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   A felnyíló sarokszakasz a 
főbejárat helyét is kijelöli. 
A bejárathoz közeli kőkert még 
nem a végleges állapotot mutatja. 

›  A lábazat közelében látható 
ablaksornak a küzdőtereket határoló 
szakaszokon fontos szerepe van 
a szellőzésben, a légcserében 
(lásd a későbbi oldali rajzot).

Alapvetően a cselgáncs (dzsúdó/judo) sport-
ágat szolgálja az új létesítmény (továbbiakban 
Központ). Hogy miért Cegléd? Komoly múlt-
ja van már itt ennek a sportágnak, 1976 óta 
működik a szakosztály, sikerüket tükrözi, hogy 
például az idén nyár végén megrendezett Buda-
pesti Felnőtt Judo Világbajnokságon három 
helyi versenyző, Ungvári Miklós, Ungvári Atti-
la és Ohát Zalán is indult. A helyi szakosztály 
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bérlőként edz a Nemzeti Sportközpontok üzemel-
tetésében álló, egyébként közép-magyarorszá-
gi, tehát régiós központú épületben. De a kis- 
és nagyterem ki is bérlehető (például a cselgáncs-
csal „rokon” sportágak műveléséhez, így a kon-
diterem, a wellnessrészleg szintén, utóbbiakat 
rendszeresen használják is alkalmi jegy, bérlet meg-
vásárlása után az éppen edző gyerekek szülei.)  
Kalauzunk a helyszínbejáráson a központ vezetője, 

Budai Mihály volt, különleges helyzet az övé, 
kívül-belül jól ismeri az épületet, átvitt érte-
lemben is: a tervezői team egyik építésztervező-
je volt, vagyis míg alapesetben egy építész elbú-
csúzik az átadást követően az épülettől, ő napi 
szinten követi, szervezi annak (utó)életét.  

Kívülről haladva befelé, a Központ technoló-
giailag egy hagyományosnak mondható csarnok-
épület. Vasbetonvázas, az előcsarnoknál monolit 

›
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   A küzdőtér mögött futó 
folyosóról a küzdőterek, 
a konditerem, irodák, öltözők, 
tárolók nyílnak. A különféle 
felületeken látható szellemes 
piktogramokat az építész 
team tagjai tervezték. 

   Az állópaneles 
homlokzati elemek 
illesztése szinte 
láthatatlan, ami 
egyneművé teszi 
a felületeket. 

   Az előtér és a nagyterem 
közötti kisterem részlete, 
háttérben a szintén a tértől 
leválasztható konditér, 
de hátul kiláthatunk 
a folyosóra is. E terem 
függesztett álmennyezete 
behozza a belső térbe az 
épület hajtogatott karakterét.

›  A küzdelem tere valójában 
a piros tatami, az eltérő 
árnyalatok változó vastagsá-
got is mutatnak (5 vagy 6 
cm). A mennyezeten látható 
kürtős csőrendszer 
a légfűtés-hűtés rendszerét 
szolgálja ki.  

vasbeton szerkezetes, több ponton acélszerkezet-
tel kombinált, burkolata hőszigetelt szendvics-
paneles. Hogy a tatamival borított küzdőterek, 
illetve a fogadótér minél optimálisabb természe-
tes fényű megvilágítást kapjanak, a nagy, teljes 
üveg-függönyfalas megnyitás a keleti, a sporttelep 
sportpályái felé tekintő homlokzati szakaszon jel-
lemző. A további szakaszok zártabbak, a kapcso-
lódó funkcióknak megfelelő igények alapján (iro-
da, tárgyaló, öltözők stb.) kaptak ablakokat.   

Részleteiben, megformáltságában mégsem 
egy szokványos csarnokdoboz. Forma, ami köve-
ti a funkciót, esetünkben ez azt jelenti, hogy 
a japán harcművészeti műfaj a japán képző-, kéz-
műves, és építőművészet területén egyaránt megje-
lenő folding-formáláshoz kapcsolódik. A változa-
tos szögtörésekkel hajtogatott, felnyíló homlokzati 
részek, a tetőzet, ami több síkban lejt, egy szabályta-
lan, egyedi, házméretű origami karakterű alakzatot 
alkotnak. A házméret itt léptéket is jelent, ugyan-
is a sarokpontok 3-4 méternél nem magasabbak, 
így az épület magassági paramétereivel belesimul 

‹ ‹

‹ 
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‹  Az egyik öltöző részlete 
a szigorúan funkcionális 
berendezésével, a zöld szín 
azonban kis utalás 
a dzsúdóban használt 
övfokozatok (kju) egyikére, 
a hármasra.  

