Királyszentistváni Hulladékkezelő Központ havi beszámoló
2019. június
1. Beérkezett és feldolgozott hulladék
Az ÉBH Nonprofit Kft. királyszentistváni telephelyére 2019. júniusában 5.149,18 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. Júniusban szombat délelőttönként 7-15
óráig volt hulladék beszállítás és feldolgozás.

3. Üzemzavar Nem volt.

4. Rendkívüli esemény
2019. június 9-én, vasárnap délután a depótestre korábban kiszállított (NHKV Zrt tulajdonát
képező) és az időjárási problémák miatt még le nem takart RDF (másodlagos tüzelőanyag)
kb. 50 m2-en meggyulladt, melyet a tűzoltók eloltottak az ügyeletes üzemi dolgozók
segítségével. Az RDF takarása 2019. június 11-én teljeskörűen befejeződött.

5. Egyéb kiegészítés
a. Stabilizált biológiai hulladék elterítése a depótesten ill. oda történő kiszállítása a
beszámolási időszakban nem történt.
b. Egy napon volt hulladék szaggal kapcsolatos szagészlelési esemény a térségben
(több jelzés is volt aznap reggel már a Facebook-on, de reggel még nem az

Enviromind.hu-n, 2019.06.11. kora reggel, 6.30-7.30 körül, Balatonfűzfőn,
Gyártelep, Fűzfőfürdő és Tobruk településrészeken is). Az akkor érvényes időjárási
adatok alapján a szagterjedési modell igazolta az észlelések helyét, idejét, hogy
terjedhetett akkor és úgy a szag. A modellfutáson látszik, hogy még eléggé távolra
is kiható terjedés lehetett 7 óra körül. A szagemissziónak is jelentősnek kellett lennie,
mert kis értékek mellett nem jutna el Tobrukig a szag. Az észlelési és modell
adatokat áttekintve, közös egyeztetés során megállapítottuk, hogy a megelőző
napokban (vasárnap) történt öngyulladás (és oltás) területe lehetett a kedd reggeli
emisszió forrása.
c. Monitoring rendszer fejlesztése:
A valós idejű szagterjedési modellezést lehetővé tevő funkció fejlesztése
folyamatban

van.
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esetleges

eseményekkel

kapcsolatos

szagterjedési

modellezések sokkal gyorsabban és pontosabban végrehajthatóak majd.
d. 2019. június hónapban már NHKV Zrt. kezdte meg az RDF (másodlagos
tüzelőanyag) elszállíttatását.

6. Tájékoztatás a következő hónapot érintő változásokról
Július hónapban folytatódik az RDF/SRF (másodlagos tüzelőanyag) elszállítása.
Ha az NHKV Zrt. július hónapban nem kezdi meg a bálázott RDF (másodlagos tüzelőanyag)
elszállítását, tűz és munkavédelmi szempontok miatt ismételten szükségessé válik a
depótestre történő lerakás, hogy a bálatárolón lévő anyag mennyiségét csökkenteni tudjuk.
Természetesen csak abban az esetben, ha az azonnali takarás megoldható.

Királyszentistván, 2019. július 4.
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