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körzetek határleírása. 

 

 

1. Piócás,- Sertés kombinát. 218 ha 

Újszászi út, Ságvári Tsz bejárójától indulva, É-i irányba, onnan jobbra , É-ÉK-i irányba a magtár 
kerítése mellett, tovább a piócás dűlőn, majd jobbra D-DNy-i irányba a John Dere útig, onnan D-DK 
felé az új Rékasi útig , majd D-i irányba a Rékasi úton, a 40-es útig a  40-es úton Abony felé a helység 
tábláig, majd a Mária Terézia úton,  a város határán a szélső házak, a Magyar Benigna úton és a 
Ságvári Tsz bejárójával bezárólag a kiindulási pontig. 

2. Mirhó. 209 ha 

Piócás dűlőtől indulva É-ÉK-i irányba a régi Rékasi úton az M4-es útig onnan jobbra É-ÉK-i irányba a 
Mirhó középső dűlőn D-DNY –i irányba a John Dere útig majd jobbra É-ÉNY - i irányba a régi Rékasi 
útig és a Piócás dűlővel bezárólag a kiindulási pontig. 

3. Mirhó lapos. 280 ha  

John Dere út tól a középső dűlőn indulva É - i irányba az M4-es útig és jobbra É-ÉK felé az M4-es úton 
a 32-es,- 40-es úti felüljáró irányába, az új Rékasi úti leágazásig, majd jobbra D- i irányba az új Rékasi 
úton, a John Dere útig majd jobbra É-ÉNY –felé a kiindulási pontig, a Mirhó középső összekötő útnál 
bezárólag a kiindulási pontig. 

4. Csikómajor. 233 ha 

M4-es főúttól É-ÉNY - irányába a régi vashídtól indulva az új Rékasi úton Pest megye határáig onnan 
jobbra K- i irányba a rókalyukas dombig, majd D-DK –i irányba a kisfacsoport és magassági pont 
érintésével a Csikómajori erdő NY-i sarok érintésével az erdő mellett  É-ÉNY felé Pest megye 
határvonalán az M4 –es útig onnan É-ÉNY- i irányba az M4-es út mellett, az új Rékasi úti bejáró és 
régi vashíddal bezárólag a kiindulási pontig. 

5. Sahalom. 392 ha 

40-es úton az új Rékasi úti lejáró tol indulva É- i irányba a John Dere utat érintve É-ÉK –i irányba az új 
Rékasi úton az M4-es útig, az M4 –es úton D-DK –irányba a 40-es,-32-es úti csomópontig onnan 
jobbra NY-i irányba a 40-es úton az új Rékasi úti bejáróval bezárólag a kiindulási pontig. 

6 . Hobbi. 114 ha 

40-es úton NY-i irányba indulva Abony táblánál balra D-i irányba a volt vadaspark kerítése mentén, a 
hobbi telkek mellett D-NY irányba a vasúti sínekig majd K- felé a fénysorompóig, onnan balra É-i 
irányba a darab dűlőn a 40-es útig a 40-es úton balra  Abony tábláig bezárólag a kiindulási pontig. 

7. Harkányi. 180 ha 

40-es úton K-i irányba Szolnok felé indulva a 32,–es M4 –es úti csomópontig jobbra D-DNY irányba 
Pest megye határvonalon a vasúti sínekig onnan NY-i irányba Abony felé a fénysorompóig É-i irányba 
a vasút és a 40-es úttat összekötő darabdűlővel bezárólag a 40-es útig a kiindulási pontig. 



8. Csendőrlapos. 88 ha 

Tószegi úti postaládáktól indulva É-i irányba a volt Márkus tanya dűlőn a hármas kereszteződésig 
onnan É-ÉNY irányba a dűlőúton majd a fasor mentén a vasúti sínekig, onnan balra NY irányba Abony 
felé a Tószegi úti sorompóig majd D-DK-i irányba a Tószegi úton a postaládáknál a volt Márkus tanya 
dűlő úttal bezárólag a kiindulási pontig. 

 

9. Dinnyés lapos. 271 ha 

A Márkus dűlő hármas elágazódástól indulva É-i irányba a dűlőúton majd a fasor mellett a vasúti 
sínekig onnan jobbra Szolnok felé K-i irányba a fénysorompót érintve a Kárteszi dűlőig majd jobbra 
fordulva D-DNY irányba a patkó fasorig majd jobbra É-NY- irányba a patkófasoron a hármas út 
elágazódásig a Márkus dűlő út és patkó fasor torkolatával bezárólag a kiindulási pontig. 

10. Lőszer telep. 273 ha 

Patkó fasortól indulva a Kárteszi dűlőn É-ÉNY irányba a vasúti sínekig majd jobbra fordulva Szolnok 
felé K- i irányba Pest megye határhatárvonalán D-DNY irányába érintve a határlapost és a darabfasort 
a Patkó fasorig, majd a Patkófasoron É-ÉNY irányba a Kárteszi dűlővel bezárólag a kiindulási pontig. 

