
Határleírás a 454750. számú területről ( Iregszemcse dél) 

 

A határ a kiindulási ponttól tengődi 0165-ös út és az Okrád patak találkozásától a Tengőd 0170/6 hrsz. 

halastó nyugati oldala az Iregszemcse 0707 hrsz. árokig, majd az árok ÉNy-i irányba az Iregszemcse 

0712 erdősávig, annak a D-i oldalán az Iregszemcse 0715 hrsz-ú erdősáv D-i oldala és az 

Iregszemcse 0732 erdősáv D-i oldala az Iregszemcse 0730 hrsz-ú útig. A határ a továbbiakban az 

Iregszemcse 0730 hrsz-ú út DK-i irányban majd az Iregszemcse 0688 hrsz-ú út DK-i irányban az 

Iregszemcse 0687/6 hrsz-ú erdősávig, majd tovább annak a D-i oldala. A határ innen az Iregszemcse 

0686 hrsz-ú erdő (Fenyves) D-i oldala, majd haladva ÉK-i irányba az Iregszemcse 0586 hrsz-ú erdő 

D-i oldala, tovább az Iregszemcse 0682 hrsz-ú gát D-i oldala. A határ továbbhaladva az Iregszemcse 

0613 hrsz-ú és 0602 hrsz-ú erdősávok D-i oldalai K-i irányba, az Iregszemcsét Nagykónyival 

összekötő szilárd burkolatú útig (nagy kanyarig). A határ innen a szilárd burkolatú út Nagykónyi felé 

haladva az Iregszemcse 0506/13 hrsz-ú szántó DNy-i sarkáig, majd a szántó D-i oldala, az 

Iregszemcse 0506/12 hrsz-ú szántó D-i oldala, és az Iregszemcse 0506/33 hrsz-ú szántó D-i oldala az 

Iregszemcse 0506/25 erdősávig. A határ innen az Iregszemcse 0506/25 hrsz-ú erdősáv DNy-i, D-i 

oldala az Iregszemcse 0523 hrsz-ú útig, majd az út az Iregszemcse 0539 hrsz-ú útig (árokig), innen az 

út (árok) az Iregszemcse 0537 hrsz-ú árokig, majd az árkon át az Iregszemcse 0457 hrsz-ú árok az 

Iregszemcse 0455 hrsz-ú patakig (Ireg patak.) A határ a továbbiakban a patak mente D-K-i irányban a 

Csöngőhegyi hídig. A határ a hídtól É-i irányban az Iregszemcse 0439 hrsz-ú út az Aranykert majorig, 

majd annak K-i határa (kerítés) kiérve a 65-ös számú főútra. A 65. sz. főúton DK_i irányba az 

Iregszemcse 0424 hrsz földútig, ezen DNY-i irányba az Iregszemcse 0425/20 DNY-i oldaláig., innen 

az Iregszemcse 0490/1, 0490/4 és 0474/3 hrsz területek D-i oldala a határ, a Nagykónyi0114/26 hrsz 

erdősáv K-i végéig. Innen tovább a Nagykónyi0114/4 hrsz erdősávig, majd ez az erdősáv az 

Iregszemcse- Nagykónyi szilárd burkolatú útig. Tovább az Újireg 010 hrsz erdősáv az Újireg 014/3 

hrsz tábla É-i oldaláig., ezen tovább az Újireg 014/4 hrsz földes út, ill 015 hrsz árok. Továbbiakban az 

Újireg 023 hrsz erdősáv a határ az Újireg 042/2 hrsz földesútig. Ezen tovább az Újireg 046/1 hrsz 

földesútig, majd ezen az Újireg 045/6 hrsz halastó DK-i gátjáig. Innen a határ az Újireg048/4, 048/5 

szántó, majd az Újireg 050 hrsz erdő DK-i oldala, a 050 hrsz erdő D-i sarkáig, az Okrád- patakig. A 

patak vonalán ÉNY_i irányba az Értény076 hrsz földesútig. Az úton tovább az Értény 075 hrsz erdő 

DNY-i sarkáig. Innen az Értény 065 hrsz erdősáv É-i irányba az Értény 066/4 hrsz terület D-i sarkáig. 

innen É-NY-i irányba az Értény 067 hrsz földesút az értény 062 hrsz erdősávig. Az erdősávon végig 

az Értény 044/3 hrsz halastó töltéséig. Innen a töltés a határ az Értény 043 hrsz erdősávig, majd az 

erdősáv vonalán a Koppányszántó 036 hrsz földútig, ezen tovább a Koppányszántó 036 hrsz közútig. 

A közúton az Iregszemcse 0761/35 hrsz útig. Ezen az úton É-i irányba a megyehtárig, a Somogy- 

Tolna megyehatáron haldunk tovább, É, ÉK-i irányba, majd a Tengőd 0252/1 hrsz úton É-i irányba, 

majd a Tengőd 0195/2 hrsz úton K-i irányba a Tengőd 0192 hrsz ingatlanon futó földútig, és ezen az 

úton a kiindulási pontig. 


