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1. Feladat ismertetése
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Általános és Felsőgeodézia
Tanszékének megbízásából a Mérnöki létesítmények geodéziai kivitelezése tárgy házi
dolgozataként a barcsi közúti határátkelő építésének illetve geodéziai kivitelezésének
bemutatását készítettem el.

2. Hely- és kortörténet
„Barcs, a Dráva fővárosa” 1979-ben lett város. Az ország déli kapujaként is emlegetik. Közúti
határátkelőhelye az EU leendő kapuját jelenti Dél-kelet Európa irányába. A város a DunaDráva Nemzeti Park területén fekszik.
Kevesen tudják, hogy a települést már az időszámításunk előtti ötödik évezredben lakták, az
ókorban pedig a római birodalom fontos hadiútja vezetett erre.
A 60-as évek közepén történt ipartelepítés, a középfokú oktatás elindítása, a Dráva-híd
újjáépítése és megnyitása, az infrastruktúra fejlesztése, az intézményi hálózat kiépítése
eredményeként 1979-ben városi címet kapott.

A délszláv háborút követő horvát bevásárló turizmus fénykorában a kereskedelmi és
szolgáltató vállalkozások mintegy 15.000 négyzetméter alapterületen kínálták áruikat, illetve
szolgáltatásaikat, az üzletek és vállalkozások száma közel 700 volt! A délszláv térség
konszolidációja után a kereskedelmi forgalom drámai mértékben visszaesett, napjainkban a
háború előtti "normális" szinten működik.
A számos negatív hatás ellenére a város az utóbbi évtizedben mégis óriási átalakuláson ment
keresztül. 1994-re felépült az új városközpont… Az Európai Unióhoz való csatlakozás
előestéjén két korszerű, a várost elkerülő út épült meg az átutazók részére az uniós
előírásoknak megfelelően újjáépített határátkelővel együtt.
A város kereskedőváros-jellege ugyan részben megmaradt, de egyre inkább stratégiai célként
fogalmazódik meg a természeti környezet adta lehetőségek kihasználása, az
idegenforgalomra épülő városfejlesztés. Ennek jegyében épült az új termálfürdő és
rekreációs központ is.
Forrás: Rózsás Márton - www.barcs.hu
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A 90-es évtizedben a város gazdasága régen nem látott átalakuláson ment át, új
városközpont és sétálóutca épült, lehetővé téve a kulturált bevásárlást, a kikapcsolódást.
Korszerűsítésre került a határállomás, kereskedelmi létesítmények épültek és ipari park
létesült. A határátkelő fejlesztési terveiben a már elkészült kamionparkoló mellett állat- és
növény egészségügyi állomás, vámszabadterület, vámügynökség kialakítása szerepel.
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3. Átépítési munkálatok
Ahogy a bevezetőből kiderült, a ’60-as évek óta megnyitott Dráva-híd és a határátkelő
mindig is kulcsfontosságú szerepet töltött be Barcs életében. Az Európai Unióhoz történő
csatlakozás ezt tovább erősítette, hiszen a déli határ immár az Unió határa is lett. Így
szükségszerűvé vált a régi infrastruktúra átalakítása a gyors és európai szintű kiszolgálás,
továbbá a várost terhelő forgalom csökkentése érdekében.

A határátkelőhely 1985-ben.

A határátkelőhely 2009-ben.

Az átépítés két ütemben zajlott. Első ütemben a 6-os számú főút egy Barcsot elkerülő új
szakasza került kivitelezésre illetve kisebb átalakítások történtek határátkelő épületein. Majd
a második ütem kapcsán az egész építményt elbontották, és a jelenlegi új komplexum került
megépítésre a 68-as számú út új barcsi szakaszával együtt.

6
új 6

vasúti felüljáró
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3.1. Első ütem (6-os sz. főút)
A határátkelőhely területszerzését és mélyépítési munkáit praktikussági okokból célszerű
volt egyidejűleg elvégezni. Barcs Város Önkormányzata, a PM Vám- és Pénzügyőrség
Országos Parancsnoksága, az Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság illetve a Somogy
Megyei Állami Közútkezelő KHT megállapodást kötött a beruházás megvalósítására és az
ehhez szükséges anyagi fedezet közös viselésére.
A Somogy Megyei Közlekedési felügyelet engedélyezést lefolytatta, és az építési engedélyt
4394-8/1997. szám alatt 1997. november 4.-én kiadta. Az építés ez év decemberében
megkezdődött, majd 1999. május 7.-én átadásra került.
A határátkelőhely ebben az ütemben csak a teherforgalom elválasztott kezeléséhez
szükséges terület, annak burkolata illetve rézsűinek biztosítása került kialakításra.