11. Fácán nevelő. 109 ha 

Tószegi úti postaládáktól indulva a Márkus dűlőn É-ÉK- i irányba a hármas dűlőút torkolatig majd 
jobbra D-DK-i irányba a Patkófasoron a fácán nevelő telep erdősarkához, onnan jobbra D-DNY 
irányba a nevelőtelepi dűlőn a Tószegi útig majd jobbra É-ÉNY irányba a Tószegi úton a postaládákig a 
Márkus dűlő kezdetéig a kiindulási pontig. 

12. Patkó. 127 ha 

Tószegi útról indulva É-ÉK-i irányba a fácán nevelő telep dűlőútján a Patkó fasorig onnan D-DK-i 
irányba a Patkófasoron a Pest megyehatárig majd jobbra a határfasoron D-DNY irányba a Tószegi útig 
majd jobbra É-ÉNY irányába a fácán nevelő telep dűlőútjáig bezárólag a kiindulási pontig. 

13. Füzes ér. 178 ha 

Tószegi úti, vasúti átjárótól kiindulva D-DK irányába a téglás darálóig, majd vele szembe a füzes éri 
laposon a csatorna mentén D-DNY irányába.  A csatorna átjárójáig, majd a csatorna túloldalán a 
Csaba dűlő mentén a fasort követve, a fasor végén jobbra fordulva D- NY irányába.  A 
szennyvíztisztítóhoz vezető dűlő úton, a dűlőúton haladva a Kőröstetétlen i útig, majd jobbra fordulva 
É irányába Az Abony Kőröstetétlen- i úti vasúti átjárónál jobbra Szolnok felé a vasúti sínek mellett K 
felé a Tószegi úti vasúti átjáróig a kiindulási pontig. 

14. Kernács. 264 ha 

Kőröstetétlen i útról indulva É-ÉK irányba az Akadémia dűlőn az Akadémia erdőt érintve az Újvilág Tsz 
alatti homokpart dűlőid majd a homokpart dűlőn balra haladva a Csaba dűlő végéig majd balra 100 
méter után jobbra a szennyvíz tisztító hoz vezető dűlőn ki a Kőröstetétlen i útra, a Tetétleni úton D 
irányába az Akadémia dűlő bejáratával bezárólag a kiindulási pontig.  

 

 

 



15. Akadémia. 341 ha 

Tószegi úttól a Telek Mátyás féle tanyától kiindulva a Kecskés dűlőn, D- DNy irányába az Akadémia 
tanya középső dűlőig, majd jobbra fordulva Ny-i irányba, az Akadémia középső dűlőn, az Akadémia 
dűlőig. Onnan jobbra az Akadémia dűlőn É- ÉK irányba, az Újvilág TSZ alatti Homokpart dűlőig.  
Homokpart dűlőn Ny-i irányba a Csaba dűlőig, majd jobbra fordulva É-Ék irányába, a Csaba dűlőn, 
Tószegi út irányába az átereszig, majd a csatornapart D-DK-i oldalán a Tószegi útig. A Tószegi úton 
jobbra fordulva D-DK irányába a Kecskés dűlő bejáratáig a Telek Mátyás tanyáig bezárólag, a 
kiindulási pontig.   

 

16. Csücsök. 252 ha. 

Az Akadémia tanya középső dűlő és a Kecskés dűlő találkozásától indulva, a Kecskés dűlőn D-DNy 
irányában a Pest megye határig, azaz a mellette húzódó Gerje- Perje csatornáig. A csatorna mentén 
Ny-i irányba a Kőröstetétlen-i út hídjáig. A hídtól a Tetétleni úton É irányában, az Akadémia dűlő 
bejáratáig. Az Akadémia dűlő bejáratától tovább É-ÉK irányába érintve jobbra a Szilfa sort, balra a 
Kernács lejárót, majd az Akadémia tanya középső dűlőt. Az Akadémia tanya középső dűlőn D-DK 
irányában haladva a Kecskés dűlő találkozásával bezárólag, a kiindulási pontig. 

17. Balhás. 268 ha. 

A Tószegi út és a Pest megye határtól indulva a megyehatár mentén D-i irányba, a Kacsás fasorig, 
onnan jobbra a Kacsás fasoron D-DNy irányába a Kecskés dűlőig. A Kecskés dűlőn jobbra fordulva É-
ÉK irányba a Tószegi út felé, balról érintve a barackost, a dűlő végén a Tószegi út találkozásánál a 
Telek Mátyás féle tanya mellett Jobbra a Tószegi úton, D-DK irányba a megye határig, a 
megyehatárral bezárólag a kiindulási pontig.  

18. Béke. 198 ha. 

A Kacsás fasor képzeletbeli meghosszabbításától kiindulna D irányba a Pest megye határvonalon, 
majd jobbra Ny irányba a megyehatárt követve, illetve a Gerje- Perje csatorna mentén a Kecskés dűlő 
végéig. A Kecskés dűlő É-ÉK irányba a Kacsás fasorig, majd a Kacsás fasoron D-DK irányába és a fasor 
képzeletbeli meghosszabbításával bezárólag a Pest megye határig, a kiindulási pontig. 
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