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2. melléklet 
 

 
 
 

B E S Z Á M O L Ó 
 
 

1. A projekt címe: A Paksi Atomerőmű melegvizes kifolyó környékén a halállomány összetételének, 
mennyiségének és vándorlásának tudományos vizsgálata 
 
3. A kedvezményezett neve: Bács-Kiskun Megyei Horgászegyesületek Szövetsége 
 
4. A kedvezményezett címe: 6000 Kecskemét, Batthyány utca 19. 
 
4. A projekt megvalósításának szakmai összefoglalása, az elért eredmények részletezése (a megvalósított 
tevékenységek ismertetése, az elért eredmények szöveges és számszerűsített bemutatása, az 
elszámolásban szereplő jelentősebb tételek szöveges indoklása – szükség szerint mellékletként 
csatolható). 
 
4.1. Bevezetés, indoklás 
 
A Bácshosz kezelésében lévő paksi Duna szakasz egy pontja az Atomerőmű melegvizes kifolyója mindig 
frekventált helye volt mind a szabályos, mind pedig a szabálytalan horgászati és halászati módszerek 
alkalmazásának. A halak egyes időszakokban előszeretettel keresik fel, illetve állnak meg nagy tömegben 
ezen a gyors folyású, a környezettől mindig melegebb vizet szállító szakaszon. 
 
A Bácshosz az úgynevezett paksi melegvíz kifolyót és annak környékét, amely közismerten a dunai 
halállomány kivételes koncentrációját eredményezi, egész éves kíméleti területté nyilvánította, mivel a 
kivételes koncentráció nem csak a telelési és szaporodási időszakra, hanem egész évre jellemző, ezért a 
Duna ezen szakasza az illegális horgászati és halászati tevékenység bázisa volt. A Hhtv. szellemiségével 
összhangban a halak élőhelyének és a halak védelmének érdekében, a szakértői véleményre támaszkodva 
tett javaslatot a Bácshosz a kíméleti területre. A halgazdálkodási hatóság a javaslatot megvizsgálta és 
indokoltnak találta a kijelölést. 
 
Mivel azonban néhány horgász ezt a döntést képtelen volt elfogadni, miközben a szakemberek jelentős 
része egyetértett azzal, mindent elkövetett annak érdekében, hogy a területen ismételten horgászhasson. 
Ennek megfelelően a vizsgálatokat azért kezdeményezte a Bácshosz, hogy a szóbeli elmondások, 
visszajelzések mellett rendelkezésére álljon egy tudományos vizsgálatokkal is megalapozott anyag, amely 
igazolja, vagy megcáfolja azt a tézist, hogy a Paksi Atomerőmű melegvizes kifolyója egy frekventált hal 
tartózkodási hely, melyet a halállomány fokozott védelme érdekében indokolt egész éves kíméleti 
területté nyilvánítani. Így a vizsgálat célja a Paksi Atomerőmű hűtővizének a halállományra gyakorolt 
hatásának monitorozása, a hőterheléssel közvetlenül érintett folyószakaszon meglévő halállomány 
minőségi és mennyiségi összetételének összehasonlítása a hőterheléstől mentes felsőbb folyószakasz 
(kontroll) és a hőterheléssel érintett, már jelentősen hígított lentebbi folyószakasz halállományának 
összetételével. 
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4.2. Vizsgálati módszerek, helyszínek 
 
A vizsgálatok módszeréül, egy nemzetközi tanulmány által is legalkalmasabbnak tartott eszközt, az 
elektromos halászgépet és az elektromos kecét választottuk, ami Magyarországon általánosnak tekinthető 
mintavételi módszer a halállományok felmérése során. 
A felmérések alkalmával a következő adatokat rögzítettük: 
Vízterület, monitorozási helyszín adatai 

- Vízterület, mintahely neve 
- Település közigazgatási határa 
- Vízterület típusa 
- A monitorozási helyszín hosszúsága, GPS koordinátái (a vizsgált szakasz alsó és felső 

pontjainál) 
Megfigyelési körülmények adatai 

- Dátum (év, hó, nap) 
- Vízállás (alacsony, közepes, magas) 
- Víz vezetőképessége (µS/cm) 
- Víz hőmérséklete (°C) 
- Víz oldott oxigéntartalma (% és mg/l) 
- Víz kémhatása 