‹  Az előcsarnok információs pultja, 
trófeasorral a határoló fal polcán, 
felette az egyik helyi dzsúdós 
apukája által megkomponált logóval. 
A pult frontjai belső oldalukon 
festett üveglapokból készültek. 

›  Balra a 300-as lelátó hátsó falán 
szellőzőrácsok, rácsosztásaik ritmusa 
távol-keleti rácsmotívumok alapján 
állt össze. Némelyik rács eltolható, 
ezen keresztül a folyosó feletti 
tárolótérbe lehet kimászni. A lelátó 
középrészén a korlátpár a folyosó 
felőli bejáratot jelöli ki.   

a környék családi házas közegébe, ugyanakkor 
éppen a folding jelleg ad lehetőséget arra is, hogy 
a küzdőterek feletti részeken változatos a belma-
gasság, így nincs olyan érzésünk, mintha egy nyo-
mott mennyezetű konzervdobozban mozognánk. 
További eltérés az átlag csarnoképítményekhez 
képest, hogy a Központot állópaneles, rejtett szel-
vényes burkolati elemekkel öltöztették fel, így a tel-
jes homlokzat egyneművé vált, ez is ráerősít a for-
ma egyediségére. Alaki előképei között ott találjuk 
Barkow Leibinger építésziroda hettingeni gyártócsar-
nokát (2013), miként Tadao Ando és Issey Miyake 
21_21 Design Inside design múzeumát (2007) Tokió-
ban, vagy, hogy a műfaji közelítésről se mondjuk le, 
a FEA Studio bestami (Irán) sportcsarnokát (2012).  

Tágas előterét a tatamis küzdőterektől mozgatható 

üvegfal-rendszer választja el. Pontosabban szólva 
egy-egy transzparens határt alakítottak ki a tervezők, 
ekként az előcsarnokból ellátni egészen a nagyterem 
– a 300-as lelátóval kapcsolt küzdőtér – végfaláig, 
az ún. dicsőségfalig. Egybenyitható, így megnagyob-
bítható az előtér a kisteremmel, ez különösen sport-
versenyek alkalmával nagyon hasznos, de eltolható 
a két terem közötti üvegfal is; mindez szintén isme-
rős a japán építészet térszervezési hagyományaiból.   

Az előtér felől, egy felülvilágítós folyosóra fűzve 
közelíthetőek meg az irodaterek és a szekcionálható 
tárgyalótér, továbbá az öltözők és a wellnessrészleg 
(szauna, merülőkád, jacuzzi), továbbá a kisterem-
mel egybenyitható, attól leválasztható konditerem 
is kapott egy külön bejáratot a folyosó felől. És per-
sze a nagyterembe is beléphetünk a közlekedőről. 

Puritán, a leglényegesebb eszközökkel felszerelt 
öltözőkben is szerényen, de lehetőséget kapott 
a tervezői gondolkodás/gondoskodás: 
a csempék, a berendezés színei helyenként 
a dzsúdószinteknek (övfokozatoknak) megfelelő szí-
neket kaptak – zöld, kék, citromsárga – , a citrom és 
a kék például az ajtók színeiben is visszatérnek. És végül, 
de nem utolsósorban találó, első blikkre egy apró küz-
dő figurára hajaz a cjk-logó, amit az egyik ifjú dzsú-
dós apukája tervezett szívességből, de szellemes az öltö-
zők, a mosdók ajtaján látható piktogram: kicsi dzsúdó 
mezből indultak ki az építész tervezői team tagjai, 
akik megalkották. Ez utóbbi mozzanat ráerősít arra 
a tényre is, hogy ez a létesítmény nemcsak ottho-
nos, jól felszerelt központja a sportágnak, de fon-
tos közösségépítő szerepe is van a város életében.  

Alapterület (bruttó): 1660 m 2

Tatamifelület (össz): 600 m 2

Tervezés éve: 2013-2014

Átadás: 2017

Építtető: NEMZETI SPORTKÖZPONTOK

Generáltervező: NSK TERV EZŐI 

CSOPORT

Vezető (NSK Tervezői csoport): 

BOZSÓ ROL A ND

Vezető tervező: SZLOV ICSÁ K IST VÁ N

Építész tervezők: TATTAY ENIKŐ, BU DA I 

MIH Á LY, GA ZDIG TA M ÁS 

CJK-logó: K LEIN TIBOR (LOGÓGYÁR)
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A CEGLÉDI JUDO CSARNOK A 
KIVITELEZŐ SZEMÉVEL

Cegléden az idén nyáron vehették birtok-

ba a sportolók a BOK Ceglédi Judo Csar-

nokot. A Malomtó széli sporttelepen álló 

csarnoképületet a régióban több teleppel, 

üzlettel, vagyis számos ipari és kereskedel-

mi szegmensben, és több mint 25 éve műkö-

dő magyar alapítású vállalkozásunk, az Aktív 

Kft. építette meg. 

