
Szerkesztőségünk folyamatosan helyt kíván 
adni a vállalkozások bemutatásának. Várjuk 
azon gazdálkodó szervezetek jelentkezését, 
akik élni kívánnak a Szerkesztőségünk által kí
nált lehetőséggel, hogy legfontosabb tevékeny
ségüket és szervezetük felépítését megismer
tessük olvasóinkkal. Rovatunkban egy oldal 
megjelentetését Szerkesztőségünk ingyen vállal
ja, ezen felül minden további oldal 30.000 Ft+ 
(ÁFA). Bővebb felvilágosítás Szerkesztőségünk
től kapható.

Jelen cikkünkben a rovatvezető kérdéseire 
Magyar Balázs, az ELGOSCAR ügyvezetője 
válaszolt.

Ismertető az ELGOSCAR Int. 
Kft - ről

Cégadatok:
Székhely: 1145 Budapest, Kolumbusz u. 17-23.
Fax/tel: 363-72-31
Tel: 467-01-88, -89, -90

06/60/439-056

Cégvezetés:
MAGYAR BALÁZS ügyvezető

oki. geofizikus mérnök 
SZŰCS ISTVÁN ügyvezető

oki. hidrogeológus, bányamérnök

EVEKENYSÉG

Az elmúlt 6 évben az ország mintegy 100 különböző 
területén dolgoztak. Munkáikról 116 db jelentésben szá
moltak be. Ezek tevékenységi megoszlása:

* Mérnökgeofizikai munkák (15 %)
* Földtani-geofizikai kutatás ( 5 % )
* Környezetföldtani állapotfelmérés (30% )
* Olajszennyezésvizsgálat-mérés (1 5 % )
* Olaj- és egyéb szennyezés kárelhártása (30 %)
» Környezetvédelmi hatástanulmány ( 5 % )
- Az ELGOSCAR név valójában mit jelent, milyen 

szavakból származik ?
- Az ELGOSCAR Int. neve mozaikszó, amely a szándék 

szerinti főbb alapítókra utalt, így az ELGI-re és a 
minnesotai OSCAR Int.-ra (O il Spill Contamination and 
Remediation.). Az ELGI végűi a jogszabályi kötöttségek 
miatt maradt ki a Kft.-ből.

-M i volt az előzménye az 1991-es cégalapításnak?
- Hármat emelnék ki:

* jelentős külföldi érdeklődés az ELGI Környezet
védelmi és Mérnökgeofizikai Osztályának 
(KMO) szakmai munkája iránt,

* a volt szovjet laktanyák környezetvédelmi felül
vizsgálatában meghatározó részvétel,

* az intézeti változások nem kedveztek egy 
dinamikus fejlődési lehetőségnek (szakmai 
létszám, műszaki háttér).

- Mi indokolta a cégalapítást, mi volt a döntő 
momentum az alapításhoz ?

- Döntő volt az a felismerés, hogy a geofizikai környe
zetvédelmi tevékenység önállóan egyre kevésbé piac
képes. Egyéb környezeti kárelhárítási munkákkal együtt 
ajánlva viszont már igen. A környezetvédelmi szakma 
komplex szolgáltatást igényelt (felmérés, kárelhárítási 
terv, kárelhárítás).

-Kik voltak az alapítók ?
- Ezek az ELGI - KMO dolgozói és az OSCAR Int. voltak. 

A dolgozók között: Magyar Balázs, Stickel János, 
Schónviszky László, Jánosi Márta, Csernyné Mészáros 
Katalin, Varga Antal.

- Mik voltak a kezdeti üzleti és szakmai elkép
zelések ?

- Olyan módszer -és műszerparkkal kiegészülni, amely- 
lyel az intézeti tevékenység kibővül (vákumextrakciós 
rendszer, fotoionizációs vizsgálatok, terepi gázkro
matográfia).

Átmenteni az Intézetből a létszámcsökkentés miatt 
kiválni kényszerülő kollegákat, szakmai tapasztalatokat.

- Visszaemlékszel még az első munkátokra ?
- Az első munkát ismerősök szerezték, de a második 

munkánk fogadtatása volt maradandóbb. Megkérdeztük a 
megrendelőt, hogy nem ellenzi-e, hogy a szerződést az 
ELGOSCAR-ral köti. Válasza az volt, hogy eddig sem csak az 
ELGI név jelentette a garanciát, hanem hogy szép, szak
mailag tartalmas munkát kapunk tőletek.

