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Javasolt határozat:

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma – a pandémiás helyzet alakulását és az átoltottság kedvező 

tendenciáját figyelembe véve,  az országos pandémiás szabályok várható enyhülésére alapozva 

vállalható kockázatúnak tartja a 70. VOTT 2021. szept. 10-12. közötti megrendezését 

Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi Tábor, mint szállásadó és étkezést biztosító Szolgáltató által tett 

előzetes szerződési ajánlat  alapján az ajánlat azon kiegészítésével, hogy: „Ha később nem születik 

a Felek között más megegyezés, akkor a Megrendelő által megfizetett összeg (foglaló, vagy /és 

előleg) a 2022. évre halasztott ugyanezen rendezvény költségeibe számítódik be, amelyre a 

Szolgáltató (Rákóczi Tábor) jelen árajánlatát továbbra is érvényesnek tekinti azzal, hogy fenntartja 

magának a jogot, hogy a jelen árajánlatban szereplő egységárakat a 2021. évi országos  (hivatalos) 

Szavazás eredményeKuratórium  tagjai

mailto:varhelyigz@gmail.com
mailto:jszilagyi@vd.hu
mailto:tibor.horvath0708@gmail.com
mailto:balazs.banyai@eon-hungaria.com
mailto:bela.bardos@mert.hu
mailto:czirbus.tamas@ovit.hu
mailto:krauszattila@npp.hu
mailto:laszlo.nemeshazi@elmu.hu
mailto:gsolymos@mvm.hu
mailto:szentkereszty.akos@nkm.energy
mailto:zoltan.albert@eon-hungaria.com


Budapest, 2021.05.20.

Hítelesítette: dr. Czirbus Tamás sk.

Kuratórium tagjainak száma: 11 fő Szavazatok megoszlása: IGEN 11 fő, NEM 0 fő, TARTÓZKODÁS 0 fő, NEM SZAVAZOTT 0 fő              Az 

IGEN szavazatok aránya a szavazásban résztvettek számámához képest (11: 11=) 100 % A javasolt határozat az Alapító Okirat 5.7 pontja 

alapján ELFOGADÁSRA került.

MELLÉKLET: Rákóczi Tábor ajánlata



JEGYZŐKÖNYV ülésen kívüli határozathozatalról



 
 

Név: Jakab Éva 

Cég: VOTT 

Email: vott2020@gmail.com    Sátoraljaújhely, 2021. május 13. 

Kedves Jakab Éva! 

Köszönjük megtisztelő érdeklődését a Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényközpont szolgáltatásai iránt.     

Megbeszélésünk és e-mail váltásaink alapján elkészítettük az új időpontra ajánlatunkat. 

Amiért érdemes a helyszínünket választani: 

 Tökéletes kikapcsolódás a 2021-ben teljesen felújított helyszínen, egész évben nyitva vagyunk. 

 Több rendezvényterem akár 250 fő részére 

 71 modern, teljesen új ***-os szoba, 105 szoba szezonális nyitva tartással 

 In- és outdoor csapatépítési lehetőségek – melynek szervezésében munkatársaink örömmel állnak 

rendelkezésére. 

A rendezvény(csoport) neve: VOTT 

A rendezvény ideje:  

Érkezés: 2021. szeptember 10.(péntek) 

Elutazás: 2021. szeptember 12.(vasárnap) 10 óráig a szobákat el kell hagyni 

Néhány vendég (Távolabb lakók, szervezők) szeptember 09-12-ig igényli a szolgáltatásokat 

 

Ellátás: 2 nap teljes panzió (érkezés napján vacsorától, elutazás napján ebédig) 

 

A kiajánlott ajánlat tartalma: 

 Szállás a megállapodott szobakategóriában 

 3 fogásos étkezés (reggeli ebéd, vacsora) -önkiszolgálással.  

A reggeli választéka: Kenyér és péksütemény, vaj, jam, méz, müzli, Egy féle húsétel (pl.főtt virsli vagy 

felvágott és sajt), Meleg ital automatából (Kávé, Tea, Kakaó, Tejeskávé)  

Az ebéd: Egyfajta leves és egyfajta főétel A vacsora: Egyfajta meleg vacsora salátával vagy/gyümölcs 

 WIFI a tábor teljes területén, 

 Valamennyi adó (ÁFA, Idegenforgalmi adó, szervízdíj) 

 Parkolás korlátozott számban szgk és busz részére térítésmentes. 

