Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló
2019. október
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék
Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2019. októberében 3.780,86 t
hulladék érkezett be. A beérkezett hulladék 100 %-ban feldolgozásra, hasznosításra került.
2. Munkavégzés
3 műszakos munkarend, 6-14 óráig karbantartás és hulladék befogadása, 14-6 óráig a
beérkezett hulladék feldolgozása és hasznosítása. Október 13. után telephelyünk
szombatonként nem fogad hulladékot. A hónap második felében szombaton 6-14 óráig volt
hulladék feldolgozás.
3. Üzemzavar
2019. július elejei előaprító meghibásodás javítására az alkatrész még nem érkezett meg,
ezért továbbra is mobil aprító kezeli elő a beérkező hulladékot.
4. Rendkívüli esemény
A telephelyen rendkívüli esemény október hónapban nem történt.
5. Egyéb kiegészítés
Stabilizált biológiai hulladék elterítése a depótesten ill. oda történő kiszállítása a
beszámolási időszakban továbbra sem történt.
Az augusztus 10-i tűzesetkor kimenekített (nem égett), az iroda épület és biológiai kezelő
csarnok mellett elhelyezett másodlagos tüzelőanyag (SRF) a biológiai kezelő csarnok
kamrájába került betárolásra, a későbbiekben feldolgozásra és értékesítésre kerül.
Az ÉBH Nonprofit Kft. és a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (FTI) együttműködési
megállapodása alapján az FTI a szagészlelésekkel és monitoring rendszerrel kapcsolatosan
az alábbi adatokat közölte:
„Szagészlelések:
- Október hónapban több alkalommal is volt szaghatás a környező településeken. Az
enviromind.hu portálon Balatonfűzfőn, Papkeszin, Litéren és Vilonyán is volt rögzített
szagészlelés ezen időszakban.

A konkrét észleléseket megvizsgálva többféle szagtípusról is voltak lakossági jelzések.
Október 08. napon reggel az észleléseket rögzítők az ún. szemétszag, kukaszag (s nem a
biológiai jellegű szag) szagtípust érezték, ezt az időszakot modellezve a szagforrás
egyértelműen az ÉBH Kft. királyszentistváni telephelye lehetett.

Október 16. napon (és az azt megelőző napon) az észlelt szagokat fekália, trágya szagként
is jellemezték az észlelők. Így az október 16-án a térség aktuális időjárási adatait
felhasználva részletes, óránként modellezést végeztünk el, amely eredménye szerint a

vizsgált időszakban az észleléseknek csak egy része (az esti időszakban) vonatkozhatott az
ÉBH Kft. királyszentistváni telephelyére, mint lehetséges szagforrásra.

Az aktuális időjárási viszonyok alapján a fekália, illetve trágya szagként is jellemzett
szaghatás forrása más terület lehetett.”
6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról
November hónapban folytatódik és folyamatos az RDF/SRF (másodlagos tüzelőanyag)
elszállítása. Terveink közt szerepel, ha megfelelőek az időjárási körülmények, a depón 2018
novembere óta prizmában lévő, stabilizált hulladék elterítése és azonnali fedése
megtörténik.
A bálatárolón lévő tűzkárosodott anyag vizsgálatát és az egyeztetéseket megkezdtük.
Amennyiben az NHKV Zrt-től megkapjuk a döntést és az időjárási körülmények is
megfelelőek lesznek, megkezdődhet ezen hulladék ártalmatlanítása. (A vizsgálatok
eredményétől függően, helyben vagy elszállítva)
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Sövegjártóné Barta Krisztina
ügyvezető
ÉBH Nonprofit Kft

