterületek  rendezése, , fõtér-piac  
kialakítása, utak  burkolása, fásítása, 
kerékpárutak  építése
- hagyományteremtõ  rendezvények  kialakítása
- a  csatornázás, a  szennyvíz- és  a  hulladék 
elhelyezés, valamint  a  belvízelvezetés  
megoldása,
- a  humán  infrastruktúra  fejlesztése 
(lakásépítési területek, zöld- és  szabadidõs  
területek, közösségi ellátó  funkciót  hordozó  
területek  elõkészítése)

A meglévõ  közterületek  megmarad-
nak, azok  rendeltetése  is  a  központi  
intézményi  illetve  zöldterületi  funkció-
hoz  kötõdik. A  megkezdett  közterületi  
rekonstrukció  így  a  terv  távlatában  
is  funkciót  kap.
- teljes  közmûvesítettségûek  a  beé-  
pített  területek, a  demecseri re-
gionális  hulladékelh. Telep  a  terv  
távlatában  Ramocsaházat is  
kiszolgálja
- az  új  lakóterületek  elsõsorban  a  
meglévõ  területek  teljes  felhasz-  
nálása  után  kerülnek  a  tervezett  fel-  
használásban  sorra

A  települési  vagyon  fejlesztés-
centrikus felhasználásának  javítása

- vagyonkataszter  és  vagyongazdálkodási 
koncepció  készíttetése  a  prioritások  szem  
elõtt tartásával

A  rendezési  terv  fejlesztési  területei  
elsõsorban  önkormányzati  területe-
ken, vagy  azt  is  érintve  vannak  
kijelölve


