
Háztartási nagygépek:
Vásárlási utalvány 

értéke:

Nagyméretű hűtőberendezések 700 Ft

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal, 340 litert meghaladó űrtartalommal 700 Ft

Hűtőszekrények 700 Ft

Kombinált hűtő-fagyasztó gép, külön külső ajtókkal, 340 litert meg nem haladó űrtartalommal 700 Ft

Kompresszoros típusú háztartási hűtőgép 700 Ft

Más háztartási hűtőgép  700 Ft*

Más hűtőkészülék 700 Ft

Fagyasztók 700 Ft

Fagyasztóláda legfeljebb 800 liter űrtartalommal 700 Ft

Fagyasztószekrény legfeljebb 900 liter űrtartalommal 700 Ft

Más fagyasztókészülék 700 Ft

Mosógépek 700 Ft

Ruhaszárító gépek  700 Ft*

Centrifugális ruhaszárító 700 Ft

Legfeljebb 10 kg szárazruha-kapacitású szárítógép  700 Ft*

Mosogatógépek 700 Ft

Háztartási mosogatógép 700 Ft

Tűzhelyek és sütők 700 Ft

Elektromos sütők 700 Ft

Elektromos főzőlapok 700 Ft

Sütő, tűzhely, tűzhelylap, forralógyűrű, grillsütő és sütőrostély  700 Ft*

Mikrohullámú sütők 300 Ft

Mikrohullámú sütő 300 Ft

Főzésre és élelmiszer-feldolgozásra szolgáló egyéb nagyméretű berendezések 700 Ft

Elektromos fűtőberendezések 300 Ft

Folyadékkal töltött radiátor 300 Ft

Más elektromos fűtőkészülék beépített ventilátorral 300 Ft

Elektromos fűtőtestek 300 Ft

Hőtárolós radiátor 300 Ft

Helyiségek, ágyak, ülőbútorok fűtésére szolgáló egyéb háztartási nagygépek 500 Ft

Hőszivattyúk 500 Ft

Helyiségek fűtésére szolgáló más elektromos gép  500 Ft*

Elektromos ventilátorok 100 Ft

Más ventilátor 100 Ft

Légkondicionáló berendezések 700 Ft

Egyéb szellőztető-, elszívó- és légkondicionáló berendezések 500 Ft

Egyéb háztartási nagygépek 500 Ft

Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések 500 Ft

Porszívók 100 Ft

Porszívó 100 Ft

Szőnyegseprűk 100 Ft

Egyéb takarítóberendezések 300 Ft

Más elektromechanikus háztartási készülék beépített elektromotorral  300 Ft*

Varró-, kötő-, fonó- és egyéb, textil feldolgozására használt gépek 300 Ft

Háztartási kisgépek:
Vásárlási utalvány 

értéke:

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg 

szárazruha- kapacitású, teljesen automata
700 Ft

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg 

szárazruha- kapacitású mosógép beépített centrifugális szárítóval

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; legfeljebb 10 kg 

szárazruha- kapacitású más mosógép

Háztartásban vagy mosodában használatos mosógép, beleértve az olyan gépet is, amely mos és szárít is; 10 kg-ot 

meghaladó szárazruha-kapacitású mosógép

 700 Ft*

700 Ft

 700 Ft*

Más napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A sugarat felhasználó más 

fénycsővel
500 Ft

100 Ft

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az 

olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható
700 Ft

Napozóágyak, napozólámpák és hasonló, napozáshoz használt felszerelések ultraibolya A sugarat felhasználó, legfeljebb 

100 cm hosszúságú fénycsővel
500 Ft

Asztali, padlóra állítható, falra, ablakra, mennyezetre vagy tetőre szerelhető ventilátor, beépített elektromotorral, legfeljebb 

125 W teljesítménnyel

Folyékony tisztítóoldatot a szőnyegre fecskendező, ezután az oldatot szívással eltávolító szőnyegtakarító berendezés, amely 

nem a száraz- és nedves-porszívók kombinációja
  300 Ft*
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Háztartási varrógép 300 Ft

Vasalók és ruhanemű vasalására, mángorlására és egyéb kezelésére szolgáló más berendezések 100 Ft

Villanyvasaló 100 Ft

Kenyérpirítók 50 Ft

Kenyérpirító 50 Ft

Olajsütők 300 Ft

Olajsütő 300 Ft

Darálók, kávéfőzőgépek és tárolóedények vagy csomagolások lezárására vagy felnyitására szolgáló berendezések 100 Ft

Elektromechanikus háztartási készülék, beépített elektromotorral 100 Ft

Kávé- vagy teafőző 100 Ft

Elektromos kések 100 Ft

Villanyborotva, -hajnyíró gép és szőreltávolító készülék beépített elektromotorral 100 Ft

