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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
A szentesi Termál tó 1982-ben került kialakításra elsősorban a termál csurgalékvíz 
hűtősére és tározására. A tó megvalósulása óta számos esetben került napirendre a 
tó más célú hasznosításának megvizsgálása, melyre 1988-ban részletes rendezési 
terv is készült. Legutóbb a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat és 
szabályozási terv foglalkozott a terület hasznosításával. 
 
Jelen anyag a helyzetelemzésen túl azokat az elképzeléseket vázolja fel, melyek az 
eddig eltelt időszakban összegyűjtésre kerültek, megvizsgálva azonban a mai 
keresleti viszonyokat. 
 
Konkrét fejlesztési program kidolgozására egy szakmai grémium felkérése javasolt, 
melyet mindenképpen meg kell, hogy előzzön a fejlesztési elképzelés keresletére 
vonatkozó piackutatás. 
 
Kérem a hasznosítási javaslatok megtárgyalását, megvitatását és az alábbi 
határozati javaslat elfogadását. 
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idegenforgalmi célú hasznosítási lehetőségeinek vizsgálatáról szóló anyagot 
megtárgyalta, elfogadja és tovább gondolásra alkalmasnak tartja. 
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ELŐZMÉNYEK 
 
 
Szentes város 1978-ban elkészült általános rendezési terve „elsődleges 
üdülőterület”-nek jelölte ki a vekerháti területen tervezett termál- és belvíztároló tó 
környékét. A terület 1982 óta tópart, ekkortól használják mélyfekvésű részeit a 
termál-csurgalékvíz hűtésére és tárolására a mai napig is. 
A  város megbízására 1986-ban a CSOMITERV részletes rendezési tervet készítését 
kezdte meg, melyet az akkori Városi Tanács módosításokkal 1988-ban elfogadott. 
Az akkori rendezési terv elsősorban vízisport és üdülőtelep kialakítását tűzte ki célul.   
 
Az EUROIL CO – Az Építész Bt. 2007-ben készítette el Szentes Város 
Településszerkezeti Tervét, mely szintén foglalkozik a terület hasznosításával. 
 
Településszerkezeti terv tájrendezési fejlesztések között az üdülés, idegenforgalmi 
fejezete foglalkozik az érintett területtel. 
„Szentes üdülés idegenforgalmi fejlesztése jelentős részben a térség hévíz-kincsére 
alapozható. A mezőgazdasági célú vízhasználat mellékterméke a 2,5 km hosszú, 60 
m széles,  140,7 ha-os Termál-tó, melyet javaslunk sport-, üdülési- szabadidős 
célokra a  mai használatnál sokkal intenzívebben hasznosítani. Ezért északi partjain 
54,2 ha-os üdülőházas üdülőterület létesítését javasoljuk, melyet a vízparttól átlag 40 
m széles korlátlan közhasználatú , fásított zöldsáv kapcsol össze. A tó körül sétány, 
pihenőhelyek, stégek, a vízi sportolást szolgáló létesítmények (csónakház, tároló, 
stb.) elhelyezését is javasoljuk. A fejlesztés érinti a Natura 2000 élőhelyvédelmi 
zónát.” 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2009-ben elfogadott helyi 
építési szabályzat és szabályozási terv az alábbiakban határozza meg az érintett 
terület hasznosítását: 
„ÜDÜLŐTERÜLET A TERMÁL TÓTÓL ÉSZAKRA 
Miután Szentesen komoly hagyományai vannak mind a tömeg-, mind az élsportnak, 
a Termál tavat javasoltuk úgy bővíteni, hogy evezősversenyek megrendezésére 
legyen alkalmas. Ehhez kapcsolódik a tó északi oldalán a táborok elhelyezésére is 
alkalmas fejlesztési terület. 
A Termál tó északi oldalán 50 ha területet javasolunk kialakítani üdülés, 
kikapcsolódás céljából, mind a tó, mind a természet élvezetének kihasználása 
érdekében. A környezet, a könnyű megközelíthetőség és a város közelsége /és 
egyben messzesége/ ezt a területet indokolja üdülés céljára hasznosítani. A tótól 
nyugatra, Nagyhegy és a Termál tó közötti területen hétvégi házas üdülőterület 
kialakítása javasolt. 
 