Korábban egy helyi tornateremben edz-

hettek Cegléden a sportolók, így az eddigi-

hez képest háromszor nagyobb területen és 

a sportág igényeire szabott terekben foly-

hat a sportélet. De a sportlétesítmény kis- 

és nagyterme (küzdőterek), konditerme és 

wellnessrészlege, akár a tárgyalórész is bér-

be vehetők. 

A Nemzeti Sportközpontok által építtetett 

és üzemeltetett sportlétesítmény terveit az 

NSK Tervezői csoport építészei fektették le, 

az épület formai meghatározásához rangos 

nemzetközi példákból indultak ki. A közbe-

szerzési eljárást követően a kivitelezést száz 

százalékban elnyerve, fővállalkozóként egy 

nem mindennapi csarnoképület létrehozá-

sára vállalkoztunk. 

Az épület, aminek kivitelezési, szerkeze-

ti sajátosságairól az alábbiakban szó lesz, 

1660 négyzetméteres (bruttó), akadály-

mentesített, földszintes, de az öltözői blokk 

felett egy bejárható emeletet is kapott (ez 

az önálló emeleti rész a külső homlokzaton 

nem látható). Itt gépházat és tároló helyisé-

get találunk, például tatamikat raktároznak 

itt. Sajátos a megközelítése, a nagy küzdőtér 

lelátójáról lehet feljutni az emeletre, mivel 

a japán rácsmotívummal kialakított öt rács 

közül kettő eltolható. A földszinten a főbejá-

rat után az előteret és a küzdőtereket talál-

juk: a közvetlenül az előtérrel szomszédos, 

konditér-résszel kialakított kis termet (100 

m2-es, 1 tatamifelülettel), és a 300-as lelátó-

val kapcsolt nagytermet (600 m2-es 3 tata-

mifelülettel). A földszinten továbbá közös 

folyosóról közelíthetők meg a látogatói mos-

dók (a női és férfi mellett egy mozgáskorlá-

tozottak számára készült mosdó is találha-

tó), teakonyha, az irodai terek, a mobilfallal 

szekcionálható tárgyaló, wellnessrészleg és 

öltözők - utóbbiak csempe-bordűrjei, rész-

ben bútorzatuk is a dzsúdó övfokozatainak 

színeit „viselik”.  

Sajátos helyszín építkezés szempontjából 

ez a városi terület, alapvetően sima, lapá-

lyos, Cegléd legalacsonyabban fekvő részén 

fekszik, ami azt jelenti, hogy a tél elmúltá-

val talajvíz jellemző ezen a részen – 2016 

elején, a kivitelezési fázis kezdetén meg is 

tapasztalhattuk ezt. De nagyobb esőzések is 

nehezíthetik, az építkezéskor nehezítették is 

több alkalommal a helyszíni munkánkat, így 

a fentiekben vázolt talaj- és terepadottsá-

gok miatt kútalapozással lett tervezve az 

épület alapozása.

Mint az előzőekben már utaltunk rá, de 

a képeken is jól látható, a Ceglédi Judo 

Csarnok épülete nem a csarnoképületeknél 

megszokott doboztest. Morfológiája abszo-

lút egyedi, ami számunkra a szokásosnál is 

koncentráltabb, precízebb munkát kívánt 

meg a kivitelezés 9 hónapja alatt (építé-

sét 2016 novemberében fejeztük be). Hogy 

ezt a feszített tempót tartani lehessen, az 

csak úgy valósulhatott meg, hogy gyakorlott, 

tapasztalt, megbízható, több éve és változa-

tos projekten együttműködő szakemberek-

ből (generál, alvállalkozók, beszállítók) álló 

csapat jött össze erre a feladatra.

