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Tárgy: A 10-702260-203 számú vadászterület határának megállapítása, a tulajdonosi közösség
nyilvántartásba vétele.

A 68/2015. (111.30.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. ~ (1) bekezdésében
foglaltak alapján, a Heves Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: vadászati hat6ság) vadászati
hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

Határozatot:

A 10-702260-203 kódszámú vadgazdálkodási rendeltetésű vadászterület határát 2017. március 1-
jétöl - 2037. február 28-ig, a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemterv időtartamára -

hivatalból - az alábbiak szerint állapítom meg:
Kiindulási pont a Verpelét-Egerszalók közötti közút, a Feldebrő 075 ás Egerszólát 0172 hrsz-ú közút
közigazgatási határon lévő találkozása. Egerszalók irányába indulunk majd, 650 m után az Egerszólát
0198/2 hrsz-ú útra érkezünk, és ezen D-i irányba indulunk. Áttérünk a ~-I99 hrsz-ú útra, majd az
Egerszólát 3/C erdőtag D-i határán elérjük a közig határt 2,0 km. Innen D-i irányba a Demjén 4 sz.
erdőtag Ny-i, majd D-i, ezután a 3 sz. erdőtag D-i határán elérjük a 0265 hrsz-ú utat a lakott területet
2,0 km. A belterületi utakon haladva É-i irányba rátérünk a Laskó-patakra. 500 m. Innen É-i irányba
1,6 km után, ahol a Laskó-patak és az Egerszalókra vezető közút összeér, áttérünk a közútra. 1,3 km
után elérjük az Egerszalók 069/2 hrsz-ú K2 összekötő utat. Ezen Eger irányába indulunk a 25. sz
közútig 5 km. A 25-ös úton Kerecsend felé haladunk 8,1 km-t, majd balra fordulva a Demjén 04/30
hrsz-ú úton haladunk 340 m-t. Innen É-Ny-i irányba 04/4 hrsz-ú úton haladunk 580 m-t. Elérjük Maklár
089 hrsz-ú árkot. Innen haladunk tovább D-i irányba az árkon 1,2 km-t. Innen tovább haladunk a
Kereosend 09 hrsz-ú árkon 2,1 km-t. Így elérjük 3-as szám föutat ahol É-NY-i irányba haladunk 4,6
km-t. Itt jobbra fordulva a Tófalu 036 hrsz-ú úton haladunk 900 m-t. Innen Feldebrő 0103 és a 0110/2
hrsz-ú utakon haladunk tovább 1,5 km-t. Innen K-i irányba fordulva a Feldebrő 099/2 hrsz-ú úton
haladunk 750 m-t. Innen É-i irányba fordulunk 0101 hrsz-ú úton ezen haladunk 646 m-t. Innen É-i
irányba haladunk 1,1 km-t a Demjén 0222/1 ás a Feldebrő 074/7 hrsz-ok határa mentén, amely
egyben Feldebrő-Demjén települések közigazgatási határa is. Innen a hegygerincen Vezető úton 2,4
km-t haladunk és elérjük a kiindulási pontot.

Jelen határozattal egyidejűleg a vadászterület tulajdonosi közösségét 10-702260 kódszámmal
nyilvántartásba veszem.

A vadászterület becsült kiterjedése: 2906 ha.

Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdögazdálkodási Főosztály Földművelésügyi Osztály,
3300 Eger, Szövetkezet Út 6• szám, 3301 Eger Pf.: 145. Telefonszáma: +36 (36) 413-737 - Fax: +36 (36) 795-144
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A vadászterület becsült nagysága a vadászterület részét képező helyrajzi számokat és
területnagyságot tartalmazó 1. számú melléklet alapján került megállapításra. A körül határolt
vadászterület részét nem képező - belterületi ingatlanok nélkül - területek helyrajzi számait a 2. számú
melléklet tartalmazza.

Jelen határozat ellen fellebbezés benyújtására kizárólag az jogosult, aki a Heves Megyei
Kormányhivatal által a 10-702260 kódszámú vadászterület határára vonatkozó ajánlására módosító
javaslatot tett.

A döntés ellen közigazgatási hatósági úton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak címzett
(1024 Budapest, Keleti K. út 24.) fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a vadászati hatósághoz,
mint első fokú közigazgatási hatósághoz kell a határozat közlésétől számított 15 napon belül
benyújtani (Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály
Földművelésügyi Osztály 3300 Eger, Szövetkezet út 6.), vagy ajánlott küldeményként postára
adni (3301 Eger, Pf.: 145.).