Az üdülőterület szabályozásakor a következő szempontokat vettük figyelembe: 
• Hétvégi házas övezet csak a tótól nyugatra, a már kialakult kicsi telkes területen 

legyen. Itt lehessen falusi turizmust is folytatni. 
• A tó bővítése által legyen alkalmas versenypálya kialakítására. 
• A tó és környékének élővilágát minél kevésbé zavarja meg a fejlesztés.  
• A telkek legyenek nagyméretűek, alkalmasak táborok, sportközpontok, szállodák, 

kempingek, vendéglátó épületek elhelyezésére. 
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Tehát: 
• A telkek a fejlesztési terület középvonalán, illetve északi oldalán futó útról 

közelíthetők meg. 
• A kialakítható telkek minimális mérete általában 5000 m², de a központi területen 

2000 m² 
• A kötelező zöldfelület minimum 50%.  
• A beépítési mód szabadon álló. 
• Az oldal- és hátsókertekben minimum 20 m széles zöldfelület és fasor választja el 

a telkeket. 
• Az üdülőterületet véderdő sáv választja el a környező mezőgazdasági 

területektől.” 
 
 
HELYZETELEMZÉS 
 
 
Közép-Európa legnagyobb termál tava, mely mára jelentős vízi madár élőhellyé vált. 
Évek óta nagy jelentősége van fokozottan védett madárfajok vonulásában és 
fészkelésében. 176 értékes madárfajával egyedülálló madárrezervátumnak számít. 
 
A száznegyven hektáron elterülő tórendszer 1982-ben létesült, állami beruházásként. 
A földterület az Árpád Agrár Zrt. elődjének tulajdona volt, a munkálatokhoz 
szükséges pénzt pedig az állam biztosította. Kezdetben a termál kutak vize a 
melegházak fűtése után azonnal bekerült egy csatornarendszerbe, ahonnan a 
környező földek öntözésére használták fel. Ez azonban szennyezte a környezetet, 
ezért kellett megépülnie a tározónak, ahol a vízben található különféle anyagokat 
kiülepítették, egyúttal lehűtötték a vizet, melynek fő befogadója a Tisza. 
 
A Termál tó jelenleg a magyar állam tulajdonában van, s az Alsó-Tisza vidéki 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság működteti. A tározók gátrendszere 2002-
ben került felújításra, mivel az előző két évtizedben erősen megrongálódott.  
 
A tó körüli területek korábban állami tulajdonban voltak, így készült el 1988-ban az a 
rendezési terv, amely üdülőtelep funkció kialakítását célozta meg. Néhány év múlva 
bekövetkező privatizáció azonban áthúzta ezeket, mert a tavak körüli földterületet 
felparcellázták, azok magántulajdonba kerültek.  
 
A Natura 2000 területek kijelölésével számos úgynevezett különleges 
természetmegőrzési és különleges madárvédelmi területtel gazdagodott a térség, 
amelyek elsősorban a pusztai élőhelyek megmaradt foltjait védik. Az országos 
védelem alatt álló területek mellett különleges természetmegőrzési területeket jelöltek 
ki Nagytőke és Szentes környékén Tőkei illetve Szentesi gyepek összefoglaló néven. 
 
A szentesi Termál tó a Cserebökényi puszta területéhez tartozik, a Natura 2000 
hálózaton belül Különleges Madárvédelmi Terület. A terület használhatóságát a 
Natura 2000 hálózat jelenleg természetvédelmi és vízgazdálkodási szempontok 
alapján jelöli meg. 
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TULAJDONVISZONYOK  
 
A tó körüli, fejlesztésre kijelölt terület 1 978 324 m² 
 
Ebből: 
Állami tulajdon     100 662 m²     5,1 % 
Magántulajdon  1 847 420 m²   93,4 % 
Önkormányzati tulajdon      12 467 m²     0,6 % 
Árpád-Agrár Zrt. tulajdona      17 775 m²    0,9 % 
 
A magán tulajdonosok száma 47 fő.  
 
