
Határleírás a 455160. számú területről ( Nak ) 

 

Kiindulási pont a Szakcsi 05. helyrajzi számú földút, a Lápafőt Szakccsal összekötő közút találkozási 

pontja. A földúton a Szakcs 06 hrsz erdő NY-i oldala, a Szakcs 07/3 hrsz erdő Ny-i vonala D-i irányba 

a Szakcs 010 hrsz major bekötő útjáig. Onnan a Szakcs 011/2 hrsz erdő DK-i sarka. Innen a Borjádi 

árok vonalát követve D-i irányba a Nosztányi tó középvonalán a Kiskonda patak horgásztó zsilipjéig. 

Onnan a Nosztányi horgásztó gátjának középvonaláig, majd a Nak 087 hrsz földútig.  Innen D-i 

irányba a Szilfás földúton a Nak 098/14 hrsz tábla K-i sarkáig. Tovább a Nak 098/3-14 hrsz táblák D-i 

oldalán, majd D-re fordulva a Nak 09 hrsz útig, itt ÉNY felé tartva Nak 0112 hrsz útig. Ezen az úton D-i 

irányba a 24-1101. sz. mérőpontig, a Nak- Kapospula községek közigazgatási határának K-i pontjáig. 

Innen Ny-i irányba Felsőheténypusztrán át a Nak 0113 hrsz úton a Kapospula- Nak közötti 0144 hrsz 

útig. Innen az ún. Mexikói úton (Kapospula 0154/3 hrsz) a Hetényi erdőn át Ny-i irányba a Hetényi 

erdő NY-i szélén lévő Nosztányi árokig. Ny-i irányba a Nak 0129 hrsz útig, majd az úton 

továbbhaladva a Nak 0123 hrsz útig, majd a Nak 0135 hrsz útra Ny-i irányba a Nak 139/1. hrsz Inámi 

halastó gátjának közepéig. Innen É-i irányba az Inámi halastavak középvonalán az Nak- Inámpuszta 

közötti 078 hrsz közútig. Az utat keresztezve a 051 hrsz árok vonalát követve a Nak- Gölle községek 

határvonalán É-i irányba. Innen a Gölle 068 hrsz „H” alrészletű árokig, majd a Gölle 066 hrsz útig. Az 

úton a Gölle 067 hrsz erdősávig, a Gölle 045hrsz útig, az úton É-i irányba a Gölle 048/21 hrsz 

erdősávig. Innen É felé haladva a Gölle 048/22 hrsz erdősáv NY-i oldalán a Gölle 052 hrsz erdő NY-i 

oldaláig. Itt tovább haladva É-i irányba a Somogyszili közigazgatási határig. Innen a Gölle 050 és 052 

hrsz erdők között haladó 051 hrsz árok vonalán tovább a Somogyszil 0199 hrsz árok, és Somogyszil 

0180 hrsz árok, majd ismét a Somogyszili közigazgatási határ. Követve a közigazgatási határt a 

Somogyszil 0142 hrsz földútig, majd a Várong 028 hrsz földutat követve , átszelve a Várong 020 hrsz 

szántót K-i irányba, Várong községbe, az úgynevezett „Újsorba” vezető kövesútig. Innen a Várong 042 

hrsz árok vonalán a 080 hrsz útig Az úton a Várongi erdő D-i széléig, innen K-i irányba tart a határ a 

Várong 088 hrsz úton. Innen a Várongi községhatáron a Sobri tanya mellett K-re fordulva a Lápafő 

049 hrsz úton a Lápafő 0302 hrsz földútig. Ezen az úton D-i irányba haladva a Lápafőt- Szakcsal 

összekötő közútig, majd a közúton K-i irányba a kiindulási pontig. 