 Az árajánlat nem tartalmazza a rendezvénytermek és technika speciális bérleti díját. 

 A Rákóczi Hotel, Tábor és Rendezvényhelyszínen kizárólagosságot biztosítunk a rendezvénynek,  

amennyiben a létszám eléri vagy meghaladja a 300 főt. 

 Az árak kizárólag a teljes panzió igénybevétele (reggeli, ebéd, vacsora) és minimum 300 fő részvétele  

mellett érvényesek 
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Egységár Napok Szobaszám
Létszám

/
Érték

Forintban száma /nap nap Forintban

Hotel minőség 3*-os szoba a 

főépületben+1-2-es Vendégházban.                       

Szobaár

14 000 2 60 120 120 1 680 000

Economy szoba a 3-8-as 

Vendégházban 2-5 ágyas szobákban.                            

Szobaár

10 000 2

20 db kétágyas            

20 db háromágyas        

20 db négyágyas 

180 120 1 200 000

Reggeli  önkiszolgálással felnőtt        

14 éves kor felett
600 300 180 000

Reggeli  önkiszolgálással gyermek       

14 éves kor alatt
400 300 120 000

Ebéd/Vacsora önkiszolgálással 

felnőtt 14 éves kor felett
1 700 600 1 020 000

Ebéd/Vacsora önkiszolgálással 

gyermek  14 éves kor alatt
1 200 600 720 000

Diétás étkezés felár (laktóz vagy 

gluténmnetes) személyenként/nap
500 2 30 főre számolva 60 30 000

Összesen 176 450 4 950 000

Átlagos költség/tartózkodás/fő 16 500

Átlagos költség/tartózkodás/fő/nap 8 250

4 150 főre számolva

Szállás 3 fogásos étkezéssel a Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban

Szolgáltatások
Összes 

szobaéj

2 150 főre számolva



 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK  

 

 Az ajánlat a fenti szolgáltatások együttes megrendelése esetén érvényes. 

 Az árak tartalmazzák az ÁFA-t, a kötelező adók mértékében bekövetkező változás a Megrendelőt 

terheli. 

 Foglaló (10%) szerződéskötéskor, Előleg (90%) -a rendezvény előtt 30 nappal, Elszámolás (10% és 

extrák) a rendezvény után 5 napon belül 

 Az igénybe vett szolgáltatások a számlán tételesen kerülnek feltűntetésre (szállás, étel, terembér, 

stb.). 

 A Szállodában oktatási anyag, dekoráció, vagy külső technika csak előzetes egyeztetés után 

helyezhető el. 

 A Szálloda a szolgáltatás nyújtását a jelen árajánlatában rögzített bruttó (ÁFA-t tartalmazó) árakon 

vállalja. 

 A szobaszám/létszám bővítés a szállodával történő írásbeli megegyezés alapján bármikor 

lehetséges 

 Kötbérmentes lemondási határidő: A foglaló kifizetésének napja. Ez az összeg vissza nem 

térítendő. Létszám lefelé módosítása esetén a szálloda a kizárólagosságot nem tudja vállalni, a 

létszámmódosítás lefelé 2021. azgusztus 10-ig lehetséges 

 A szálloda a mindenkori Járványügyi szabályok betartására kötelezett, jelenleg védettségi 

igazolvánnyal lehet a szállodákban tartózkodni, a 10 fő feletti rendezvények megtartása jelenleg 

nem lehetséges, amennyiben a kormány feloldja a szabályozást, csak akkor tudjuk a rendezvény 

megtartását elvállalni. A már kifizetett foglaló/előleg sorsa esetleges pandémiás változások miatt a 

két fél megegyezésén nyugszik majd. 

 

Opciós határidő (Ajánlatunk érvényessége): 2021. május 21. 

Foglaló: A megrendelt szolgáltatások összértékének 10 %-a: 2021. május 31-ig 

Előleg fizetés: 2021. augusztus 10-ig (A megrendeltösszérték 90 %-a 

 

 

  

Tisztelettel:          

Paraczky Péter 

Sales Manager 

 