 
VÍZRENDEZÉS 
 
A Vekerparti tározó (mai nevén Termál tó) a 45. sz. úttal - 19+245-21+589 km 
szelvények között párhuzamosan húzódik ÉK-DNY irányban, Szentes várostól kb. 4 
km távolságra ÉK-re. 
A 77. sz. Kurcai belvízrendszer 77/5. Vekeréri főcsatorna öblözetébe tartozik. 
Kialakulását tekintve elhagyott folyómeder, jellegzetes meredekfalú völgy-
szelvénnyel. 
 
A Termál tó területe összesen: 140,7 ha, melyből a hűtőtó 40 ha,  

a tározó tó 100,7 ha  
Maximálisan tározható térfogat: 2,810.000 m3 
Maximális vízszint: 81,83 m Bf. 
Minimális vízszint: 80,33 m Bf. 
Hosszúsága: 2.400 m 
Átlag szélessége: 800 m 
Hőmérséklete:  

hűtő tó: télen +2-+8 °C, nyáron +18- +25 °C 
tározó tó: télen -5- -15°C, nyáron +18-+25 °C  

 
 
Kivitelezése 1982-ben fejeződött be, feltöltve 1984-ben lett. 
A Közép-Európa legnagyobb termál tava biztosítja belvíz idején a Vekeréri 
főcsatorna tehermentesítését és esetleges víztározójaként funkciónál. Február 15. és 
október 31. közötti időszakban - belvízvédekezés esetét kivéve - a nagy sótartalmú 
termál csurgalékvizek folyamatosan és magas hőmérsékleten nem kerülnek a 
csatornahálózatba. Ma már öntözésre nem, belvíz tárolására csak nagyon kis 
mértékben használják a Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint. 
 
A tó feltöltési és lecsapolási üzem rendje: 

október-február hónapban feltöltés 
február    lecsapolás 
február-május   feltöltés 
május-október   tározás 
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A tározó gravitációs leeresztését a tiltó műtárgyon keresztül lehet megoldani - a 
Paté-i csatornán, a Vekeréri és a Kurca főcsatornákon keresztül a Tiszába. 
 
A cél, az, hogy minél rövidebb idő alatt történjen a levezetés, mert így zárható ki 
legjobban 
• a talaj elszikesedésének veszélye, 
• az érintett vízrendszerek vízhőmérsékletének változása. 
 
A levezetés idején az öntözővíz vízminősége sem biztosítható. A leeresztést 
követően az öntözés megkezdése előtt az elvezető rendszert át kell öblíteni. 
 
VÍZMINŐSÉG 
 
Kémiai vízminőség 
A hűtőtó vízminősége II. osztályú, kissé szennyezett víz.  A szerves anyag tartalom, 
a fenolok, a nátrium százalék értékei haladják meg a határértéket. Ezeknek a 
komponenseknek a koncentrációját a tóba kerülő termálvíz határozza meg, 
csökkenteni csak hígítással lehet. 
A fenolok mennyisége időben változik, lebomlik vagy a vízben lévő élőlényekbe 
beépül. Az oldott oxigén koncentráció megfelelő. 
 
A tározó tó vízminősége II. osztályú szennyezett víz a pH, érték a szerves anyag 
tartalom, az ammónium-ion, a fenolok, a nátrium származékok és az összes vas 
nagy koncentrációja miatt. 
Az oldott oxigén-koncentráció megfelelő. 
 
Biológiai vízminőség 
A haltermelés szempontjából végzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a hűtő 
tó bőven termő eutróf, a tározó tó közepesen termő mezoeutróf jellegű. 
A tározó tó vizét a szegényes algaegyüttes és ennek megfelelően a felvehető foszfor 
formájának nagyobb koncentrációja jellemzi. A hűtő tó planktonikus élővilága 
gazdagabb. 
 