A vasbetonvázas, kiegészítő acélszerke-

zetekkel megépített, hőszigetelő szendvics-

panelekkel burkolt épülettestben a merész 

szögtörések, a tető esetében a több irányú 

lejtés okán nincs két egyforma tartószer-

kezeti elem: minden elem – legyen az acél-

szerkezet, monolit szerkezet – előregyártott, 

egyedi méretben, egyedi pozícióban készül-

tek el. De a Ceglédi Judo Csarnok határoló 

szerkezetének létrehozása sem szokványos, 

mert míg a csarnokok esetében általában 

horizontálisan helyezik el az egyes elemeket 

a szerkezeti vázon, itt a kívánalom a verti-

kális elhelyezés volt. Komoly szakmaiságot 

követelt meg ez a megbízói, tervezői igény, 

mert az álló fém fegyverzetű hőszigete-

lő panelek magassága is változó - szintén 

a sajátos épületforma, változó épületmagas-

sági pontok miatt -, ráadásul a burkolati ele-

mek összeállítása rejtett rögzítéssel készült, 

az illesztések láthatatlanok, a burkolat a lát-

ványban egy egységes, zárt „köpenyt visel”. 

A megjelenésén túl, a kivitelezését tekintve 

szintén találunk unikális, nagy mérnöki, épí-

tői kihívást jelentő részleteket a belsőépí-

tészetben is. Az előcsarnokba lépve legin-

kább szembeötlő a transzparens kialakítás: 

a tekintetünkkel egészen a nagy küzdőtér 

leghátsó faláig lekövethetjük az egyes küz-

dőtereket. Itt a három fő térrész: az elő-

tér, a kis, illetve a nagy küzdőtér közöt-

ti elhatárolást könnyen mozgatható üveg 

mobilfalszerkezettel alakítottuk ki a ter-

vek szerint. De a kis küzdőtér és a szom-

szédos konditér-rész szintén leválasztható 

egymástól. Vagyis a belső térből, több mint 

700 négyzetméter multifunkciós, ami által 

nemcsak praktikus, de közösségi jellegű-

vé is válik Cegléd fontos, új sportlétesítmé-

nye, aminek létrejöttéhez szaktudásunkkal 

és örömmel járultunk hozzá.

Aktív Kft.

6344 Hajós, Kossuth Lajos u. 21.

Tel.: 06 78 548 044

Fax: 06 78 548 031

E-mail: kozpont@aktivkft.co.hu

Web: www.aktivkft.co.hu

KFT.

Néhány szóban az Aktív Kft.-ről:

Vállalkozásunkat 1990-ben a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát legkiválóbb építőipari szakemberei alapították. Száz százalékban 

magyar magántulajdonú cégünk elsősorban építőipari, szakipari és épületgépészeti kivitelezéssel, valamint kohászati és épületgépészeti 

anyagok és szerszámok kereskedelmével foglalkozunk, magas és mélyépítési munkákban egyaránt részt veszünk, több mint 100 kollégával 

dolgozunk. Egy vállalkozás állandó tanulást is jelenti: szakmai tudásunkat éppen úgy folyamatosan fejlesztjük, miként gépparkunkat, 

felszereléseinket is az aktuálisan legjobb technikai szinten tartjuk, naprakészen.  Megrendelői körük minden szegmenst lefed (állami, 

közületi, privát), az ország egész területén. Megbízhatóságunkat és hozzáértésünket tükrözi, hogy korábbi megrendelőink folyamatosan 

újabb megbízásokkal keresnek meg bennünket, és ez a megrendelői kör állandóan bővül is újabb megbízókkal: cégekkel, csoportokkal, 

egyéni megkeresésekkel. 

Néhány fontosabb referenciánk: Szeged Klinika (265 ágyas új klinikaépület építése, 410 ágyas klinikaépület átépítése), 2012-15; Siklósi 

Kórház (B épület emeletráépítés és A/D épületek rekonstrukciója), 2014-15; Ökoturisztikai Látogatóközpont és Bemutatóhely, Cún-

Szaporca, 2013-14; NAV székház, Baja, 2006-2007.
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ELEMEK SOKASÁGA 

A földszintes épület 4 küzdőteret, ehhez 
csatlakozó nézőteret, konditermet, 
wellnessrészleget, öltözőket, valamint 
egyetlen, három használati módban működ-
tethető előcsarnokot foglal magában.
Tartószerkezete előregyártott vasbetonváz, 
homlokzat-hőszigetelt szendvicspanel, tető-
szerkezete trapézlemez fedéses, és az öltö-
zőblokk nagy részén az előregyártott vasbe-
tonváz monolit vasbeton födémmel egészül 
ki. A kiszolgáló területen és előcsarnokban a 
vasbeton gerendák közé befogott acél-szel-
vények adják meg a tető törésvonalait. Az 
épület két rövid oldalán vasbeton fal mereví-
ti a szerkezetet. A bejárat és a főhomlokzat 
felőli konzolos előtető pedig vasbeton tartó- 
és kiegészítő acél-szerkezet kombinációja.
Mivel a lágyvasalású tartószerkezet mono-
litikus megépítése lényegesen több időt 
vett volna igénybe, így a tervezők az 