Az ügyfélnek a fellebbezéshez 10 000 Ft, azaz Tízezer forint igazgatási szolgáltatási díjat kell befizetni
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 10032000-00289782-00000000 számú számlájára
átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel. A fellebbezéshez az igazgatás
szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot csatolni kell. A határozat ellen benyújtott
fellebbezésnek, a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Indokolás:

A vadászati hatóság a 2017. március 1-jétől kezdődő vadgazdálkodási üzemtervi időszakra a 10-
702260 kódszámú vadászterület határára vonatkozóan — a vad védelméről, a vadgazdálkodásról,
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 1 hA. ~ (2) bekezdése
alapján — hivatalból, 2Q16. március 31. napján hirdetményi úton közzé tette hirdetőtábláján és
elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, a HE/FMO/1737-1/2016. számú ajánlását. A vadászati
hatóság 2016. március 31. napján kezdeményezte továbbá a fenti hirdetmény minden érintett
település önkormányzatának hirdetőtábláján, illetve elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján
legalább harminc napra történő közzétételét,

A Vtv. 11/A. ~ (5) bekezdés szerint „az ajánlással érintett vadászterület földtulajdonosa az ajánlásra
a) a vadászterület határaival kapcsolatos módosító javaslatot, illetve
b) Új vadászterület kialakítását célzó javaslatot [az a) és b) pont a továbbiakban együtt: módosító
Javaslat] nyújthat be a vadászati hatósághoz a hatályos vadgazdálkodási üzemtervi ciklus utolsó
vadászati évének május 15. napJáig.”

Román Antal meghatalmazott kapcsolattartó által 2016. május 17. napján előterjesztett a 10-702260
és 10-702350 kádszámú vadászterületek határára vonatkozó ajánlást érintő módosító javaslatot
hatóságom a Vhr. 7/B. ~ (1) bekezdés c) pontja alapján nem fogadta be, azt elutasította.

A Vtv. 11/A. ~ (10) bekezdése szerint, ha a vadászati hatóság ajánlásában szereplő vadászterület
határára nem érkezik érvényes módosító Javaslat, a vadászati hatóság a vadászterület határának
megállapítására vonatkozó szabályok szerint hivatalból megállapítja a vadászterület határát.”
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A Vtv, 8. ~ (1) bekezdés alapján „vadászterületnek minősül— hasznosítási formájától függetlenül— az
a földterület, valamint vízfelület, amelynek kiterjedése a háromezer hektárt eléri, ás szemközti
határvonalainak távolsága legalább háromezer méter, továbbá, ahol a vad

a) a szükséges táplálékot megtalálja,
b) természetes szaporodási feltételei, valamint
c) termésketes mozgásigánye, búvóhelye, nyugalma adott,

A Vtv. 8. ‚~ (2) bekezdése szerint, nem minősül vadá.szterületnek, ás a vadászterület kiterjedésének
megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni az azon található

a) település közigazgatási belterüle tét, valamint
b) lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan,
c) tanya, valamint major,
d) temető,
e) nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból bekerített hely,
~l repülőtér,
g) közút, valamint a közút ás annak fel- ás lehajtója által határolt, továbbá
h) vasút

területét.”

A Vtv. 8. ~ (3) bekezdése alapján ‚a vadászterület határa nem te,jedhet át a vadgazdálkodási
tájegység határán.”

A Vtv. végrehajtásának szabályairól szóló 7912004. (V. 4.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. ~
(4) bekezdése szerint „a vadászterület határa a Vtv. 8. ~-a ás 19. ~ (2) bekezdése alkalmazásában
olyan, tartós nyom vonalas létesítmény, vonalas jellegű természeti tereptárgy, erdőtag határvonala
vagy közigazgatási hatérvonal lehet, amelynek nyomon követhetőságe ás beazonosíthatósága az
üzemtervi időszak végéig fennmarad.”