Halászati módszer, felszerelés adatai 
- A halászati felmérést végző munkacsoport (a csoport vezetője és tagjai) 
- Halászati módszer (gázolva, csónakból) 
- Az elektromos halászgép gyártója, típusa, teljesítménye 
- Impulzus típusa (DC vagy PDC) 
- Impulzus frekvencia (Hz) 
- Feszültség (V), áramerősség (A) 
- Anód típusa és száma (kézi anód átmérője, vagy rögzített anód sugarainak száma) 
- A mintavételi sáv becsült szélessége 

Mintavételi eredmény adatai 
- Feljegyzett halfajok 
- Az egyes halfajok megfigyelt egyedszáma 

 
Mintavételre 3 folyószakaszt választottunk, melyek közül az első a melegvizes kifolyóhoz képest a felső 
szakaszon helyezkedett el, a középső a melegvizes kifolyót is magában foglalta, míg a harmadik szakasz a 
kifolyó alatt elhelyezkedő rész volt. Minden egyes szakasz hossza 2 fkm volt, míg egy-egy szakaszon 
belül 3 x 500 méteres szakaszok képezték az elektromos kecével végzett mintavételek helyeit. Az 
elektromos kece saját gyártású, míg az alkalmazott halászgép a SAMUS 750 MP típusú volt. 
Az egyes mintavételi szakaszok a 1; 2. és 3. képen láthatók, amelyeken sárga vonal jelöli a szakasz 
kezdetét és végét, míg piros vonallal jelöltük a kecés mintavételi szakaszok nyomvonalát. A vízminőségi 
paraméterek meghatározására PONSEL ODEON típusú hordozható vízminőség analizáló készüléket 
használtunk. 
 
Mivel a vizsgálat célja nem önmagában a halfauna meghatározása, értékelése, hanem a melegvizes 
kifolyó hatásának és az egész éves kíméleti területté nyilvánítás szakmai helyességének ellenőrzése, 
esetleg korrekciója volt, ezért az észlelt halfajokat két szempont szerint értékeltük. Az első részben az 
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összes észlelt halfaj darabszámát, a másodikban csak a horgászati szempontból jelentőséggel bíró halfajok 
darabszámát vettük alapul. 
 
A vizsgálatokat eredetileg 3 évre terveztük, hogy minden időjárási és vízállási körülmények mellett 
lehessen mintát gyűjteni, azonban ezt egy évre kellett rövidítenünk. Ezért a páros hónapokban nappali 
kecés és éjjeli partmenti elektromos halászgépes mintavételeket végeztünk, míg a páratlan hónapokban 
csak nappali, elektromos halászgépes partmenti mintavételek történtek. Mivel a Paksi Atomerőmű 
melegvizes kifolyója a jobb parton helyezkedik el, így a vizsgálatokat is csak ezen a partoldalon 
végeztük, a balpartról mintát nem gyűjtöttünk. A mintavételek során tapasztaltunk magas vizállást, 
jelentős áradást és extrém alacsony vízszintet is a nyár folyamán, valamint végeztünk mintavételt a nyári 
32-34 oC-os melegben és télen -9 oC-ban is, amikor 2018. decemberében olyan éjszakai köd ereszkedett le 
párosulva a gőzölgő melegvízzel, hogy saját testi épségünk megóvása érdekében a mintavételt be is 
kellett szüntetni. Sok esetben pedig a jelentős hajóforgalom akadályozta a mintavételt. Viszonylag sok 
volt a horgász is a vízparton, illetve a vízen csónakkal, illetve a nyári időszakban a parton pihenő 
strandolókat sem akartuk zavarni a halászattal, illetve ezek kikerülésének baleset megelőzési okai is 
voltak. 
A mintavételi szakaszok EOV koordinátái: 
 

- Felső kontrollszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 640345,8m - 143729,1m 
- Az első kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 640345,8m - 143729,1m 
- Az első kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 640437,9m - 143781,4m 
- A második kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 639616,3m - 143671,4m 
- A második kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 639116,9m - 143711,6m 
- A harmadik kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 638630,7m - 143784,5m 
- A harmadik kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 638026,2m - 143805,4m 

