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A RÁKÓCZI TÁBOR ÉS 

RENDEZVÉNYKÖZPONT 

MEGÚJUL 



A Rákóczi Szövetség a Magyar Kormány jóvoltából 2019 márciusa óta a rendez-

vényközpont tulajdonosa és üzemeltetője.

A Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont Kelet-Magyarország egyik legnagyobb be-

fogadóképességű ifjúsági szálláshelye. 300 méter magasan egy öt hektáros ősfe-

nyvesben helyezkedik el, remek kilátással Sárospatakra és a Bodrogközre. A szállás 

egyidejűleg 480 főnek tud szállást és étkezést biztosítani.

Régiós viszonylatban a legnagyobb befogadóképességű ifjúsági tábor, mely gyö-

nyörű erdei környezetben, páratlan kilátással, egyedi közösségi terekkel (fedett és 

szabadtéri), úszómedencével, sportpályákkal (foci, röplabda, kosárlabda asztalite-

nisz stb.), finom ételekkel és kedves kiszolgálással várja a kikapcsolódni vágyókat.





Az elsődleges építészeti cél az, hogy az 1970-es években épült tábor épületeinek 

sajátos építészeti értékeit a felújítás és bővítés során megőrizzük és azokhoz 

illeszkedjünk.

A tábor főbejáratának telken belüli környezetét rendeznénk, a megjelenését sze-

retnénk méltóvá tenni. Fontos, hogy a táborba és rendezvényközpontba érkezők 

gépjárműveit megfelelő módon le tudják parkolni, a szükséges számú parkolóál-

lás elhelyezése a telken belüli úthálózat bővítésével és felújításával, új parkolók 

építésével valósul meg. Mivel a parkoló övezet - a megérkezés helyszíne – ezért 

ebben a zónában érdemes elhelyezni a táboron belüli tájékozódást segítő táblá-

kat, a táborral kapcsolatos információs felületeket.

Rendezvényterem: 

bruttó alapterület = 364,15 m2,  szintterület = 721,55 m2

Az utólagos emeletráépítés bontása és új, a meglévő épületegyüttes tömegé-

hez jobban illeszkedő emeleti szint kialakítása rendezvényteremmel, az emeleti 

homlokzatok teljes átépítésével, új falpillérek és emeleti födém építésével, új 

lapostető és tetőrétegrend tervezésével 365 m2.

A földszinten kiszolgáló helyiségek, irodák elhelyezése a meglévő térstruktúra 

megőrzésével és továbbfejlesztésével 365 m2.



A megmaradó földszinti homlokzatrészek felújítása, nyílászárócsere, kőfalak lehe-

tőség szerinti megőrzése, felújítása. Az épület új homlokzati szakaszai tömör fehér 

színű vakolt felületekből és alumínium függönyfalszerkezetű üvegfalakkal készül-

nek. 

    

Az ingatlan utólagos készült emeletráépítése elbontásra kerül és új, a meglévő épü-

letegyüttes tömegéhez jobban illeszkedő emeleti szintet alakítunk ki rendezvény-

teremmel, az emeleti homlokzatok teljes átépítésével, új falpillérek és emeleti fö-

dém építésével, új lapostető és tetőrétegrend tervezésével. Az épület új homlokzati 

szakaszai tömör fehér színű vakolt felületekből és alumínium függönyfalszerkezetű 

üvegfalakkal készülnek.

Étterem: 

bruttó alapterület = 1200,24 m2, szintterület = 2317,24 m2

A rendezvényterem, hotel, étterem épületegyüttesét összekötő fedett és lehetőség 

szerint zárt átjárók, közlekedési kapcsolatok létrehozása 30 m2.

Függőleges közlekedési mag építése, amely közlekedőként a különböző szinteken 

lévő épületek vertikális kapcsolatáról is gondoskodik 86x2+50x2= 272 m2.

Konyha és kiszolgáló helységek felújítása, átszervezése.

Vizesblokkok felújítása, átszervezése.



Az épület bővítésével megvalósuló, a szálloda vendégei számára reggelizőként és 

étkezőként is funkcionáló Panoráma étterem, a kilátás irányában nagy üvegfelüle-

tekkel, fedett nyitott szabadtéri teraszrészekkel 323 m2. A meglévő homlokzatok 

teljes rekonstrukciója, az eredeti üvegfalak és nyílásrend visszaépítése függönyfa-

las szerkezetekkel és új nyílászárókkal. A meglévő előtetők bontása, helyettük új, az 

épülethez jobban igazodó előtetők, fedett-nyitott teraszok építése 205 m2.

