
  
  

Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló  

2021. július  

  
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék  

Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2021. júliusban 4.546,62 t hulladék 

érkezett be és feldolgozásra került.  

 

2. Munkavégzés  

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

óráig a beérkezett hulladék feldolgozása és hasznosítása. Júliusban, 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, újra indult a hulladék feldolgozása, mely a hónap folyamán továbbra is így 

folytatódott. 

 

4. Rendkívüli esemény  

Az Egységes Környezethasználati Engedély módosításában előírt 3 havi (júliustól 

szeptember végéig) depó visszalocsolási kísérletet az ÉBH Nonprofit Kft. továbbra is 

folyamatosan végzi. 

 

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: 

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

éreznek. Aznap, délutános műszakban kezdődött az üzemzavar miatt bent ragadt hulladék 

feldolgozása, amely sajnos járhatott szaghatással, ezért a lakosság elnézését kérjük! Ezen 

hulladék feldolgozásra került. 

2021. július 13-án 21:54-kor a Facebookon az alábbi szöveg került bejegyzésre:  „Nagyon 

sajnálom a a Papkeszin lakókat a szemét szaga miatt. Vilonyán, még ki lehet nyitni az 

ablakokat.” A meteorológiai adatok alapján elkészített modell futások ellenkező irányú 

áramlást mutatnak (Királyszentistván-Vilonya irány), ezért feltételezhetően a szaghatás nem 

az ÉBH Nonprofit Kft telephelyéről származott. 

Az Enviromind.hu oldalon 2021. júliusában a telephely környékéről 7-én 1:03-kor, 14-én 

0:24-kor, 15-én 23:51-kor és 29-én 23:41-kor történt szagbejegyzés, mely a modell futások 

és az abban az időszakban végzett tevékenység alapján a szagforrás feltételezhetően nem az 

ÉBH Nonprofit Kft telephelye volt. 

2021. július 13-án 6:57-kor is történt szagbejegyzés az Enviromind.hu oldalon (közepes, 

irritáló szag), melynek forrása a modell futások alapján lehetett az ÉBH Nonprofit kft. 

telephelye. A tevékenységek átvizsgálása után nem sikerült az eredetét megállapítani, sem 

a szagot beazonosítani. 

 

6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról, tevékenységekről 

Az RDF/SRF elszállítása augusztus hónapban folytatódik.  

 

 

Királyszentistván, 2021. augusztus 05.  

  

 

  

Sövegjártóné Barta Krisztina 

ügyvezető 

ÉBH Nonprofit Kft 