- Felső kontrollszakasz vége: EOVy - EOVx: 638026,2m - 143805,4m 
 

1. kép: A felső kontrollszakasz mintavételi helyei 
 

- A melegvizes kifolyószakasz kezdete: EOVy - EOVx: 636593,0m - 137752,4m 
- Az első kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 636593,0m - 137752,4m 
- Az első kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 637032,9m - 137358,0m 
- A második kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 637156,1m - 137282,3m 
- A második kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 637504,2m - 136999,5m 
- A harmadik kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 637595,9m - 136789,5m 
- A harmadik kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 637826,6m - 136182,3m 
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- A melegvizes kifolyószakasz vége: EOVy - EOVx: 637826,6m - 136182,3m 
 

2. kép: A melegvizes szakasz mintavételi helyei 
 
 

- Alsó kontrollszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 638288,7m - 134433,1m 
- Az első kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 638288,7m - 134433,1m 
- Az első kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 638350,2m - 133911,4m 
- A második kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 638323,6m - 133776,9m 
- A második kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 638352,1m - 133225,6m 
- A harmadik kecésszakasz kezdete: EOVy - EOVx: 638341,5m - 132848,3m 
- A harmadik kecésszakasz vége: EOVy - EOVx: 638324,1m - 132346,3m 

- Alsó kontrollszakasz vége: EOVy - EOVx: 638324,1m - 132346,3m 
 

3. kép: Az alsó kontrollszakasz mintavételi helyei 
 
4.3. Vizsgálati eredmények 
 
4.3.1. Vízminőségi változások 
 
Hőmérséklet 
A vízhőmérsékleti adatokat az 1. ábra tartalmazza, amelyből látható, hogy a II-es vagy melegvizes 
befolyónál mért értékek minden esetben magasabbak, mint a felső vagy az alsó szakaszokon mért 
vízhőmérsékletek. Az ábrából az is egyértelműen látható, hogy a befolyó melegvíz még kilométereken 
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keresztül érezteti hatását, mivel az I. szakasztól a III. szakasz hőmérséklete jól láthatóan magasabb, amit 
csak az atomerőmű hűtővizének hőmérséklete okozhat, mivel más befolyó víz nincs a közelben. 
 
Oxigéntartalom 
A víz oxigénkoncentrációját a 2; oxigéntartalmát pedig a 3. ábra szemlélteti. Nem várt tény, hogy a 
magasabb vízhőmérséklet ellenére a víz oldott oxigéntartalma minden esetben jelentősen magasabb volt a 
melegvizes kifolyó vizében, mint a másik két mintaterületen. Itt a víz annyira pezseg a beoldott levegőtől, 
amelyet a hullámtörő és vízkormányzó műtárgyak idéznek elő a különböző vízrétegek átfordításával 
illetve szétporlasztásával, hogy a szonáros felméréseket nem tudtuk elvégezni, mert a szonár a levegő 
buborékokról visszaérkező jelet nem tudta feldolgozni, ezért annak képernyőjén csak szürke és fekete 
apró foltok jelentek meg. 
A magasabb oxigénkoncentráció elsősorban a nyári időszakban volt számottevő, és ebben az esetben is 
egyértelműen látszik, hogy a kifolyó alatti részekre is hatással van még folyamkilométerek múlva is. Az 
oxigénkoncentrációval szemben az oxigéntartalom már nem minden esetben magasabb a melegvizes 
kifolyónál, ami egy nagyobb fogyasztói csoport, valószínűleg halak tömeges jelenlétét feltételezi. 
 
 

 
1. ábra: A víz hőmérsékletének éves változása a három mintavételi szakaszon 
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2. ábra: A víz oxigénkoncentrációja a három mintavételi szakaszon 

 
Kémhatás 
A kémhatás értékének változása a 4. ábrán látható. Amint az az ábrán is látható, a kémhatásra nincs 
számottevő hatással a melegvizes kifolyóból érkező víz minősége. 
 
Fajlagos vezetőképesség 
A fajlagos vezetőképesség értékei az 5. ábrán láthatók. Amint azt az ábra is mutatja, a kémhatáshoz 
hasonlóan a befolyó hűtővíznek nincs hatása a Duna fajlagos elektromos vezetőképességére. 
 

