
  
  

Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló  

2020. szeptember  

  
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék  

Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2020. szeptemberben 3.748,46 t 

hulladék érkezett be. Ebből 122,52 t átcsomagolásra és átszállításra került, engedéllyel 

rendelkező partnerünkhöz. A további hulladék feldolgozásra került.  

 

2. Munkavégzés  

3 műszakos munkarend, hétközben, 6-14 óráig karbantartás és hulladék befogadása, 14-6 

óráig a beérkezett hulladék feldolgozása és hasznosítása. Szeptemberben szombat 

délelőttönként 7-15 óráig volt hulladék beszállítás és 6-22 óráig feldolgozás. 

 

3. Üzemzavar  

 

2020. június 2-án a biológiai frakciót áthordó szalag megsérült, az anyag mozgatása 

továbbra is konténeres gépjárművel történik, a biológiai kezelő csarnokba. A szalag javítása 

szeptember 22-én megkezdődött, várhatóan október végére befejeződik. 

 

4. Rendkívüli esemény  

Az előaprítót 2020. június 9-én elszállították felújításra, az előaprítást továbbra is mobil 

aprítóval végezzük. Legutolsó információnk szerint 2020. novemberben készülhet el a 

felújítás. A zavartalan feldolgozás érdekében cégünk egy újabb mobil előaprítót bérelt.  

Az utóaprító felújítása, sikeres próbaüzem után, 2020. szeptember 25-én fejeződött be. A 

próbaüzem alatti nehézségek miatt, 2020. szeptember 16-18-ig a hulladék befogadása 

szünetelt, azt engedéllyel rendelkező partnereinkhez szállították alvállalkozóink. 

 

5. Egyéb kiegészítés   

Stabilizált biológiai hulladék elterítése a depótesten ill. oda történő kiszállítása a 

beszámolási időszakban nem történt. 



 

A depóniagáz fáklyázása folyamatosan zajlik.  

A NÉBIH kötelezése alapján az ÉHB Nonprofit Kft-t továbbra is üzemelteti a vaddisznó 

hullagyűjtőhelyet. 2020. szeptember 30-án megérkezett a zárt, 6 m3-es vadhulla gyűjtő 

konténer, amely zavartalanabb gyűjtést tesz lehetővé. 

 

Szagészlelések: 

2020. szeptemberben a Facebookon és az enviromind.hu oldalon több esetben is 

szagbejegyzés került rögzítésre. Az adott időpontokban a depótesten ill. telephelyünkön az 

eddigiektől eltérő tevékenység nem zajlott.  

Több esetben bebizonyosodott, hogy a szag nem az ÉBH Nonprofit Kft-től eredeztethető, 

hol a szag jellege (trágya szag) miatt, hol a meteorológiai adatok alapján készített 

szagterjedési modell mutatott másirányú áramlást. 

Szeptember 9-én este, hulladék áthordás volt a biológiai kezelő csarnok tároló kamráiból a 

mechanikai csarnok fogadóterébe. Ez az aznapi meteorológiai viszonyokkal okozhatott 

szaghatást Balatonfűzfőn, így a szagbejegyzés után az áthordás leállításra került. 

 

6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról, tevékenységekről 

Az RDF/SRF (másodlagos tüzelőanyag) elszállítása a telephelyről folyamatos. 

 

 

 

Királyszentistván, 2020. október 05.  
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