- Igaz, hogy az un. Shilov-koktél alapozta, 
erősítette meg a Kft tevékenységét ? M i is volt az a 
nevezetes koktél ?

- 1991-ben a kiskunlacházi volt szovjet laktanyában a 
szovjet környezetvédelmi szakértői csoport jelenlétében 
talajvízmintát vettünk. A környezetvédelmi miniszter- 
helyettes kérdésére, hogy mi ez, azt válaszoltam, hogy 
Shilov-koktél. A  következő napi plenáris szakértői érte
kezletre (Csapatkivonási Titkárság) is elvittem a mintát, 
ahol sokan először láttak ilyen “talajvizet”. Ennek a kok
télnak az összetétele 60 % kerozin, 30 % kerozin-víz 
emulzió, 10 % iszap volt.

- Milyen új módszereket és tevékenységeket vet
tetek a hagyományos mérnökgeofizikai módszerek 
mellé?

- Új módszerként a talaj és talajvíz szennyeződését köz
vetlenül a terepen meghatározó műszeres vizsgálatokat 
honosítottuk meg. Tevékenységünket kiegészítettük a 
környezeti vízszennyezés okozta kár elhárításával, a kár- 
elhárításhoz szükséges technikai eszközök tervezésével, 
építésével és üzemeltetéssel is. Sikerült a mérnök- 
geofizikai szondázásban (MGSZ) az elektromos ellenállás 
regisztrálását és az eddiginél jóval érzékenyebb szonda
park kiépítését is megoldani. Az MGSz berendezés már 
valóban “környezetbarát” eszköz lett, idén pályázunk vele 
a “környezetbarát termék” cím elnyerésére.

- Milyen kezdeti nehézségeitek voltak ?
- Csak néhányat a főbbek közül:
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* pénzügyi-forgóalap hiány: vagyonunk nem 
volt, emiatt hitelképtelenek voltunk, a 
fejlesztések újabb anyagi befektetéseket 
igényeltek;

* az ELGI-ből kivált kollégák szkeptikusságának 
megszüntetése;

* széles, számunkra eddig járatlan szakmai 
területen fejlesztési projekt indítása.

- Lehet valamit megtudni az első öt év gazdasági 
adatairól ?

ÉV ÁRBEVÉTEL
(F t)

EREDMÉNY
(F t)

1992. 1.402 000 - 509. 000

1993. 18. 393 000 + 702. 000

1994. 63. 344 000 + 814. 000

1995. 137.065 000 + 7. 084 000 I
1996. 236. 563 000 + 7. 114 000 S

- Milyen a mai Kft. szakembergárdájának össze
tétele, valamint a terepi ill. laboratóriumi műsze
rezettsége ?

- Jelenleg 52 alkalmazottunk van. Ebből: 12 mérnök, 
28 szakági, 12 nem szakági technikus vagy szakmunkás.

A terepi műszerezettségünk az országban egyedülálló, 
a legtöbb talajvíz szivattyúval (kb. 250-300 db), szén- 
hidrogén lefölöző szivattyúval mi rendelkezünk.

Feldolgozó számítógépes rendszerünkhöz hasonló 
nagy telje-sítményűt környezetvédelmi cég nem használ.

A Grundfos cégtől, mint a legnagyobb vásárlójuk, 
külön egyedi kedvezményeket kapunk. Az Intézettől 
megvásárolt BORRO fúrógép és egy járműre épített MGSz 
berendezés un. “VASLÓ” teljes felújítására 1996-97-ben 
közel tíz millió forintot költöttünk, a normál karbantartási 
költségen felül.

- Az 1996-ban megjelent Környezetvédelmi Tájé
koztatóban hirdető mintegy 100 cég közül igen 
soknak a tevékenysége egybeesik az ELGOSCAR 
tevékenységével. Milyen ma a versenyhelyzet, mik az 
ELGOSCAR esélyei ? Miben jobb, iU, miben más vagy 
különleges a cég másoknál ?

- A konkurensekhez képest előnyünk, hogy nemcsak 
tanácsadó cég vagyunk, hanem a környezetvédelmi 
kárelhárítás teljes spektrumát végezzük, beleértve a 
szükséges eszközök tervezését, gyártását, üzemeltetését is. 
A Környezetvédelmi Tájékoztató füzetek olvasása igen jól 
mutatja az átrendeződést, az 1994-es tájékoztatóban 11 
olyan cég van, amely az 1996-os tájékoztatóban is szerepel. 
A versenyben az ELGOSCAR sok tekintetben a sor 
legvégéről indult, vagyon nélkül, és úgy, hogy az ELGI-től 
az eszközöket, gépkocsikat piaci értéken vehettük át.