 
3. ábra: A víz oldott oxigéntartalma a három mintavételi szakaszon 
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4. ábra: A víz kémhatásának változása a három vizsgálati szakaszon 
 
4.3.2. A halállomány változása és faji összetétele a kecés mintavételek alapján minden észlelt halfajra 
vetítve 
 
Az elektromos kecével történt mintavételek eredményeit az 6. ábra szemlélteti, amiből látható, hogy az 
összes megfogott halfajra nézve a melegvíz hatása érzékelhető ugyan, de nem nevezhető számottevőnek. 
Az is látható, hogy a kecével, a sodorvonal közelében mélyről vett minta egyedszáma a téli időszakban 
kevesebb volt, mint a nyáriban, majd a víz melegedésével az itt tartózkodó egyedek létszáma ismét nőni 
kezdett. A kecével megfogott halfajok fajszáma 1 és 11 között változik a 7. ábrán is látható eloszlásban. 
Az egyértelműen megállapítható, hogy a melegvíznek semmilyen hatása nincs a mélységi és elektromos 
kecével fogott halfajok fajgazdagságára. Gyakorlatilag az is kimondható, hogy az elektromos kece ilyen 
irányú vizsgálatokra nem alkalmas, amit alátámasztanak a 4.3.3. részben leírtak is. 
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5. ábra: A víz fajlagos elektromos vezetőképességének változása 

 

 
6. ábra: Az elektromos kecével fogott egyedszám eloszlása a három mintavételi hely között 

 
4.3.3. A horgászati jelentőséggel bíró halfajok mennyiségének változása a kecés mintavételek során 
 
A horgászatilag is jelentős halfajok közül az elektromos kecével mindösszesen 7 faj egyedeit sikerült 
megfogni, de ezeket is csak alacsony egyedszámmal. Ezek a következők voltak: 

- Márna 10 db 
- Kecsege 3 db 
- Karika keszeg 17 db 
- Süllő 1 db 
- Szilvaorrú keszeg 1 db 
- Dévérkeszeg 1 db 
- Paduc 2 db 
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7. ábra: Az elektromos kecével fogott fajok száma 

 
A horgászatilag is jelentőséggel bíró halfajok megfogott egyedszáma is azt igazolja, hogy az elektromos 
kece ilyen irányú vizsgálatokra nem alkalmas, mivel mintavételenként 4.500 méter hosszúságú 
folyószakaszon 6 alkalommal összesen 27 folyamkilométeren mindösszesen 35 darab ilyen egyedet 
sikerült megfogni. 
 
4.3.4. A halállomány változása és faji összetétele az éjszakai mintavételek alapján minden észlelt halfajra 
vetítve 
 
Az éjszakai elektromos halászgéppel végzett felmérés eredményeit a 8. ábra tartalmazza. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az eredményeket nagymértékben árnyalja a felső, illetve az alsó kontroll 
szakaszon fogott szálhajtó küszök egyedszáma, amely faj nem egy esetben ezres nagyságrendben 
képviseltette magát. 

 
8. ábra: Az elektromos halászgéppel éjszaka fogott halak mennyisége a három mintaszakaszon 
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A megfogott fajok száma alapján, amely a 9. ábrán látható, a melegvizes befolyónak nincs különösebb 
hatása a fajok eloszlására a víztérben. 
 

 
9. ábra: A megfogott fajok száma 

 
4.3.5. A horgászati jelentőséggel bíró halfajok mennyiségének változása az éjszakai mintavételek során 
 
A horgászati jelentőséggel is bíró halfajok egyedszámának eloszlása már jobban mutatja a melegvíz 
haltartó hatását, mivel ebből már kiszűrésre került például a nagy egyedszámmal jelenlévő küsz állomány, 
vagy a gébfélék populációinak egyedei. Az eredményeket a 10. ábra szemlélteti. 
 

 
10. ábra: A horgászatilag is jelentős halfajok mennyisége az éjszakai mintavételek során 

 
A 10. ábrából már körvonalazódik az, hogy a melegvizes kifolyót a halak elsősorban a téli és kora tavaszi 
időszakban részesítik előnyben, de az éjszakai mintavétel hátránya, hogy csak közvetlenül az anód 
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közelében mutatkozó halakat lehet észlelni, mivel a távolabb feljövő vagy felugró egyedek fény 
hiányában nem láthatók. 
 