A tárorozó tó iszapjának kémiai vizsgálata 
A víztér iszapja nagy koncentrációban tartalmaz nátrium, kálium, kalcium, mangán 
ionokat, nagy a vas és a foszfor tartalma. Kedvező a szulfát mennyisége, a nátrium 
és kalcium aránya is megfelelő, bár a nátrium további növekedése szikesedéshez ve-
zethet, ami a tápanyagforgalmat veszélyeztetheti. 
 
A tározó tó iszapjának biológiai vizsgálata 
Az ajzat iszapos, agyagos, finom homokkal keverve. A felszínét úgynevezett detritus 
borítja. Különféle eredetű szerves és szervezetlen törmelék (építőanyag, üveg, 
fatuskók) is található benne. Az iszap számos élőlény táplálására szolgál. 
A tó észak-keleti és dél-nyugati partja élőhely szempontjából a legkedvezőbb. 
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KÖRNYEZETVÉDELEM 
 
A tározás közben kedvező időjárási viszonyok mellett a termálvízben csökken az 
ammónium és fenol koncentrációja / a légtérben elpárolog/, de a só, nátrium 
koncentrációjának kis növekedése jellemző. 
 
A termálvíz halakra gyakorolt hatása a biológiai vizsgálatok és a halasítási kísérletek 
szerint nem kedvezőtlen. A termálvíz a halak életét nem veszélyezteti. A termálvíz 
szerves anyag tartalmának kedvező növekedése a halak számára biztosítja 
megfelelő táplálékot. 
 
A halasítás feltétele azonban a mindenkori víztér minimális oxigén koncentrációjának 
biztosítása, amelyet hígító vízzel lehet és kell szabályozni. Hígítóvíz csak északról a 
Békésszentandrási holtágból nyerhető. Felfrissítésére évente minimum 2 alkalommal 
lenne szüksége, alkalmanként minimum 1 millió m3 víz beengedésével. Jelenlegi 
áron számítva ez alkalmanként 10 millió Ft-os kiadást eredményezne, mely összeg 
nem tartalmazza a járulékos költségeket (átemelés). 
 
A 2 évig tartó megfigyelés alapján készült laboratóriumi vizsgálati anyag szerint a 
tározóvíz minősége változik mind kémiai, mind hidrobiológiai vonatkozásban. A 
legkedvezőbb vízminőség nyár végén volt, amely üdülés szempontjából pozitívan 
értékelhető. 
 
A tározó tó vize vízi sportolásra alkalmas. 
Strandolásra nem javasolt, mivel a víz minősége változó, függ a hűtőtóból bekerülő 
víz minőségétől, a belvíztől, valamint a Vekeréri főcsatorna szennyezettsége esetén 
a tározóba engedett víz összetételétől. 
 
 
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK, LEHETŐSÉGEK 
 
 
A Termál tó létrehozása óta eltelt időszakban számos fejlesztési elképzelés látott 
napvilágot. Ezen elképzeléseket gyűjtöttük össze és vizsgáltuk meg a fejlesztés 
jelenlegi lehetőségeit. 
Konkrét fejlesztési program kidolgozására egy szakmai grémium felkérése javasolt, 
melyet mindenképpen meg kell, hogy előzzön a fejlesztési elképzelés keresletére 
vonatkozó piackutatás. 
 
Mielőtt a konkrét elképzelések tovább gondolása, lehetőségek feltárása elkezdődne, 
fontos figyelembe venni a tó jelenlegi funkcióját és adottságait.  
A helyzetelemzésben leírt adatok értelmében, a tó jelenlegi állapota, funkciója nem 
teszi lehetővé az idegenforgalmi hasznosítást. A víz minősége szennyezett ezért 
fürdésre egyáltalán nem alkalmas. A halak élettani feltételeinek megteremtéséhez 
feltétlenül szükséges a víz frissítése, megfelelő oxigén ellátottsága, mely 
folyamatosan nagy anyagi áldozatokat von maga után. Jelenleg sem horgászásra, 
sem halászásra nem alkalmas.  
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A vízi sportok tekintetében, a víz fürdésre való alkalmatlansága és a Különleges 
Madárvédelmi Terület funkció is nagy mértékű leszűkítést eredményez. A 
természetvédelem, ezen belül is a madárvédelem és a versenypálya kialakítása nem 
összeegyeztethető, mivel a versenyzéssel járó tömeg és annak infrastruktúra 
szükségessége (lelátók stb.) nagymértékben zavarja a védett madarakat.  
 