A Vtv. 19. ~ (2) bekezdése értelmében ‚a vadászterület határának megállapításánál figyelemmel kell
lenni;

a) a vadászterület rendeltetésáre;
b) a vadászferülettá minősíthető föld tulajdoni, használati viszonyaira;
c) a vad mozgási körére, életfeltételeire, védelmére, valamint sz élőhely ökológiai adottságaira;
d) az érintett földrészlefek művelési ágára;
e) a területen mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási tevékenységet folytató szervezet belső szervezeti

felépítésére;
~ a biztonságos vadászat lehetőségére,
g) az erdőterv betartásának lehetőségére;
h) államhatár esetében a szükséges védőtávolságra, továbbá arra, hogy
i) zérványterüiet tie keletkezzen;
j~ a háromezer hektár vagy azt meghaladó természetvédelem alatt álló területek — a védelmükhöz

szükséges övezettel együtt — lehetőleg önálló vadászterületet képezzenek;
k) a háromezer hektárnál kisebb területű természetvédelem alatt álló területek lehetőleg egy

vadászterületre essenek;
I) a vadászterület határának egyértelmű azonosíthatóságára, tartósságára ás nyomon

követhetőságáre.”
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A Vtv. 19. ~ (3) bekezdése szerint a vadászati hatóság a vadászterület legkisebb kiterjedésétől
legfeljebb ötszáz hektárral eltérhet, amennyiben a kialakítandó vadászterületen a vadászatí jog
szakszerű gyakorlása, illetőleg hasznosítása egyébként biztosított.

A Vtv. 20’ ~ (1) bekezdése alapján „a vadászterület határának megállapítása a vadgazdálkodási
űzemterv időtartarnára szól, ás ezen időtartam alatt köti a mindenkori földtulajdonosokat.

A vadászterület határának megállapításával kapcsolatos eljárásom során megvizsgáltam a kijelölésre
tervezett vadászterület határát ás megállapítottam, hogy a vadászterület határa nem terjed át a
tájegység határán, A vadászati hatóság a vadászterület határának megállapitásakor a Vtv. 19. ~ (2)
bekezdésében valamint a Vhr. 3.~ (4) bekezdésében felsoroltakat figyelembe vette.

A vadászati hatóság megállapította, hogy a vadászterület pontos kiterjedését meghatározni nem tudja,
mert a vadászterület határvonala több esetben helyrajzi számos területet vág át, és az átvágott
területek nagyságát, közhiteles nyilvántartási adatok hiányában, hiteles módon a határozat
meghozatalának időpontjában megállapítani nem lehetett.

A Vtv. 6. ~ (2) bekezdése szerint ‚a vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett
földtulajdonosok vadászati Joggal rendelkező közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség)
alkotnak, A tulajdonosi közösséget, valamint a tulajdonosi közösség képviselőjét a vadászati hatóság
nyilvántartásba vesz~ illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén a
nyilvántartásból törli.”

A Vhr. 2. ~ (1) bekezdése alapján „a vadászterület határának megállapításával egyidejűleg a
vadászati hatóság a tulajdonosi közösséget a hozzá tartozó vadászterület azonosító kódszámának
megjelölésével nyilvántartásba veszi. A tulajdonosi közösség nyilvántartásba vételekor a vadászterület
azonosító kódszáma a vadászterület sorszámát ás a vedászterűlet fekvé’se szerinti megye kódját
tartalmazza.”

A fentiek alapján a 10-702260 kódszámú vadászterület tulajdonosi közösségét nyilvántartásba vettem.

A fent lelrtakat alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem~.

Döntésemet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló
6812015. (Ill. 30.) Korm. rendelet 13. ~ (1)-(4) bekezdései alapján biztosított jogkörömben eljárva
hoztam meg. .

Határozatomat a közigazgatási hatósági eljárás ás szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 71. ~ (1) bekezdésének ás a Ket. 72. ~ (1) bekezdésének
megfelelően hoztam.

A jogorvoslat lehetőségét a Vtv. 11/C. ~ (2) bekezdés szerint biztosítottam.



(
5

A fellebbezési eljárás díjáról történő tájékoztatás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal,
valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási
díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2. ~ (1)-(3) bekezdésén, valamint a 4.
~ (1) és (3) bekezdésén alapul.

