FE-GROUP INVEST Zrt.
Lakossági gyűjtés alkalmával átadható elektromos és elektronikai hulladékok fajtái
- a teljesség igénye nélkül –

1. Háztartási nagygépek
• Nagyméretű hűtőberendezések
• Hűtőberendezések
• Fagyasztók
• Élelmiszerek hűtésére, konzerválására és tárolására szolgáló egyéb nagyméretű
berendezések
• Mosógépek
• Ruhaszárító gépek
• Mosogatógépek
• Tűzhelyek és sütők
• Elektromos főzőlapok
• Mikrohullámú sütők
• Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyéb nagyméretű berendezések
• Elektromos fűtőberendezések
• Elektromos fűtőtestek
• Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb nagyméretű berendezések
• Elektromos ventilátorok
• Légkondicionáló berendezések
• Egyéb szellőztető, elszívó és légkondicionáló berendezések
2. Háztartási kisgépek
• Porszívók
• Szőnyegseprűk
• Egyéb takarító berendezések
• Varró, kötő, fonó, és egyéb, textil feldolgozására használt gépek
• Vasalók és ruhanemű vasalására, mángorlására és egyé kezelésére
szolgáló
másberendezések
• Kenyérpirítók
• Olajsütők
• Darálók, kávéfőző gépek és tárolóedények vagy csomagolások lezárására,
vagy
felnyitására szolgáló berendezések
• Elektromos kések
• Hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefe, borotváló, masszírozó és egyéb,
testápolásra szolgáló berendezések
• Ébresztő- és karórák, időmérésre,- jelzésre és –tárolásra szolgáló berendezések
• Mérlegek
3. IT és távközlési berendezések
• Központi adatfeldolgozás
• Nagyszámítógépek
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• Miniszámítógépek
• Nyomtatók
• Személyi számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is)
• Hordozható számítógépek (CPU, egér, monitor és billentyűzet is)
• Kisméretű hordozható számítógépek
• Elektronikus jegyzettömb
• Nyomtatók
• Másoló berendezések
• Elektromos és elektronikus írógépek
• Zseb- és asztali számológépek (valamint információk elektronikus eszközökkel történő
összegyűjtésre, tárolásra, feldolgozásra, bemutatásra, illetve továbbításra szolgáló egyéb
termékek és berendezések)
• Felhasználói terminálok és rendszerek
• Faxok
• Telexek
• Telefonok
• Nyilvános telefonok
• Vezeték nélküli telefonok
• Mobiltelefonok
• Üzenetrögzítő rendszerek (valamint hang, kép vagy más információk távközlési eszközökkel
történő továbbításra szolgáló egyéb termékek és berendezések)
4. Szórakoztató elektronikai cikkek
• Rádió készülékek
• Televízió készülékek
• Videokamerák
• Videomagnók
• Hi-fi berendezések
• Audio erősítők
• Hangszerek, valamint hang, illetve kép, beleértve a szignálokat is , rögzítésre, vagy
reprodukálásra szolgáló egyéb termékek és berendezések, a hang és kép továbbításra szolgáló
nem távközlési technológiák
5. Elektromos és elektronikus barkácsgépek
(a helyhez kötött nagyméretű ipari szerszámok kivételével)
• Fúrok
• Fűrészek
• Varrógépek
• Fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére, fűrészelésére,
vágására, nyírására, fúrására, lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és hasonló
megmunkálására szolgáló berendezések
• Szegecselésre, szegezésre, csavarásra, illetve szegecsek, szögek, csavarok
eltávolítására, vagy hasonló célokra szolgáló szerszámok
• Hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló szerszámok
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• Szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló
berendezések
• Fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok
6. Játékok, szabadidős és sportfelszerelések
• Villanyvonatok vagy autóverseny-készletek
• Kézi videojáték konzolok
• Videojátékok
• Számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb.
• Elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések
• Érmével működő játék automaták
7. Ellenőrző és vezérlő eszközök
• Füstjelző berendezések
• Fűtésszabályozók
• Termosztátok
• Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és szabályozó berendezések
• Ipari létesítményekben használt egyéb jelző és ellenőrző műszerek (pl.
vezérlőpultok)
8. Világítótestek
• Fénycsöves világítótestek a háztartási világítótestek kivételével
• Egyenes fénycsövek
• Kompakt fénycsövek
• Nagy intenzitású kisülőlámpák, beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat
fémhalogénlámpákat
• Kisnyomású nátriumlámpák
• Egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy fényszabályozó berendezések az
izzólámpák kivételével

és

9. Akkumulátorok, elemek
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