3.1.1. Geodéziai kivitelezés
A geodéziai kitűzést folyamatosan (szinte naponta) a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft
munkatársai végezték, mivel (főleg a határátkelő közelében lévő szakaszon) a nagy
magasságkülönbség miatt a kitűzött pontok (úttengely, töltés lábvonal) folyamatosan
elpusztultak.

A PGT Kft két szakembere GPS-rendszerű kitűzéssel (kiegészítve hagyományos
szintezéssel), végezte a kitűzést. Ez a megoldás a korábban széles körben alkalmazott
zsinórállások felállításánál jóval gyorsabb kitűzést eredményezett. Ugyanis a
meghatározott távolságonként és az út geometriájának jellemző pontjaiban a tömörítési
rétegenként új zsinórállás és, tengelypontok létesítését el lehetett kerülni.
A műholdas helymeghatározás gyorsaságának azonban hátránya, hogy a jellemzően a
legnagyobb elérhető pontosság a néhány cm-es nagyságrend. Útpályák esetén vízszintes
értelemben ez nem jelent problémát, de magassági viszonylatban a burkolati elemeknek
ennél pontosabban kell illeszkedniük, így a szintezés, mint kiegészítő magassági kitűzés
nem volt elkerülhető.
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A vasút feletti híd, előtte körforgalmi csomópont, valamint a meglévő Dráva-híd
csatlakozása, mind olyan kivitelezési technológiát követeltek (pl.: töltéstömörítés 0,5 menként), amit csak állandó geodéziai jelenléttel lehetett megoldani és nagy pontosságot
igényelt a vízszintes és magassági értelmű csatlakozások tekintetében.
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(Manapság az újabb földmunkagépekben már GPS vezérli a kanalak és tolólapok
merülését illetve jelzi a vezetőnek a kanyarodás mértékét.)
Külön problémát jelentett a határállomás közvetlen környezete, mivel itt nagyon szűk
hely állt rendelkezésre és a rézsű hajlása meredek volt. A megoldás a „Gabion”
elnevezésű dróthálós kőtámfal alkalmazásával történt, amelyet kb. harminc éve
alkalmaznak a meredek rézsűk megtámasztására.
A kivitelező a „Tubosider” Kft volt. Nevük a „Békaszáj” alakú, hullámos acéllemez
aluljárók, közúti átereszek fantázianevéből származik. A 6-os sz. főúton ilyen megoldást
használtak a Zimona-patak átfolyásában, valamint a Verbina utca folytatásában, így a
töltés alatt továbbra is közlekedhető maradt az egyébként kétfele rekesztett utca.

A vasutat keresztező hidat vasbeton cölöpök tartják, melyekre előre gyártott vasbeton
gerendák, majd helyszíni koszorú és vasbeton lemez került. A cölöpök tengelyének
síkrajzi meghatározását mérőállomással végezték, majd a döngölés előtt a
függőlegességet is 2-2 merőleges állásban felállított műszerrel ellenőrizték.
Forrás: Iliásics Gyula – műszaki ellenőr

Az előző ütem során célként kijelölt magasépítési létesítmények bővítésére, korszerű
terminál létesítésére csak a második ütemben került sor a szükséges engedélyek
beszerzésével. A tervezési munkák 2001. év végén készültek el a ConstReal Mérnöki Iroda Kft
által a VPOP Beruházási és Elhelyezési Hivatala megbízásából. (Ekkor még nem minden
részlet került kidolgozásra, így például közművezetékek kiváltási tervei csak a kivitelezéssel
párhuzamosan készültek.) A végleges engedélyezi terv 2002. január 20.-ai dátummal került
beadásra.
„Kovács László külügyminiszter rakta le az új határátkelő alapkövét. Az összességében
egymilliárd forint értékű, az Európai Unió szabályainak mindenben megfelelő beruházást
a nyáron adják át. Nagy János, a vám-és pénzügyőrség új országos parancsnoka
elmondta, hogy az 1969-ben felépült, majd harminc évvel később részben korszerűsített
határátkelőn, a mostani megújulást követően, kulturált körülmények között, várakozás
nélkül léphetnek be Magyarországra, illetve mehetnek Horvátország felé az utasok, s
felgyorsul az áruszállító kamionforgalom is.”
Részlet az MTI 2003. április 7.-ei közleményéből.
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3.2. Második ütem (68-as sz. út és határátkelőhely)

5

Gelencsér Gergő (NWJJ20)

3.2.1. Geodéziai kivitelezés
Az út építési engedélye 2002. márciusi keltezésű. Az első ütemnél említett
körforgalomtól indul É-i irányba, a Római Kat. templom mellett elhaladva és a városon
kívül csatlakozik a régi 68-as úthoz. A kivitelezés geodéziai szempontból hasonlóan
történt a fentiekben ismertetettekhez. Esetlegesen felmerülő, ám inkább ingatlanügyi
problémát a nyomvonal mentén érintett tulajdonosok telkeinek kisajátítása jelentett. A
gondos előkészítéseknek hála azonban már régóta szerepelt a városrendezési tervben az
út létesítése, így építmény ill. beépített telek nem került keresztezésre.
A konkrétan vett határátkelőhely területén található magas létesítmények, épületek,
növényzet és kerítések teljes eltávolításával kezdődött a kivitelezés.
Mivel a határátkelőhely a Dráva-híd és a Barcs – Pécs MÁV vasútvonal feletti közúti híd
között, viszonylag szűk területen, 3-8 m magas töltésen épült, szükség volt a rézsűk
biztosítására már korábbiakban létesített támfalak magasítására, illetve újabb támfal
létesítésére a belépő oldalon.