Eger, 2016. június „11’

Q~ ~c~J)~
JGN, 14
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Kaplák kifüggesztésre:
1. Heves Megyei Kormányhivatal hivatalos hirdetötáblája és elektronikus felülete
2. Érintett Önkormányzatok (Egerszőlát, Egerszalók, Eger, Demjén, Kerecsend, Tófalu, Feldébrő)

elektronikus úton
3. lrattár



1. mefléklet: Vad~szterüJet re~e 702260

EGERJK/779128 0,2630
EGERJK/779/28 0,0543
EGER/K/779141 0,1446
EGER/K/779/43 0,1523
EGER/K/779J45 0,0379
EGERJKJ779/47 0,0822
EGER/K/779/49 0,1322
EGER/K1779/49 0,0615
EGER/K/779/49 0,1134
EGER/K/779/51 0,0133
EGER/K/779/53 0,1035
EGER/K/779/53 0,1259
EGER/K/779/55 0,1825
EGER/K/779/55 0,2940
EGER/K/779/56 0,0195
EGERJK/779/6 0,3497
EGER/K/781/9 0,0722
EGERSZALÓK/K/111/25 6,8026
EGERSZALÓK/K/111/25 0,7906
EGERSZALÓK/K/111/28 0,4947

EGERSZALÓK/K/111/31 0,6240
EGERSZALÓK/K/11i/31 0,0859
EGERSZALÓK/K/111/32 0,0837
EGERSZALÓK/K/112/17 1,0723
EGERSZALÓK/K/112/5 0,2938
EGERSZALÓK/K/75/2 0,0474
EG ERSZALÓK/K/76 0,0873
EGERSZALÓK/K/77 0,2015 ‘

EGERSZALÓK/K/79/1 2,8531
EGERSZALÓK/K/79/1 3,2033
EGERSZALÓK/K/79/2 0,1478
EGERSZALÓK/K/79/2 1,7100
EGERSZALÓK/K/79/3 1,7456
EGERSZALÓK/K/79/4 0,3936
EGERSZALÓK/K/79/5 0,9594
EG ERSZALÓK/K/79/6 1,3864
EGERSZALÓK/K/85/11 0,8182
EGERSZALÓK/K/’85/11 1,3282
EGERSZALÓK/K/85/11 ‚ 58,5320
EGERSZALóK/K/85/12 22,1494

EGERSZALÓK/K/85/2 0,5304
EGERSZALóK/K/85/3 ‚ 0,5125
EGERSZALŐK/K/85/4 0,0106
EGERSZALÓK/K/85/5 0,0484
EGERSZALÓK/K/89/2 -~ 0,0870
EGERSZALÓK/K/89/3 0,0781
EGERSZALÓK/K/89/4 ‚ 0,0567
EGERSZALÓK/K/90 0,1971
EGERSZALÓKJK/91 0,0989
EGERSZALÓK/K/9311 25,8973

EGERSZALÓK/K/93/1 8,2534
EGERSZALÓK/K/93/i 40,7088
EGERSZALÓK/K/93/2 0,0577
EGERSZALÓK/K,193/2 0,1571
EGERSZÓLÁT/K/198/3 1,7458
EGERSZÓLÁT/K/200/1 15,7859
EGERSZÓL~J/K/200/2 30,5472
EGERSZÓIÁT/K/202 45,2694
EGERSZÓLÁT/k/214 3,5564

2016.06.13 29/37



1. melléklet; Vadészterület részt. 702260

EGERSZÓLÁT/K/216/2
EG ERSZÓL6T/K/2 16/3
EG ERSZÓLÁT/K/216/’4
EG ERSZÓLÁT/K/216/5
EG ERSZÓ LÁT! K/216/5
EGERSZÓ LÁT/K/2 16/5
EGERSZÓLÁT/K/216/6
EG ERSZÓ LÁT/K/2 18
EG ERSZÓLÁT/K/219/1
EGERSZÓLÁT/K/219/3
EGERSZÓLÁT/K/219/4
EGERSZÓLÁT/K/221/2
EGERSZÓLÁT/K/221/3
EG ERSZÓL4T/K/221/4
EGERSZÓLÁT/K/222
EGERSZÓL6T/K/223/1

