
  
  

Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló  

2021. augusztus  

  
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék  

Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2021. augusztusban 5.522,08 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. Augusztusban, 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, mely a hónap folyamán továbbra is így 

folytatódott. Az új PLC beüzemelése 2021. augusztus 26-27-én megtörtént, 28-tól rendben 

üzemel. A beüzemelés miatt, augusztus 27-én, a hulladék eltérítésre került, engedéllyel 

rendelkező partnerünkhöz. 

2021. augusztus 12-13-án, a feldolgozásban adódott műszaki problémák miatt, a hulladék 

eltérítésre került, engedéllyel rendelkező partnerünkhöz. Nagyobb mennyiségű hulladék 

maradt bent a fogadótérben, mely ezen két nap alatt feldolgozásra került. 

 

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   

A depótestre 2021.08.31-én délelőtt 0-80 mm frakció kiszállítása történt, mely a kihordást 

követően, földdel azonnali takarásra került. 

 

A depóniagáz fáklyázása folyamatosan zajlik.  

 

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

hullagyűjtőhelyet. 

 

Szagészlelések: 

2021. augusztus 10-én, 12-én, 14-én a Facebookon szagbejegyzés került. A fogadótérben, 

az üzemzavaroknál leírt események miatt, a több, mint 24 órát bent maradt depózott 

hulladék, megbontás után okozhatott szaghatást, ezért a lakosság elnézését kérjük! A 

továbbiakban próbáljuk ezen eseteket elkerülni!   

Az Enviromind.hu oldalon 2021. augusztusában a telephely környékéről 14-én és 19-én 

történt szagbejegyzés. 

A modell futások és az abban az időszakban végzett tevékenység alapján, a 19-ei bejegyzés 

szagforrása feltételezhetően nem az ÉBH Nonprofit Kft. 

 

6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról, tevékenységekről 

Az RDF/SRF elszállítása szeptember hónapban folytatódik.  

 

Királyszentistván, 2021. szeptember 07.  

  

 

  

Sövegjártóné Barta Krisztina 

ügyvezető 

ÉBH Nonprofit Kft 