Az ELGI-nek a Metrológiai Bázis 100 %-os 
tulajdonjogát az ELGOSCAR kompenzációs munkával 
szerezte meg.

A konkurensek jelentős része úgy kezdhette pályáját, 
hogy az anyacég felesleges, nem működtetett vagyonát 
könyvjóváírással, alacsony apport értéken megkapta.

Mi a jelenlegi irodánkat is a piaci áron béreljük és a 
működéséhez szükséges átalakítást mi végeztük el. Ami 
megkülönböztet bennünket több cégtől, az a munkatársak 
jelentős részének fanatizmusa, amely párosul jó 
helyzetfelismeréssel, gyors reagálással, kiváló szaktudással 
és egy hosszútávú gondolkodásmóddal. Az elmúlt öt év 
alatt ezzel a hozzáállással olyan referenciát sikerült 
gyűjteni, amilyent az élbolyban található többi három cég 
együtt képtelen volt. Az ELGOSCAR az elmúlt öt év alatt 
konszolidált, stabilizálódott céggé vált. A mennyiségi 
felfutás után az 1997-es év fő feladata a minőségi munka 
javítása.

Folyamatban a cég ISO szerinti minősítése, környezeti 
felülvizsgálati engedély beszerzése, és egyéb, a működés
hez szükséges hatósági elvárások teljeskörű teljesítése. 
Ehhez alapot nyújt a jelenlegi szerződésállományunk, 
amely 2001-ig már most biztosítja a szükséges árbevétel 
85 - 95 %-át. Törekszünk a szervezés javításából adódó 
tartalékok időben történő feltárására is.

LÜLONÖS ÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOTTART« 
: i m  iíi \ (

♦ Debrecen volt szovjet repülőtér környezetvédelmi 
kármentesítés. A szovjet csapatkivonás után elvégzett 
felmérés közel 700.000 m l erősen szennyezett talajt (860 
mg/kg - 28.000 mg/kg), közel 680 köbméter szabad 
fázisú szénhidrogént és 5,5 ha területen szennyezett 
talajvizet határozott meg. A talajvíz szennyezettsége 10 
mg/l és 600-650 mg/l érték közötti, KOI értéke 250-1200 
volt. 47 db 83 köbméter térfogatú tartály tisztítása után 
123.000 köbméter talaj, 283.000 köbméter talajvíz lett a 
Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség Határozata 
alapján megtisztítva, illetve a talajból 283-000 liter 
szabad fázisú kerozin lett kitermelve.

A szerződés értéke: 89.400.000 Ft + ÁFA.
Megbízó: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatal
♦ Mezőkövesd volt szovjet kezelésű repülőtér. A
csapat-kivonás után 380 köbméter szabad fázisú 
szénhidrogént 600.000 köbméter szennyezett talajt 
(1.200 - 36.000 mg/kg) és 600x550 m területen szeny- 
nyezett talajvizet határozott meg a Környezetvédelmi 
Felügyelőség az elvégzett hatósági mintavételezés során. 
A szennyeződés rendkívül kedvezőtlen - nyomás alatti 
rétegvíz, kötött, de porózusos agyag - földtani
hidrogeológiai körülmények ellenére két éves munka 
során került lokalizálásra ill. megszüntetésre. A kitermelt 
kerozin mennyisége 138 köbméter volt, az ex situ 
eljárással 1,0 - 5,0 mg/kg !! értékig megtisztított talaj 
térfogata 12.873 köbméter volt.

A munka értéke: 51.300.000 Ft + ÁFA
Megbízó: Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztérium
♦ MALÉV Rt. kerozinszennyeződés kármentesítése.

A MALÉV Rt. részére 1984-ig vasúton szállították 
tartálykocsikban a kerozint, amelyet az I. terminál és a 
Budapest - Debrecen vasútvonal között üzemelő átfejtő 
állomáson fejtettek le és tovább tisztították 4 db 4" méretű 
csővezetéken a tárolótartályokba. A lefejtő megszűnéséig 
az elfolyt kerozin mennyiségét 1.760 köbméterben 
határozták meg, amely a környékbeli lakossági 
kutakban 30-60 cm vastagságban volt észlelhető. A 
szennyeződés az elmúlt 10 év alatt közel 500-600 métert 
elmozdult, a 13-18 m mélyen lévő talajvízszinten. 
Megtisztításra került a vízkezelésre használt 7 db 86 
köbméteres acéltartály, amely Tiszacsegéről lett 
felszállítva, az “olajszőkítők" által benthagyott savas 
üledéktől, majd a másfél éve folyó munkák során 386 
köbméter kerozin került eltávolításra. A talajból a napi 
1.700 - 2.200 köbméter talajvíz lett kiemelve és megtisz
títva.