EG ERSZÓ LÁT/K/223/2

16,0686
0,6368
0,5351
2,2150

10,3150
1,6465
0,1472

15,8841
3,6481
0,1402
4,3673

11,4780
3,4974
5,8427
5,6138
1,5581
2,2909

EGERSZÓLÁT/K/223/3 4,7076
EGERSZÓLÁT/K/225/i 22,1336
EGERSZÓLÁT/K/225/2 0,5103
EGERSZÓLÁT/K/225/3 0,7033
EGERSZÓLÁT/K/225/4 0,8291
EGERSZÓLÁT/K/225J5 0,9486
EGERSZÓL4T/K1226 2,5655
EGERSZÓLÁT/K/226 2,5317
EGERSZÓLÁT/K/226 2,2945
EGERSZÓLÁT/K/226 1,9783
EGERSZÓLÁT/K/226 1,6645
EGERSZÓLÁT/K/226 1,6625
EGERSZÓLÁT/K/226 1,5656
EGERSZÓLÁT/K/226 2,3157
EGERSZÓLÁT/K/226 2,2332
EGERSZÓLÁT/K/226 2,8802
EGERSZÓLÁT/K/227 1,3544
EGERSZÓLÁT/K/227 1,3387
EGERSZÓLÁT/K/227 1,4302
EGERSZÓLÁT/K/227 2,7417
EGERSZÓLÁT/K/227 3,2684
EGERSZÓLÁT/K/227 3,6779
EGERSZÓLÁT/K/227 4,2170
EGERSZÓLÁT/K/227 1,0731
EGERSZÓLÁT!K/227 3,6334
EG ERSZÓLÁT/K/228/1 4,9078
EGERSZÓLÁT/K/228/2 0,4314
EGERSZÓLÁT/K/228/3 1,1356
EGERSZÓLÁT/K/228/4 4,1427

EGERSZÓLÁT/K/229/1 0,7530
EGERSZ6LÁT/K/229/12 0,2122
EGERSZÓLÁT/K/229/15 0,3878
EGERSZÓLÁT/K/229/3 0,8691
EGERSZÓLÁT/K/229/4 1,2992
EGERSZÓLÁT/K/229/6 0,4753
EGERSZÓLÁT/’K/229/6 0,4548
EGERSZÓLÁT/K/231 3,1192
FELDEBRŐ/K/100/1 6,9961
FELDEBRŐ/K/100/2 8,6487
FELDEBRő/K/i00/3 0,5617

FELDEBRŐ/K/110/1 1,8983
FELDEBRŐ/K/i10/10 4,3485
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2. melléklet: Vadászterület nef .~sze 702260

EG ER/K/778
EGER/K/779/1
EGER/K/779/25
EGER/K/779/3
EG ER/K/779/49
EG ER/K/780/2
EG ERSZA Ló K/K/i 11/2 4
EG ERSZALóKJK/112/1
EG ERSZALÓK/K/112/16
EGERSZALÓK/K/112/18
EG ERSZALÓ K/K/112/19
EG ERSZALÓ K/K/112/20
EGERSZALÓK/K/112/4
EG ERSZALÓ K/K/112/6
EGERSZALÓK/K/116
EG ERSZALÓK/K/69/2
EG ERSZALÓ KJK/74/1
EGERSZALÓK/K/74/2
EGERSZALÓK/K/78
EGERSZALÓK/K/80
EGERSZALóK/K/81/i
EG ERSZALÓK/K/S1/2
EG ERSZA LÓ K/K/S 1/3
EG ERSZA LÓ K/K/S 1/4
EG ERSZALÓ K/K/85/13
EGERSZÓLÁT/K/172
EG ERSZÓLÁT/K/198/2
EGERSZÓLÁT/K/199
EGERSZÓLÁT/K/217
EGERSZÓLÁT/K/220
EGERSZÓLÁT/K/224
EGERSZÓLÁT/K/226
EGERSZÓLÁT/K/227
FELDEBRŐ/K/101
FELDE B RŐ/K/103
FELDEBRŐ/K/110/2
FELDEBRÓ/K/99/2
KERECSEND/K/10/21
KERECSEN D/M/ii
KERECSEND/K/12/13
KERECSEND/K/13
KERECSEND/K/15
KERECSENDIK/16
KERECSEND/K/17/11
KERECSEND/K/17/13
KERECSEND/K/17/6
KERECSEND/K/19
KERECSEND/K/’2
KERECSEND/K/20
KERECSEND/K/2116
KERECSEND/K/23
KER ECSEND/K/3/10
KERECSEND/K/3/8
KERECSEND/K/4/30

kivett 0,6906
‘kivett 0,0263
kivett 0,0837

1,1343
0,8179
0,4320
2,0813
1,3983
0,0521

11,7261
2,6858
8,7828
0,1838
0,1927
0,0629

kivett 0,3364
kivett 10,8189
kivett 0,5054
kivett j 0,7646
kivett 2,7147
kivett 0,5205
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett

kivett 0,2843
kivett _______ 1,5691
kivett ‚ 0,0807
kivett 0,6338
kivett ‚ 0,8704
kivett 0,5431
kivett 0,0742
kivett 0,3508
kivett 2,1727
kivett 0,8333
kivett ‚ 0,5674
kivett 6,0544
kivett ‚ ‚ 0,7490
kivett 0,5599
kivett 0,7371

