
  
  

Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló  

2019. november  

  
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék  

Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2019. novemberében 4.108,26 t 

hulladék érkezett be. A beérkezett hulladék 100 %-ban feldolgozásra, hasznosításra került.  

 

2. Munkavégzés  

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

óráig a beérkezett hulladék feldolgozása és hasznosítása. Szombatonként 6-22 óráig volt 

hulladékfeldolgozás. 

 

3. Üzemzavar  

 Az előaprító műszaki hibája elhárításra került, egyéb jelentős mértékű meghibásodás nem 

történt. 

  

4. Rendkívüli esemény  

A telephelyen rendkívüli esemény november hónapban nem történt. 

 

5. Egyéb kiegészítés   

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

beszámolási időszakban nem történt. 

Szagészlelések: 

Az Enviromind.hu honlapon a környéken november hónapban 2 db bejegyzés került 

rögzítésre.  

- 2019. november 3-án 9:29-kor Balatonfűzfőn a Kilátó utcában közepes intenzitású, 

rohadt zöldség szagként jellemezték. 

- 2019. november 24-én, 16:30-kor Balatonfűzfőn az Árpád utcában mérsékelt 

intenzitású, görényszagként jellemezték. (A Facebook-on „konkrét pöceszag”-ként 

került bejegyzésre) 



A bejegyzések szag jellemzése és belső vizsgálat alapján, az ÉBH Np. Kft. királyszentistváni 

telephelyén nem volt beazonosítható szag forrás vagy tevékenység.  

 

A Facebook-on 2019. november 26-án Királyszentistvánon jeleztek „szemétszag”-ot.  

A telephelyen megbontásra, elszállításra került a bálatárolón tárolt stabilát, amely a 

telephelyen szaghatással járt, ez esetlegesen érezhető lehetett a településen. A bontás ill. 

elszállítás befejezése után a szaghatás megszűnt.  

 

6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról , tevékenységekről 

December hónapban folytatódik és folyamatos az RDF/SRF (másodlagos tüzelőanyag) 

elszállítása. A jelenleg gyártott SRF/RDF (másodlagos tüzelőanyag) teljes mértékben 

elszállításra kerül hasznosításra, így nagy mennyiségű, felhalmozott termék jelenleg nincs a 

telephelyen.  

A jövőben is igyekszünk az NHKV Zrt-nél szorgalmazni a gyártott termék folyamatos 

elszállítását. 

A bálatárolón lévő tűzkárosodott anyag a tervek szerint december hónapban nem kerül 

megbontásra és kiszállításra a depóniára. Jelenleg egyeztetés alatt van a hulladék 

ártalmatlanításának folyamata.  

A 2018-ból depótesten megmaradt prizma megbontása és terítése leghamarabb január 

hónapban fog megtörténni. 

Ezen tevékenységek megkezdéséről külön tájékoztatást küldünk ill. a honlapunkon is 

megjelenítjük az információt. 

 

 

Királyszentistván, 2019. december 5.  
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