4.3.6. A halállomány változása és faji összetétele a nappali mintavételek alapján minden észlelt halfajra 
vetítve 
 
A nappali partmenti mintaétel hátránya, hogy kis vízállásnál, tiszta víznél a halak nincsenek kint a sekély 
részen, ezért megfogásuk sem lehetséges. Előnye, hogy az elektromos halászgép anódjától messzebb 
feljövő egyedek is láthatóak, szemben az éjszakai mintavétellel. A teljes megfogott halállományra 
vonatkozó adatokat a 11. ábra szemlélteti, melyen látható, hogy ha a megfogott egyedszám csekély is, de 
a halak elsősorban a téli időszakban november és május között tartózkodnak nagyobb mennyiségben a 
melegvizes kifolyó környékén. 
 

 
11. ábra: A nappali elektromos halászgéppel végzett mintavétel eredményei 

 
A megfogott halak fajszámán is látható a 12. ábrán, hogy a nagyobb egyedszámmal nő a melegvizes 
kifolyó térségében tartózkodó fajok száma is, ami itt is a téli időszakban jelentkezik. 
 
4.3.7. A horgászati jelentőséggel bíró halfajok mennyiségének változása a nappali mintavételek során 
 
A horgászati szempontból is jelentős halfajokra szűkítve a megfogott, illetve észlelt állományt, már 
egyértelműen látható, hogy a szeptember és május közötti időszakban a halak előszeretettel tartózkodnak 
a melegvizes kifolyó közvetlen környezetében. A szeptemberi többlet mennyiséget az észlelt busák, míg a 
novemberi kiugró értéket a megszámolhatatlan mennyiségben vonuló két- és háromnyaras harcsa 
állománya adta, míg májusban a kifolyó újra telített volt busákkal. Szinte minden alkalommal jelentős 
volt még a balin egyedszáma, illetve májusban a jászkeszeg is egy viszonylag nagy populációval volt 
jelen a kifolyó előtt. 
Meg kell jegyezni, hogy a Paksi Atomerőmű melegvizes kifolyója előtt a mintavétel nagyon nehéz, az 
eredmények nem pontosak, mivel véleményünk szerint az áramütést elszenvedő és elbóduló halak 
jelentős részét azonnal, még a fenék közelében elsodorja a rendkívül erős áramlás, csak viszonylag kevés 
egyed képes az anódhoz úszni. A mért adatokat a 13. ábra szemlélteti. 
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12. ábra: A fajszám megoszlása térben és időben a három mintavételi hely között 

 

 
13. ábra: A nappali mintavétel során fogott horgászati szempontból is jelentős halak mennyisége 

 
4.4. Eredmények, következtetések 
 
A felmérésből levonható következtetések és eredmények a következők: 
 

- a vízminőségvizsgálatok alapján egyáltalán nem biztos, hogy csak a víz melegsége miatt 
tartózkodnak a halak a kifolyóban, sokkal valószínűbb, hogy a minden esetben és 
időszakban mért magasabb oxigénkoncentráció vonzza és tartja ott őket; 

 
- a szonár használata a melegvizes kifolyóban nem lehetséges, mert a vízbe beoldódó levegő 

buborékok lehetetlenné teszik annak képalkotását; 
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- az elektromos kece nem alkalmas horgászati jelentőséggel is bíró halfajok állományának 
felmérésére; 

 
- az éjszakai mintavételek során a hal kint tartózkodik ugyan a partszéli sekély vízben, viszont 

észlelésük a korlátozott látási viszonyok miatt nehézkes, ez a módszer elsősorban a kistestű 
védett fajok állományának monitorozására alkalmas; 

 
- a nappali mintavételek hibája, hogy kis vízállásnál, átlátszó vízben a halak a mély részeken 

tartózkodnak, így monitorozásukat ez a tényező nehezíti; 
 

- a halállomány eloszlása alapján a horgászati szempontok szerint is jelentős fajok elsősorban 
a szeptember és május közötti téli és ívási időszakban tartózkodnak nagy mennyiségben a 
melegvizes kifolyó környékén, ezért érdemes felülvizsgálni az egész éves fogási tilalmat, 
azaz a horgászat szigorú ellenőrzés mellett május közepétől szeptember közepéig 
engedélyezhető lehet. 

 
4.5. A felmérést végző személyek 
 

- Dr. Gorda Sándor (Ph.D.), okleveles halászati szakmérnök, AM szakértő, 
- Sallai Zoltán, szakértő, Magyar Haltani Társaság, 
- Kovács Gergő, Bácshosz, halgazdálkodási szakügyintéző, 
- Fias Dénes, Bácshosz, halőri csoportvezető. 

 
Kecskemét, 2019. június 23. 