Az utólagos, az épülettől idegen bővítmények bontása is szükséges. A központi épü-

letegyüttes részeként az Étterem a tábor központjában található teresedés felől 

kerül feltárásra. Innen érhetjük el a mostani nagy előlépcső helyén épülő új előlép-

csőn keresztül a gyermekéttermet és előteret, ahol a büfé is helyet kap. Szintén a 

térről nyílik a tervezett új közlekedési mag ajtaja is. A többnyire üvegfalú közleke-

dési mag magában foglalja a liftet is. A +0,00 szint és a +0,60 szint valamint +3,50 

szinten található rendezvényterem és annak előtere és a második emeleten találha-

tó panorámatér, ahonnan a tábor belátható lenne.

A gyermekek és fiatalok étkeztetése a tervek szerint nem csak a korábban is ét-

teremként funkcionáló épületrészben, de a korábban az előtérnek és az irodáknak 

helyet adó részben is történik a jövőben. 

A gyermekétterem és a szállodai vendégek fogadására szolgáló étterem között az 

összenyithatóság érdekében mobil fal létesül.



Az épület új bővítménye lesz az elsősorban a szállodai vendégek számára készülő, 

a kilátás irányába néző fedett-nyitott terasz. Mely az épület pillérvázas rendszerét 

folytatva jön létre.

A meglévő homlokzatok teljes felújítása és korszerűsítése valósulna meg, a tömör 

falfelületeken fehér színű hőszigetelő vakolatrendszerrel, az eredeti üvegfalak és 

nyílásrend visszaállításával.

Hotel: 

bruttó alapterület = 361 m2, szintterület = 709 m2

Emeletráépítés és/vagy bővítés tervezése, a cél a harminc vendégszoba biztosítása 

az épületben 361 m2 + 36x3= 108 m2 terasz.

Vendégszobák teljeskörű átalakítása, kialakítása.

Superior apartmanok kialakítása, zuhanyozó- mosdó- wc blokkal.

Mosó- vasaló szoba, ágynemű és takarítószer tároló.

Új recepció/lobby kialakítása. 

    

A szálloda megközelítése szintén a központi teresedésről történik. Szélfogón keresz-

tül jutunk az elegáns és nagyvonalú előtérbe. Itt kapott helyet a recepció és innen 

tárul fel a lobby. A lobbyn keresztül érjük el a szálloda vendégeit kiszolgáló éttermet 

és bárt. A meglévő épület emeletráépítésével és az éterem irányába történő bővíté-

sével növeltük a szállodai szobák számát, a cél a harminc vendégszoba biztosítása 

volt, az épületben a tervek szerint 32 szállodai szoba kapna helyet, melyek közül 

egy földszinti akadálymentes kialakítású és felszerelésű. A szobák kétszemélyesek, 

de a többségük kettesével összenyitható, illetve egyrészük pótágyazható. A szállo-

da háromcsillagos szállodaként működne a jövőben. Az első és a második emeletre 

nagyvonalú, térben álló lépcsőn és galérián keresztül juthatunk. A legfelső szinten 

helyet kap egy szoba tetőterasz kapcsolattal, a déli irányba, a kilátás irányába néző 

szobák pedig loggiával egészülnek ki.





1. számú pavilonépület:  

bruttó alapterület = 384,45 m2

Az épületnek csak a tetőfedése kerül lecserélésre, valamint új előtetőt kap.  

Az 1-es számú szállás épület átalakítása nem szerepelt a tervezési koncepcióban, 

mivel azt egy-két évvel korábban teljeskörűen felújították. 

2. és 3. számú szállás pavilon: 

bruttó alapterület = 384,45 m2  + 384,45 m2  

A meglévő, földszintes épületben új, a háromcsillagos szállodák szobáihoz hasonló 

minőségű vendégszobák kerülnek kialakításra a válaszfalak áthelyezésével, a nyí-

lászárók cseréjével, új akadálymentes megközelítés biztosításával. Az épületben 

helyet kap egy tágas előtér-lobby és egy akadálymentes apartman is.

Az épület eredeti tetőfedése lecserélésre kerül. Új lemezfedés készül középszürke 

színnel. Új előtető is készül acél vázszerkezettel, tömör, fémszerkezetű lépcsőkor-

láttal, fehér színű szálcement táblás burkolattal és fehér színű mázolással.