A teherforgalmi kezelőépületek előtt rakodórámpa,
vizsgálóakna és két forgalmi sáv, köztük járdasziget
épült. A két kamionparkoló között lévő 2x2 sávos
személyforgalmi út tengelye módosításra került.
Létesült két utasforgalmi WC épület kiegészítve
személyforgalmi parkolókkal. A felsorolásban a teljesség igényétől eltekintek.
Ezek a tereptárgyak jellemző pontjainak kitűzése helyi rendszer helyett az országosan
használt EOV-s koordinátákkal került megadásra a terven. Segéd alappontok
létrehozását követően ebből célszerűen helyi rendszert alakított ki a kitűzést végző
geodéziai cég. Hilti szeggel kitűzési alapponto(ka)t létesített illetve egy kijelölt barcsi
templomtornyot választott tájékozó iránynak. Ezután az átszámolt pontok már
polárisan, egy pontból kitűzhetővé váltak.
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A magassági kialakítást É és D irányban a hidak,
keresztirányban pedig a meglévő magasságú
kamionparkolók határozták meg.
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A feladatot tovább nehezítette, hogy digitális állomány helyett csak nyomtatott
formában (A0 méretű) kapták meg a geodéták a tervrajzokat. Rengeteg alvállalkozó
működött egyszerre a terepen, így a kommunikáció nehézkesebb volt. Továbbá az EOV
koordináták és a rajzról leolvasható méretek közt -10 fok eltérés mutatkozott.
Kitűzésre kerültek a cölöpalapok tengelypontjai, épületek sarokpontjai, a teljes úthálózat
és járdaszigetek. Ezek a megjelölt pontok az építés során folyamatosan elpusztultak, így
akár egy nap többször is szükség volt az ismételt kitűzésre. (Különösen az ívkitűzések
esetén jelentett ez rengeteg pontot és munkát.)
A munkafolyamatok előrehaladtával az alaptestek vízszintessé tételéhez és a burkolatok
ellenőrzéséhez szintezésre is szükség volt. Továbbá jelentős gyakorlati problémát
okozott, hogy az építés egy bizonyos szakaszát követően a felhúzott építmény már
kitakarta az alappontról a tájékozó irányokat, így a további kitűzés a részletpontok
átszámolásáig lehetetlenné vált.
Forrás: Vajda István és Vajda Istvánné Ferró Éva – geodéziai vállalkozók

4. Utómunkálatok, felmérés
Az építés befejeztével utófelmérésre is szükség volt. A legtöbb közmű vezeték, mint víz,
energia és egyéb üzemi kábel a terv szerint épült meg. Azonban különböző okokból
kifolyólag kihagyásra vagy a tervben feltűntetett helytől valamilyen távolságra kerültek a
csatornarendszer elemei, aknák, lámpák, fényvetők, stb. Ezek utólagos bemérését és a
tervtől való eltérés rögzítését geodéziai módszerekkel végezték.

5. Köszönetnyilvánítás, forrásmegnevezés
Köszönet illeti a Barcsi Városi Könyvtárat és dolgozóit, hogy rendelkezésemre bocsátottak
megjelent újságcikkeket, képeket, dokumentumokat illetve hogy felvették ügyemben a helyi
önkormányzat építésügyi osztályával a kapcsolatot. Az előzmények és konkrétumok
feltárásában rengeteget segítettek.
Köszönöm Barcs Város Önkormányzatának a térképmásolatokat, helyszínrajzokat és műszaki
leírás másolatokat. A műszaki tartalom terén sok információt hasznosítottam
dolgozatomhoz.
Köszönöm a geodéziai és építés-kivitelezési szakmai segítséget Vajda Istvánnak és Vajda
Istvánné Ferró Évának illetve Iliásics Gyulának. Személyes tapasztalataikra és elmondásaikra
támaszkodva pontos képet kaptam az alkalmazott megoldásokról és azok nehézségeiről.
Budapest, 2012. 05. 04.
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A Gabion támfal terhelés utáni felmérésére szintén szükség volt. Az esetleg sérült vagy
elmozdult blokkok ennek függvényében kicserélésre kerülhettek. Ennek megtörténtéről
információkkal nem rendelkezem.
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