
  
  

Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló  

2021. június  

  
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék  

Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2021. júniusban 5.413,14 t hulladék 

érkezett be. Ebből 214,7 t átcsomagolásra, majd engedéllyel rendelkező partnereinkhez 

történő átszállításra került. A hulladék fennmaradó része feldolgozásra került, azonban a 3. 

pontban ismertetett üzemzavar következtében a hónap végén a fogadótérben maradt 

feldolgozatlan hulladék egy részének feldolgozása július elején történt meg. 

 

2. Munkavégzés  

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

óráig a beérkezett hulladék feldolgozása és hasznosítása. Júniusban, szombatonként 7-15 

óráig volt hulladék beszállítás és 6-22 óráig feldolgozás. 

 

3. Üzemzavar  

 

2021. június 29-én délután a technológia vezérlő PLC meghibásodott. Július 1-től, a hiba 

elhárításáig a hulladék elirányításra került a telephelyről. 2021.07.06-tól korlátozott 

üzemmenetben, újraindult a hulladék feldolgozása és 2021.07.08-tól fogad 

Királyszentistván ismételten hulladékot. 

 

4. Rendkívüli esemény 

  Nem történt.  

5. Egyéb kiegészítés   

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

beszámolási időszakban nem történt. 

Június második felében a beérkező kommunális hulladékból leválogatott, mechanikai 

kezelésen átesett, biológiai frakció került lerakásra a depótestre, mely minden alkalommal, 



a leürítés után, azonnal fedésre került, az IPPC engedélyben leírtak, valamint a Hatósággal 

történő egyeztetés szerint.  

A depóniagáz fáklyázása folyamatosan zajlik.  

A depó visszalocsolás június hónapban is folytatódott.  

 

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

hullagyűjtőhelyet. 

2021. március 26-tól a pápai gyűjtőkörzetből a kommunális hulladék továbbra is a 

királyszentistváni telephelyre érkezik és kerül feldolgozásra. 

 

Szagészlelések: 

2021. júniusban az enviromind.hu-ra érkezett szagbejegyzés 22-én 22:41-kor és 23-án 3:00-

kor. A modell futások, a szag jellemzés és a megvizsgált tevékenységek alapján a szaghatás 

feltételezhetően nem az ÉBH Nonprofit Kft-től származott. 

2021. július 6-án este Királyszentistvánról lakossági bejelentés érkezett, hogy szemétszagot 

éreznek. Aznap, délutános műszakban kezdődött az üzemzavar miatt még a fogadótérben 

lévő hulladék feldolgozása, amely sajnos járhatott szaghatással, ezért a lakosság elnézését 

kérjük! Ezen hulladék teljes mértékben feldolgozásra került 2021.07.07-én. 

 

 

6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról, tevékenységekről 

Az RDF/SRF elszállítása június hónapban (külső okok miatt) többször akadályba ütközött, 

de terveink szerint július hónapban az elmaradt mennyiségek is kiszállításra kerülnek. 

 

Királyszentistván, 2021. július 08.  
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