Tekintettel arra, hogy a Termál tó fő funkciója a termál csurgalékvíz hűtése és 
tárolása, fontos szem előtt tartani, hogy víz tulajdonsága (hőmérséklet, mennyiség és 
minőség) a mezőgazdaság által felhasznált víz adottságaitól függ. Ez nem jelent 
állandóságot, amely a tó idegenforgalmi és egyéb hasznosítását nagymértékben 
befolyásolja. 
 
Az északi terület hasznosítására a tó vízminőségétől függetlenül is számos lehetőség 
kínálkozik. A tervezést és esetleges megvalósítást azonban akadályozza az, hogy a 
terület a privatizáció során erősen felszabdalásra került és jelenleg is mintegy ötven 
magántulajdonos kezében van.  A területek teljes egészében a NATURA 2000 
hálózat részei, mely a hasznosítást is befolyásolja. 
 
 
1. Üdülőövezet a Termál tó északi oldalán 
 

1.1. Szálláshelyek 
 

A szálláshelyek körében az elmúlt időszakban számos elképzelés látott 
napvilágot. Korábban ifjúsági tábor és kemping kialakítását tervezték. Ma 
azonban ilyen jellegű szálláshelyekre nincs kereslet. Elsősorban egy szálloda 
vagy panzió építése javasolt (függ a kereslet által meghatározott mérettől), 
kiegészítve fiataloknak, családoknak is alkalmas üdülőházakkal vagy 
bungalókkal. Üdülőközpont funkciót egy kisebb kempingezésre alkalmas 
terület is kiegészítheti.  

 
1.2. Csónakház 

 
Csónakház és egyéb vízi eszközök tárolására alkalmas épület kiépítésére 
elsősorban akkor van szükség, ha megfelelő mennyiségű eszköz állandó 
tárolására van kereslet. Ez két esetben lehetséges: az üdülőközpont saját 
eszközeinek tárolása (csónak, kajak-kenu), valamint egy vagy több olyan sport 
szakosztály használná a tavat edzésre, amelyek az eszközeiket kinn tárolnák. 

 
1.3. Mólók 

 
Mólók kiépítése több szempontból hasznos. Egyrészt a vízi sportok 
kiindulásához szükséges infrastruktúra része, másrészt a horgászat egyik 
elengedhetetlen eszköze. 
Kialakításának veszélye: azon a területen, ahol mólók kerülnek kiépítésre és 
használatra a különleges madárvédelmi funkció sérülhet. 
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1.4. Vadaspark 
 

A vadaspark funkció kiválóan illeszkedne a Natura 2000 hálózathoz, 
elsősorban az Alföldön őshonos állatok bemutatására biztosítana lehetőséget 
a terület. Hortobágyon és Bugacon van jelenleg hasonló. 

 
1.5. Természetvédelmi megfigyelő helyek – madárlesek 

 
A terület és a tó jellegéhez leginkább alkalmas funkció kialakítását jelentené. 
176 védett madárfaj lelhető fel jelenleg is a tó környezetében. 
Madárrezervátum kialakítására is lehetőség kínálkozna. Fontos a megfelelő 
madárlesek és az ahhoz kapcsoló infrastruktúra kiépítése.  

 
1.6. Kalandpark 

 
Kalandpark kialakítása akár a szálláshely akár a vadaspark funkcióhoz is 
kapcsolódhatna. Nagyon divatos szolgáltatás, melyre egyre nagyobb igény 
mutatkozik. Önmagában nem, de más fejlesztési elképzeléshez kapcsolva jó 
lehetőség a szolgáltatások számának bővítésére. A kalandpark megfelelő 
elhelyezkedése nem zavarja a madárvédelmi szempontokat sem. 