A szerződés értéke: 180.249.000 Ft + ÁFA
Megbízó: MALÉV Rt

♦ Pepsi Cola telephely gázolajszennyeződés kármen
tesítése. A Pepsi Cola jelenlegi telephelyén az Ásványvíz 
és Jégipari Vállalat üzemelt, a palackok mosására, 
tisztítására olajtüzelésű kazánnal fejlesztették a gőzt. Az 
épület alapjában átvezetett olajvezeték törése 320 
köbméter gázolaj elfolyását okozta a Soroksári Dunától 
néhány száz méterre. A l l  hónapja folyó mentesítés 
során 53 köbméter gázolajat távolítottuk el és megtisz
títottunk napi 750 - 800 köbméter talajvizet.
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A szerződés értéke: 11.600.000 Ft + ÁFA 
Megbízó: Foster Wheeler Environmental Services a 

Pepsi Cola Int.megbízása alapján.
♦ AKZO-NOBEL festéküzem - Tiszaújváros. A TVK

festékgyárát az AKZO-NOBEL cég vásárolta meg, a 
tisztítási kötelezettség nélkül. A felmérések alapján a 
talajban és a talajvízben igen jelentős mennyiségű 
szerves oldószerek (aceton, xilol, toloul) és festékgyári 
segédanyagok találhatók. A szerződés a teljes mentesí
tésre vonatkozik.

Megbízás értéke: 48.759.000Ft + ÁFA 
Megbízó: TVK Tiszaújváros

♦ Záhony vegyianyagátfejtő. A Szovjetunióból érkező 
vegyipari alapanyagok átfejtése közel 35 éven át 
műszaki védelem nélkül történt. A talajvízen úszó fá 
zisban kb. 40 vegyipari alapanyagot azonosítottunk, 
amelyeknek kitermelését 1995 nyarán kezdtünk meg, és 
várhatóan 1998-ban fejezzük be.

Megbízás értéke: 147.500.000 Ft + ÁFA 
Megbízó: MÁV Rt

♦ TVK olefinüzem kármentesítés. A TVK olefinüzeme 
területén létesített tárolótartályokból kb. 1400 köbméter 
különböző szénhidrogén folytéi, amely igen jelentős talaj 
és talajvízszennyeződést okozott. A megbízás az ole

fingyár Sajó jobbparti területének teljeskörű tisztítására 
vonatkozik.

Megbízás értéke: 456.946.000 Ft + ÁFA 
Megbízó: Tiszai Vegyi Kombinát Rt.

+ A MÓL Rt. szénhidrogén vezetéksérülések környezeti 
kárainak felszámolása. A MÓL Rt. vezetékei Nagyoroszi, 
Kiskunhalas, Dunavarsány térségében megsérültek és a 
talajba, talajvízbe nyersolaj, gazolinos kátrány stb. 
került. A megbízások minden esetben in situ tisztítási 
eljárásra vonatkoztak.

A szerződések értéke: 12.400.000 Ft + ÁFA 
Megbízó:MOL Rt. Biztonságtechnikai környezet

védelem
♦ Balatonfüred Állami Kórház. A Balatonparttól 350 
m-re a Szívkórház területén 1987-ben csőtörés és nyo
máspróba következtében megsérült a gázolaj (fűtőolaj) 
ellátó rendszer. A talajba közel 50 köbméter gázolaj 
került, amely 1994-ben súlyos vízszennyezést okozva 
elérte a Balatont és a gázolaj a kórház D épületének 
pincéjében is megjelent. A KTM és az Állami Kórház 
megbízása alapján in situ eljárással (enzim ) fokozottan 
védett területen kell a talaj és talajvíztisztítást elvégezni. 

Megbízás értéke: 68.420.000 Ft + ÁFA 
Megbízó: KTM - Balatonfüredi Állami Kórház

Kőolajvezeték haváriánál környezeti kárfelmérés BORRO típusú fúrógéppel (Nagyhalász)
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