EGER/K/740/1 kivett 0,0249
EGER/K/740/2 kivett 0,0462
EGER/K/740/3 kivett 0,0176
EGER/K/767/70 ‚kivett 0,1196
EGER/K/777 kivett 0,2305

kivett 0,0504
kivett 0,1806

‚kivett
kivett

0,5221
0,4541

kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett
kivett

‚kivett
kivett
kivett
kivett
kivett

4,6185
0,2578
0,5721
0,6251
0,8713
0,6300
2,5216
1,7194
2,3928
1,1045

‚kivett
kivett
kivett „

kivett

0,6609
0,5060
0,4445
0,3378
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2. melléklet: Vadászterület n~ része 702260

DEMJÉN/K/233/26 kivett 0,0654
DEMJ ÉN/K/233/267 kivett 0,2211
OEMJÉN/K/233/280 kivett 0,2949
DEMJÉN/K/233/282 kivett 0,1724
DEMJÉN/K/234 kivett 0,1115
DEMJÉN/K/236 kivett I 0,7161
DEMJÉN/K/240 kivett 0,6329
DEMJÉN/K/247 kivett 0,1021
DEMJÉN/K/248 kivett 0,0030
DEMJÉN/K/263 kivett 0,0782
DEMJÉNJK/265 kivett 0,4411
DEMJÉN/K/286/2 kivett 0,0144
DEMJÉN/K/287/19 kivett 0,0853
DEMJÉN/K/287/20 kivett 0,0033
DEMJÉN/K/287/21 ______ kivett 0,5283
DEMJÉN/K/227/22 kivett 0,0083
DEMJ~N/K/287/23 kivett 0,0203
DEMJÉN/K/29 kivett 0,0830
‘~~iÉN/K/290/2 kivett 0,0614
OEMJÉN/K/291 kivett 1,7134
DEMJÉN/K/3/1 kivett ‚ 0,0087
OEMJÉN/K/3/2 ‚ kivett ‚~ 0,1724
DEMJÉN/K/32 kivett 0,0475
DEMJÉN/K/39/1 kivett 0,1394
DEMJÉN/K/39/2 kivett 0,1282
DEMJÉN/K/46 kivett 0,1347
DEMJÉN/K/53 kivett 0,0920
DEMJÉN/K/55 1kivett ‚ 0,0506
DEMJÉN/K/56 kivett 2,9546
DEMJÉN/K/62 kivett 0,7829
DEMJÉN/K/66 kivett 0,1154
DEMJÉN/K/77/1 kivett 20,0791
DEMJÉN/K/77/2 kivett 0,1916
DEMJÉN/K/77/3 kivett 2,3247
DEMJÉN/K/82 kivett ‚ 0,0724
DEMJÉN/K/83/17 kivett I ‚

DEMJÉN/K/83/23 ‘kivett ‚ 0,0110
OEMJÉN/K/83/30 kivett 1,0385
DEMJÉN/K/83/45 ~kivett 0,0980
DEMJÉN/K/83/60 ‚ kivett ‚ 0,8698
DEMJ.ÉN/K/83/61 kivett 0,9923
DEMJÉN/K/83/69 ‚ kivett ________~__~~~ 0,0388
DEMJÉN/K/83/71 kivett ‚ 0,2044
DEMJÉN/K/92 kivett —~ 0,1603
DEMJÉN/K/93 kivett ‚ 0,0096 ‚

DEMJÉN/K/94 kivett ‚ ‘ j 0,9718
DEMJÉN/K/98/1 kivett 0,6269
DEMJÉN/K/99/1 kivett 0,0808
OEMJÉN/K/99/2 kivett 0,0392
EGER/K/722 kivett 4,5916
EGER/K/724/5 kivett ‚ 0,1456
EGER/K/729/7 kivett 0,3349
EGER/K/731 ‚kivett 0,4565
EGER/K/738/15 kivett 0,0483
EGER/K/738/28 kivett 6,4116
EGER/K/738/42 kivett 0,1157
EGER/K/738/43 kivett, 0,1960
EGER/K/738/46 kivett 0,0028
EGERJK/738/54 kivett 0,3573
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