előregyártott vasbeton vázszerkezet mel-
lett döntöttek. A gyártmánytervezés meg-
könnyítése érdekében az épület 3D-ben is 
elkészült, ami az egyedi, tört vonalú kiala-
kítása miatt nem volt rutinfeladat. A gene-
ráltervező által megadott adatok alap-
ján a gyártmánytervek elkészítését szintén 
cégünk végezte el.
Az épületet meghatározó tört síkos geo-
metriájú tetőt részben vasbeton gerendák-
kal, részben monolit vasbeton lemezzel ala-
kítottuk ki. A vasbeton elemek – 39 darab 
pillér, 44 darab gerenda, illetve szelemen, 
52 darab talpgerenda és 20 darab lábaza-
ti panel – gyártását és az építési helyszínen 
való elhelyezését, beépítését is elvégeztük. 
Az egyedi elemek sokasága miatt számos 
sablont, és különböző vasalási armatúrát 
használtunk. A közel 160 darab elemből álló 
épületben 122 darab, különböző műszaki 

paraméterekkel rendelkező elemet gyár-
tottunk le. Az alapozás nem a hagyomá-
nyos, előregyártott vasbeton kehelynyakas 
kialakítás szerint történt, hanem monolit 
gerendarácsot használtunk, ebből speciá-
lis tőcsavarok álltak ki, amelyek a pilléreket 
fogadták. A szerelést nehezítette, hogy az 
autódaru csak a küzdőtérre tudott beállni, 
innen kellett beemelni a több tonnás ele-
meket. A daru és a szállítójárművek mun-
katerületre történő behajtásának biztosí-
tása miatt az utolsó pillért a szerelés végén 
lehetett csak beépíteni.
A helyszíni munkák során – ezek közel 3 hetet 
vettek igénybe – nagyfokú logisztikai fegye-
lemre volt szükségünk, mivel az egyedi gyár-
tású elemek nem voltak felcserélhetőek. 
Az előregyártott tetőszerkezet egyenként 
22 méter hosszúságú és 12 tonna súlyú elem-
ből áll, valamennyi gépészeti áttörésekkel 

Cegléden, a Malomtó-széli sporttelepen épült meg a Közép-magyarországi 
Judo Központ új csarnoképülete, amelyet 2017 februárjában adtak át. A közel 
300 férőhelyes modern sportcsarnok nemzetközi versenyekre is alkalmas, de 

a régió cselgáncsosai mellett a helyi iskolákat is kiszolgálja. Az 1650 négy-
zetméteren megvalósult beruházás az ország legmodernebb cselgáncsközpont-
ja, melynek megépítésében az Első Beton Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

alvállalkozó kivitelezőként vett részt.

Első Beton Ipari, Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. 
6728 Szeged, Dorozsmai út 5-7.
Tel.: (+36-62) 549 510
Fax: (+36-62) 549 511
E-mail: elsobeton@elsobeton.hu
Web: www.elsobeton.hu

könnyítve. Az épület főbejárati részén szin-
tén előregyártott, kör keresztmetszetű pil-
léreket építettünk be, amelyek speciális, 
egyszer használatos sablonnal készültek, 
különlegesség, hogy ezeket az elemeket 
állítva kellett legyártani. Az Első Beton Ipari, 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. mindezen 
feladatokat magas szakmai hozzáértéssel 
és precizitással végezte el a szűkös határ-
idők betartása mellett.
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Termékképviselet    Saját gyártás    Szaktanácsadás    Kivitelezés    Karbantartás    Fejlesztés

Füstgátló üvegajtók 
és portálok
(lásd a 144. oldalon)

Tűzgátló felgördülő kapu

Tűzgátló üvegajtók, 
portálok, üvegfalak

Automata tűzgátló 
függönyök és füstkötény 

falak

Tűzgátló tolókapu oldalra 
és függőlegesen nyíló

Tűzgátló szekcionált kapu Homlokzati tűzgátlás: 
Függünyfal, Vázkitöltő 
alumínium szerkezetek

Tűzgátló 
ablakok,tetőablakok, 

üvegfödémek

Automata tűzgátló 
üvegajtók

Keret nélküli tűzgátló FR, 
BR üvegfal rendszerek

(lásd Octogon 139-es szám)
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