Építészeti és táborüzemeltetési cél a tábor területén található szállás pavilonok 

homlokzati kialakításának egységes megfogalmazása. Ennek érdekében olyan, az 

árnyékolást is biztosító eltolható zsalurendszert javasolt kialakítani szálcement lap 

burkolattal. A tolórendszernek és a színes tábláknak köszönhetően játékos és vál-

tozatos homlokzati képet nyújt. Az épületek és a terepcsatlakozás között markáns 

építészeti elemként jelennek meg az alapozást is szolgáló vasbeton pengefalak.

4-8. számú szállás pavilon épületek

A 4-8. számú szállás épületek részleges felújításon esnek át. A gépészeti és elektro-

mos rendszer felújításának, bővítésének tervezése nem képezte a tervezési munka 

részét. Mindegyik épületnél javasoljuk a teljes homlokzat felújítást a 2-3. számú 

pavilonok mintájára, ha azonban ez a költségkeret szűkössége miatt nem tud meg-

valósulni az előtető és az előlépcső átépítése akkor is szükséges.





Kápolna: 

bruttó alapterület = 80 m2

Nem érintett a jelenlegi fejlesztési programban.

Pince, kemence: 

bruttó alapterület = 80,77 m2

Nem szerepelt a tervezési koncepcióban.

Házasságkötő pavilon: 

bruttó alapterület = 14,08 m2

Nem szerepelt a tervezési koncepcióban.

Medence: 

bruttó alapterület = 659 m2

Nem része a mostani fejlesztési beruházásnak tekintettel a rendelkezésre álló for-

rás optimalizáció miatt, ezért egy következő fejlesztési tervfázis részeként valósul-

hat meg.

Pavilonok közötti vizes blokkok:  

bruttó épített alapterület = 119,20 m2 

Összesen = 476,8 m2

A fejlesztés tárgyát ezek közül három darab képezi, a negyedikben jelenleg szállás-

helyek vannak kialakítva.

Társas közösségi tevékenységek megvalósulására alkalmas terület létrehozása.  

Tetőszigetelés felújítása és teljes körű gépész és elektromos felújítások. 

Homlokzatrekonstrukció, nyílászáró felújítás és csere.

Belső válaszfalak kibontása, a lehetőségekhez mérten egybefüggő tér létesítése.



Terepkapcsolatok és vízelvezetés

A központi épület és az Étterem körüli feltöltés visszabontása, egyenletes felü-

let és a panoráma élmény növelésének céljából az Étterem terasz szint és K épü-

let alagsori ablakainak párkányvonala alatt. Minimális környezeti beavatkozással, 

szükség esetén támfal emelésével megoldható különös tekintettel a vízelvezetésre. 

Favédelem

Alapvető cél a fás állomány védelme. Ahol lehetséges kerüljük a fák kivágását, ahol 

funkcióváltás történik a fákat 2 x 2 m-es növénykazettákkal illesztjük a környezet-

be. Az építés során kötelezően követendő favédelmi gyakorlatot fogunk előírni.

Térplasztika

Az épületek közötti tér - jelenleg parkoló és sportpályák - fogadótér és parkká ala-

kul. A vízelvezetési terv részeként az időszakos nagyarányú lefolyást csillapítandó 

egy időszakos vizes felületet hozunk létre, ide illő növényekkel és térplasztikával.

Kültéri bútorok

Természetes anyagokból készült, tartós, költségbarát ülőhelyek és egyéb kerti bú-

torok, a tornapálya és a sétautak környezetében.

Környezetvédelem 

Hangsúlyozott LOW-IMPACT tervezési módszer. Minimumot az optimumért. Mini-

mális környezeti beavatkozás a természetes és épített értékekre. Pl. fogadótéren 

maximum 3 sor pad., minimális bontással. Ezzel az elvvel ellentmondásos a jelenleg 

jó műszaki állapotú sportpályák bontása. Megrendelő új funkciót szeretne itt. 

Kert és oktatás

A kerti munkarészek tervezésénél figyelembe vehető a jelenleg is aktív nevelési 

szemlélet, a táborozó gyerekek bevonása.



Parkoló

Felmerült a telek keleti részére tervezett parkolók áthelyezése, egy új a jelenlegi 

tervezési területről délre eső, jelenleg két teraszra osztott telken. 

