
SPORTKOMLEXUM ÉPÜL
ÁTADÁS: 2022. MÁRCIUS





A Rákóczi Szövetség a Magyar Kormány jóvoltából 2019 tavaszán megvásárolhatta a sáto-

raljaújhelyi Várhegy Üdülőt, amely azóta Rákóczi Tábor és Rendezvényközpont néven műkö-

dött. 2019 és 2020 nyarán elsősorban a Szövetség saját rendezvényeinek, nyári táborainak 

adott otthont. A festői panorámával rendelkező, 300 méter magasan, a Várhegy nyergében 

5 hektáros ősfenyvesben elhelyezkedő tábor közel 500 fő befogadására alkalmas.

 





A Magyar Kormány támogatásával 2019 őszén kezdetét vette a Tábor teljeskörű felújításának 

előkészítése, melynek kivitelezése 2020 szeptemberében megkezdődött. A megújult Rákóczi 

Hotel, Tábor és Rendezvényközpont 2021. június 4-i Nemzeti Összetartozás Napjától várja 

vendégeit, kiemelten a Rákóczi Szövetség fiataljait. A megújult komplexum 71 szállodai szo-

bával, 200 fős konferenciateremmel, 8 kerti vendégházzal, étteremmel és lenyűgöző kilátást 

nyújtó panorámaterasszal mintegy 500 szálláshellyel kiváló lehetőséget biztosít családi és 

közösségi eseményeknek.



A Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont déli előterében telkek megvásárlásával sikerült 

bővíteni a rendelkezésre álló területet, ahová egy Sportkomplexumot álmodtak a tervezők. A 

Sportkomplexum koncepciója a Magyar Kormány támogatását elnyerte, így a tervezés 2020 

őszén megkezdődhetett. 2021 áprilisára sikerült megszerezni az építési engedélyt, elkészül-

tek a kiviteli tervek és elindult a kivitelező beszerzése. Terveink szerint a Sportkomplexum 

2021 júniusában megkezdődő kivitelezése 2022 márciusára befejeződik. 





A Sportkomplexum egy 500 fő befogadására alkalmas sport- és rendezvénycsarnokot, egy 

25 méter hosszúságú szabad vízfelületű úszómedencét, két nagyméretű sportpályát, egy 

röplabdapályát, egy szabadtéri színpadot és ahhoz kapcsolódó lelátót foglal magába. 

A sportcsarnok részben terepbe süllyesztve, zöldtetős kialakítással készül, ahonnét gyönyörű 

panoráma nyílik az Alföldre, a Tokaj-hegyre és Sárospatakra. A több mint 1600 négyzetméter 

alapterületű csarnok magába foglal teremlabdarúgó, kézi- és kosárlabdapályát, öltözőket, 

mosdókat, valamint egy szaunát és merülőmedencét tartalmazó wellness-részleget. Az épü-

let kialakításából adódóan a kültéri medencét is kiszolgálja. A csarnok déli oldala kiváló pano-

rámát biztosít, amelyet egy bordavázas, korszerű, hőhídmentes függönyfalszerkezet határol. 





A kültéri úszómedence 16x25 méteres, 400 négyzetméter vízfelülettel rendelkezik, melynek 

befogadóképessége 80 fő. A medence burkolt teraszkialakítással és a főépület előtti domb-

ra felkúszó napozóteraszokkal rendelkezik. A medence környezetében egy 16x24 méteres 

strandröplabdapálya is kialakításra kerül.

A sportpályák a terepadottságokat kihasználva, figyelembe véve a sportszövetségi ajánláso-

kat úgy kerülnek kialakításra, hogy tájolásuk szempontjából is a lehető legnagyobb mérték-

ben szolgálják a sporttevékenységeket. Megépül egy műfüves 22x44 méteres futballpálya, 

valamint egy 22x44 méteres speciális gumiburkolattal ellátott kosár- és kézilabdapálya.

A sportcsarnoktól nyugatra a domboldalban egy amfiteátrum kialakítását tervezzük, amely 

alkalmas esti filmvetítések, színházi előadások, koncertek, egyéb szabadtéri rendezvények 

helyszínéül. 
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A Sportkomplexumhoz közvetlenül 29 gépkocsiparkoló is megépül, így a Rákóczi Hotel, 

Tábor és Rendezvényközpont parkolóhelyeivel együtt 99 személyautó, 3 akadálymentes 

személyautó és 3 busz parkolása biztosított.

Különös tekintettel a NATURA 2000 besorolású területre, a tájépítészet is kiemelt és meg-

határozó szerepet kap, így az épületegyüttes kiválóan illeszkedik a természetvédelem és 

örökségvédelem alatt álló tájba.

A Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont kiegészülve a Sportkomplexummal, a jövő-

ben óriási lehetőséget jelent a Rákóczi Szövetség közösségének, kiemelten  

a magyar fiatalok találkozásának és kapcsolatépítésének, de ezzel együtt Sátoraljaújhely 

városának és a régiónak is.

Tervező: Csíki Barna építészmérnök

www.rakoczihotel.hu 






