
Határleírás a 453960. számú területről ( Izmény ) 

 

A vadászterület határa Izmény község északi részén lévő izményi 0154/1. hrsz-ú földúttal kezdődik. 

Majd az óramutató járásával egyezően kelet felé halad a fenti földút nyomvonalán és eléri az izményi 

0153 hrsz-ú, majd a 0135/5 és 0135/10 hrsz-ú betonutak nyomvonalát és folyamatosan kelet felé 

haladva az aparhanti 0148 hrsz-ú aszfalt utat és ennek nyomvonalán halad tovább dél-keleti irányba 

Aparhant község felé. A megnevezett aszfalt utat nyugati irányból keresztezi az aparhanti 0145 hrsz-ú 

földút (Izmény-Aparhanti összekötőút) és ennek nyomvonalát követi nyugati irányba Izmény felé. Majd 

ezen nyomvonal eléri az izményi 0141 hrsz-ú földutat és e kettő út kereszteződésében déli irányba 

fordulva az izményi 0141 hrsz-ú földút nyomvonalát, a nagymányoki 032 hrsz-ú földút 

kereszteződéséig. A nagymányoki 032 hrsz-ú földúton nyugat felé a nagymányoki 032 hrsz-ú földút 

nyomvonalán halad tovább. A földút megszűnése után a nagymányoki 020/11 és 020/13 hrsz-ú 

területek északi határvonala mentén folytatódik nyugati irányba. A nagymányoki 020/13 hrsz-ú terület 

északi határvonalának folytatása az izményi 037/140 hrsz-ú szántóterület déli határvonala, e 

határvonal mentén nyugati irányba az izményi 037/139 hrsz-ú vízállás déli határán halad, majd e 

vízállás nyugati határvonalán északi irányba folytatódik az izményi 093/7 hrsz-ú halastó nyugati 

határvonalán tovább északi irányba haladva eléri Váralja, Györe, Izmény közigazgatási határának 

találkozását. Innen kiindulva nyugati irányba a györei 069 hrsz-ú halastó déli határvonalát nyugati 

irányba követve a györei 080/5 hrsz. déli határvonalát nyugat felé a megyehatáron a györei 088 hrsz 

útig, majd azon D felé haladva, elérve a Bonyhád - Dombóvár közlekedési utat, majd a Dombóvári 

vasúti nyomvonalat. A vasút nyomvonalán NY-i irányba haladva a Szászvár – Tófű- Egyházaskozár 

között műút és a vasúti sínpálya kereszteződéséig, innen a műút a határ Tófű irányába a Szászvár 

097 hrsz földútig, majd innen É-i irányba a Szászvár 095 hrsz útig, azon NY-i irányba a Tolna – 

Baranya megyehatárig. A megyehatáron É-i irányba haladva a szárász 015 hrsz földútig, majd ezen 

É-i irányba haladva a szárász 013 hrsz útig. A határ ezen a földúton K-i irányba halad tovább, majd 

csatlakozok az Izmény 0154/1 hrsz úthoz. 

 

 

 

 

 

 