 
 
2. Vízi sportolás színtere a tározó tó területe 

 
2.1. Területi lehetőségek alapján 

 
• Csak a jelenlegi tározó tó területén 
 

A jelenlegi víz mélység, méret és minőség, valamint a Natura 2000 hálózat 
Különleges Madárvédelmi Terület védettségének határait figyelembe véve 
viszonylag szűk lehetőség nyílik a vízi sportokra alkalmas infrastruktúra 
kialakítására.  

 
• Megnövelve a felületet versenypálya kialakításának lehetőségével 

 
A természetvédelem, ezen belül is a madárvédelem és a versenypálya 
kialakítása nem összeegyeztethető, mivel a versenyzéssel járó tömeg és 
annak infrastruktúra szükségessége (lelátók stb.) nagymértékben zavarja a 
védett madarak tartózkodását. Ezen kívül a versenyzésre alkalmas meder, 
víz mennyiség és minőség is nagymértékben függ a csurgalékvizektől. A 
jelenlegi tómélység a vastag iszaptakaró miatt sem alkalmas versenyzésre. 

 
2.2. Vízi sportok 
 

• Szörf, kite szörf 
 
Nagyon kedvelt szörf terület. Szeles idő esetén számos szörföző veszi 
igénybe. Veszélyek: a víz nem alkalmas fürdőzésre a szörföző viszont sok 
esetben beleborul a vízbe, a sekélyebb részeként a vastag iszapréteg is 
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balesetveszélyes lehet. A nád közeli területeken történő szörfözés 
zavarhatja a védett madarak tartózkodását. 
 

• Korcsolya 
 

Téli időszakban a tározótó nagyon kedvelt terület a korcsolyázásra. A tó 
fenntartója az ATIVIZIG azonban nem javasolja a tavon való korcsolyázást. 
Erre tiltó tábla is figyelmezteti a sportolásra vágyókat. Ennek oka az, hogy 
a téli időszakban történik a tó lecsapolása, így a jég alatt légrések 
keletkezhetnek, amely egyáltalán nem biztonságos a korcsolyázók 
számára. 
 

• Csónakázás 
 

Elsősorban madár megfigyelésék céljából lenne célszerű kialakítani a 
csónakázásra megfelelő infrastruktúrát.   

 
• Kajak-kenu 

 
A kajak-kenu sporthoz erre alkalmas versenypálya kialakítása szükséges, 
mely lehetőséggel már a 2.1.-es pont is foglalkozott. 

 
3. Strandolás 

 
3.1. Tározó tóban 

 
A jelenlegi vízminőség nem teszi lehetővé, hogy a tó maga fürdésre alkalmas 
legyen. A víz hígításával javulhat a minőség, azonban a tó meder iszap és egyéb 
üledék és törmelék tartalma miatt sem megfelelő a fürdőzésre.   

 
3.2. Épített medencében 

 
A szálláshelyekhez kapcsolódóan alakítható ki medence, amely a komplexumot 
használók számára jelenthetne többletszolgáltatást. Nagyobb fürdőlétesítmény 
kialakítása sem a hely megfelelősége, sem a városban már meglévő 
létesítményeknek versenytárs teremtése miatt  sem lenne szerencsés. 

 
4. Horgászat, halászat 
 

A halak élettani feltételeinek megteremtéséhez feltétlenül szükséges a víz 
frissítése, megfelelő oxigén ellátottsága, mely folyamatosan nagy anyagi 
áldozatokat von maga után. Jelenleg sem horgászásra, sem halászásra nem 
alkalmas. A megfelelő vízminőség megteremtése mellett a horgászathoz 
szükséges infrastruktúra kialakítása is elengedhetetlen. 
A halászat bevezetése azonban más lehetőségek kizárását is maga után vonná, 
hiszen halászati funkcióval sem a vízi sport, sem pedig az idegenforgalom nem 
összeegyeztethető.  

                                                                                  
  
 