A rendezvényekre ide érkező gépjárművek civilizált parkolásának megoldása elen-

gedhetetlen, a szükséges számú parkoló elhelyezése a telken belüli úthálózat felújí-

tását, a szomszédos telkek bevonását, szükség szerinti átalakítását teszi szüksé-

gessé.

A parkolás mellett gondoskodni kell a hosszú útról érkezőket segítő leülési, pihenési 

felületek kialakításáról (zöldövezet, padok) ezért a megérkezés helyszínén érdemes 

elhelyezni a táborral kapcsolatos információs felületeket, táblákat a táboron belüli 

tájékozódást segítendően.

A munkacsoporti ülésen az a döntés született, hogy az eredeti engedélyeztetési do-

kumentációval haladunk tovább, arra való tekintettel, hogy a Polgármesteri Hivatal 

tájékoztatása szerint a csereügylettel érintett telkeken parkolók kialakításához a 

Rendezési Terv módosítása is szükséges, azonban párhuzamosan megkezdjük az al-

ternatív parkolók megvalósításának tervezését is.

A telkek geodéziai felmérése megtörtént, és továbbításra került az úttervező kollé-

gák részére. 

A kialakítandó parkolók és sportpályák lehetőségét továbbra is prioritásként kezel-

jük és párhuzamosan előkészítjük a szükséges dokumentációt. 

Az ötlet tájépítészeti szakági oldalról is támogatott a fás állomány és természetes 

környezet védelme, továbbá a nagyarányú esőzések okozta csapadékvíz lefolyás 

csökkentése és a tereprendezés, támfal és burkolatépítés magas költsége miatt.



Zöldfelületek és központi park

A területen lévő zöldfelületi értékeket meg kell tartani. Az építkezés során védel-

mükről szükséges gondoskodni.

A kerti pavilonok elektromos ellátását földkábellel kell megoldani.

A telek cca.: 43.000 m2, ebből 6000 m2 zöldterület megújítását tervezzük. Ennek 

része a kézilabda pálya méretű aszfaltozott terület zöldfelületté alakítása. A fő-

épület és a parkolók környezetének kertépítészeti rendezése.

Tervezett zöldfelületek 10%-án, a tábor központi részen és az épületek környezeté-

ben tervezünk több színtű növénytelepítést cserjékkel. A többi területen füvesítés 

készül helyenként tereprendezéssel és foltokban magas tűrőképességű növények ül-

tetésével. Elsődleges cél a meglévő fenyőerdő jellegének megőrzése.

A kerti utak többségét megtartjuk, ahol szükséges felújítjuk, módosítjuk azok nyom-

vonalát, körülbelül: 200-300 m2 új gyalogos járda kerül tervezésre.

A helyszínen történt lehatárolás eredményeként a tervezési terület a Központi épü-

let közvetlen környezete, az Étterem bejárata előtti és dél-nyugati oldalán létre-

jövő terasz környezet, valamint a rendezvényépület és sportpályák környezetére, 

körülbelül 2000 m2 területre vonatkozik. Ez az előzetes árajánlatba foglaltak sze-

rint a tájépítészeti munkarészekre megfelel. A területen lévő zöldfelületi értékeket 

igyekszünk megtartani. Az építkezés során védelmükről gondoskodni kell. A telek 

zöldterületeinek megújítását tervezzük. Ennek része a kézilabda pálya méretű asz-

faltozott terület zöldfelületté alakítása. A főépület és a parkolók környezetének 

kertépítészeti rendezése. A tervezett zöldfelületek 10%-án, a tábor központi részen 

és az épületek környezetében tervezünk több szintű növénytelepítést cserjékkel. A 

többi területen füvesítés készül helyenként tereprendezéssel és foltokban magas 

tűrőképességű növények ültetésével. Elsődleges cél a meglévő fenyőerdő jellegének 

megőrzése. A kerti utak többségét megtartjuk, ahol szükséges felújítjuk, módosít-

juk azok nyomvonalát.



Az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza a Rákóczi Tábor és Rendezvény 

központ felújítására irányuló további beruházási feladatokat/sarokpontokat 

és tervezett határidőket:
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engedélyezési dokumentáció kidolgozása teljesítve

építési engedély iránti kérelem benyújtása teljesítve

építési beruházás közbeszerzési eljárás indítása teljesítve

jogerős építési engedély megszerzése teljesítve

kivitelezési dokumentáció véglegesítése 2020.08.18.

munkaterület átadása 2020.08.22.

használatbavételi engedélyek megszerzése 2021.05.31.
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