Melléklet 1

AZ ELEKTROMOS- ÉS ELEKTRONIKUS HULLADÉKOK LISTÁJA
1. Háztartási nagygépek
• nagy hűtőberendezések
• hűtőszekrények
• fagyasztók
• egyéb nagyméretű elektromos hűtési, konzerválási és tárolási berendezések
• mosógép
• ruhaszárító
• mosogatógép
• tűzhely
• elektromos tűzhelyek
• elektromos főzőlap
• mikrohullámú sütő
• egyéb nagyméretű főzési és élelmiszerek feldolgozására szolgáló berendezések
• elektromos fűtőberendezések
• elektromos radiátorok
• egyéb nagyméretű fűtési berendezések
• elektromos ventilátorok
• légkondicionálás
• egyéb szellőző és légkondicionáló berendezések
2. Háztartási kisgépek
• porszívók
• szőnyegseprűk
• egyéb takarítókészülékek
• varró-, kötő-, szövő- és egyéb textilfeldolgozó gép
• vasalók és egyéb ruhaápolási készülékek
• kenyérpirítók
• olajsütők
• kávédarálók, kávéfőző-gépek és egyéb berendezések tárolóedények vagy csomagolások
nyitására és lezárására
• elektromos kések
• hajnyíró, hajszárító; fogmosás, borotválkozás, masszázs és egyéb, testápolást szolgáló
készülékek
• ébresztő- és karórák, különböző méréseket szolgáló készülékek
3. Számítógépes- és távközlési készülékek
Központi adatfeldolgozás:
• nagygépek

• kisgépek
• nyomtató egységek
Személyi számítógépek:
• személyi számítógépek (tartalom: egér, monitor és billentyűzet is)
• hordozható számítógépek (tartalom: egér, monitor és billentyűzet is)
• notebook
• nyomtató
• fénymásoló
• elektromos és elektronikus írógépek
• zseb- és asztali számológépek
• egyéb termékek és berendezések: adatgyűjtésre, tárolásra, feldolgozásra, bemutatásra,
elektronikus úton történő továbbításra
• felhasználói terminálok és rendszerek
• fax
• telex
• telefonok
• nyilvános telefonok (zsetonos, kártyás, érmés)
• vezeték nélküli telefonok
• mobiltelefonok
• üzenetrögzítők
• egyéb termékek és berendezések a hang, a kép vagy más információk távközlési
továbbítására
4. Szórakoztató elektronika
• rádió
• TV
• videokamera
• videomagnók
• hi-fi
• audio erősítők
• hangszerek
• egyéb készülékek és berendezések hang vagy kép rögzítésére vagy reprodukálására,
beleértve a jeleket; más technológiák: a hang és kép nem távközlési továbbítása

5. Világítótestek
• fénycsöves lámpák, a háztartási világítótestek kivételével
• egyenes fénycsövek
• kompakt fénycsövek
• nagy intenzitású lámpák, beleértve a nagynyomású nátrium lámpákat és a fémhalogén
lámpákat
• alacsony nyomású nátrium lámpák
• más világítási felszerelés, diffúziós vagy fényszabályozó felszerelés, kivéve az
izzólámpákat

6. Elektromos és elektronikus szerszámok (kivéve a helyhez kötött, nagyméretű ipari
szerszámokat)
• fúrók
• fűrészek
• varrógépek
• fa, fém és egyéb anyagok esztergálását, marását, csiszolását, köszörülését,
fűrészelését, vágását, nyírását, fúrását, lyukasztását, kivágását, hajtogatását, hajlítását
• szolgáló gépek
• szerszámok: szegecseléshez, csavarozáshoz vagy a szegecsek, szögek, csavarok
eltávolításához
• eszközök hegesztéshez, forrasztáshoz, ...
• folyékony vagy légnemű anyagok szórását vagy egyéb kezelési formáját szolgáló
berendezések
• fűnyírók és egyéb kertészeti elektromos eszközök

7. Játékok, szabadidős- és sportfelszerelés
• villanyvonatok vagy autóversenyző-készletek
• kézi játékkonzolok videojátékokhoz
• videojátékok
• számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez, ...
• elektromos sportfelszerelések, elektronikus alkatrészek
• érmékkel működő játékgépek
8. Orvosi berendezések (kivéve az összes beültetett és fertőzött terméket)
• sugárterápiás berendezések
• kardiológiai felszerelés
• dialízishez szükséges berendezés
• légzőkészülék
• nukleáris kezelésből származó anyagok
• laboratóriumi berendezések „in-vitro” diagnózishoz
• elemzési eszközök
• hűtőkészülékek
• megtermékenyítési tesztkészülékek
• más készülékek: kutatás, megelőzés, megfigyelés, kezelés, betegség enyhítése, sérülés
vagy fogyatékosság kezelése

9. Nyomonkövető- és ellenőrző eszközök
• füstérzékelők
• fűtésszabályozók

• termosztátok
• mérési eszközök, mérlegek, más háztartási készülékek, laboratóriumi berendezések
• egyéb nyomonkövető- és ellenőrző eszközök, amelyeket az ipari létesítményekben
használnak (vezérlőpultok)

10. Automaták
• forró italok
• meleg vagy hideg italok (üvegek, dobozok)
• automatikus adagolók szilárd termékeknek
• bankautomaták
• minden készülék, amely automatikusan adagol bármilyen terméket

11. Elemek

