
  
  

Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló  

2020. október  

  
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék  

Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2020. októberben 3.998,24 t hulladék 

érkezett be. Ebből 39,26 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. Október 10-ig szombat 

délelőttönként 7-15 óráig volt hulladék beszállítás. Szombatonként 6-22 óráig volt 

hulladékfeldolgozás. 

 

3. Üzemzavar  

 

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

27-ig továbbra is konténeres gépjárművel történt, a biológiai kezelő csarnokba. A szalag 

javítása október 27-én befejeződött. 

 

4. Rendkívüli esemény  

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

aprítóval végeztük. Az előaprító október 29-én visszaszállításra került és daru segítségével 

lett visszahelyezve a helyére, emiatt a fogadóteret ki kellett üríteni, így onnan a hulladék  

ideiglenesen, a biológiai csarnok kamráiban került elhelyezésre (engedélyben foglaltaknak 

megfelelően). Az előaprító november 2-ától ismét üzemképes. 

 

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. 

 

Szagészlelések: 

2020. október 29-én a Facebookon szagbejegyzés került rögzítésre, melyben a bejegyzés 

intenzív kukaszagot említ. 

Aznap hulladék átszállítás történt a fogadótérből a biológiai kezelő csarnok kamrájába a 

rendkívüli eseményeknél jelzett előaprító visszaszállítása és üzembe helyezés miatt.  A 

szagbejegyzés észlelésekor a meteorológiai adatokat megvizsgáltuk, az akkori 

meteorológiai viszonyok okozhattak szaghatást Királyszentistvánon, így az áthordás 

leállításra került. 

 

6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról, tevékenységekről 

Az RDF/SRF elszállítása a telephelyről folyamatos és várhatóan ez folytatódik is tovább. 

Tervek szerint november hónapban megérkeznek a betonelválasztó elemek, melyek 

segítségével a bálatárolón elhatárolásra kerülnek a tárolt, elszállításra váró hulladékok.  
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