Hajszárító 100 Ft

Más fodrászati készülék 100 Ft

Más elektrotermikus készülék 100 Ft

Elektromos vibrációs masszírozó készülék 100 Ft

Órák és karórák, időmérésre, -jelzésre és az idő nyilvántartására szolgáló egyéb berendezések 100 Ft

Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is), nemesfémből vagy nemesfémmel plattírozott fémből készült tokkal 100 Ft

Karóra, zsebóra és más hasonló óra (stopperóra is) 100 Ft

Óra, kisóraszerkezettel 100 Ft

Más óra 100 Ft

Óraszerkezettel, kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló 100 Ft

Kisóraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 100 Ft

Óraszerkezet, teljes (komplett) és összeszerelt 100 Ft

Mérlegek 100 Ft

Személymérleg, csecsemőmérleg is; háztartási mérleg 100 Ft

Egyéb háztartási kisgépek   300 Ft*

Elektromos átfolyásos vagy tárolós vízmelegítő és merülőforraló 300 Ft

Elektromos fűtőellenállás   300 Ft*

Kisméretű hordozható számítógépek (tablet) 500 Ft

Más elektronikus számológép nyomtatószerkezettel 100 Ft

Más elektronikus számológép 100 Ft

Telefonok 100 Ft

Vezeték nélküli telefonok 100 Ft

Mobiltelefonok 100 Ft

Szórakoztatóelektronikai cikkek és fotovoltaikus panelek:
Vásárlási utalvány 

értéke:

Rádiókészülékek 100 Ft

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is* 100 Ft

Televíziókészülékek 500 Ft

Videokamerák 300 Ft

Televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők 300 Ft

Mozgókép-felvevő (kamera) és vetítő, hangfelvevő és hanglejátszó, készülékkel vagy anélkül 300 Ft

Videomagnók 300 Ft

Videofelvevő és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is 300 Ft

Hifiberendezések 300 Ft

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó-készülék 300 Ft

Audioerősítők 300 Ft

Hangszer, amelyben a hangot elektromos úton keltik vagy erősítik (pl. orgona, gitár, tangóharmonika) 300 Ft

Antennaerősítő 300 Ft

Fényképezőgép, nyomólemez vagy -henger készítésére 300 Ft

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint 

egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység
300 Ft

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-

vevőkészüléket vagy hang-, képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is
500 Ft

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is, fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból 

és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység
300 Ft

Hangszerek, továbbá a hang, illetve kép (beleértve a szignálokat is) rögzítésére vagy reprodukálására szolgáló egyéb 

termékek és berendezések, illetve a hang és kép továbbítására szolgáló nem távközlési technológiák
300 Ft

Távbeszélő készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; 

hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték 

nélküli hálózatok (helyi vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit

100 Ft

Elektronikus számológép, külső elektromos áramforrás nélkül működő és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő-, 

előhívó- és megjelenítő-gép
100 Ft

Vásárlási utalvány 

értéke:
Információs (IT) és távközlési berendezések:

Hajvágó eszközök, hajszárítók, elektromos fogkefék, borotváló-, masszírozó- és egyéb, testápolásra szolgáló berendezések 100 Ft

Zseb- és asztali számológépek, továbbá információk elektronikus eszközökkel történő összegyűjtésére, tárolására, 

feldolgozására, bemutatására, illetve továbbítására szolgáló egyéb termékek és berendezések
100 Ft
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Azonnal előhívó (polaroid) fényképezőgép 300 Ft

Más fényképezőgép más, 35 mm-nél kisebb szélességű filmtekercshez 300 Ft

Más fényképezőgép más, 35 mm szélességű filmtekercshez 300 Ft

Más fényképezőgép 300 Ft

Diavetítő 300 Ft

Fotovoltaikus panelek (napelem) 200 Ft

Fotovoltaikus elem 100 Ft

Fénycsöves világítótestek 50 Ft

Egyenes fénycsövek 50 Ft

Fénycső izzókatóddal, kettős végű foglalattal 50 Ft

Kompakt fénycsövek 50 Ft

Más fénycső izzókatóddal 50 Ft

Nagy intenzitású kisülő lámpák, beleértve a nagynyomású nátriumlámpákat és a fém halogénlámpákat 50 Ft

Higany- vagy nátriumlámpa; fémhalogén lámpa 50 Ft

Kisnyomású nátriumlámpák 50 Ft

Egyéb világítótestek, illetve fényszóró vagy fényszabályozó berendezések 50 Ft

Kerékpár világítókészüléke 50 Ft

Világítókészülék gépjárműhöz 50 Ft

Hordozható elektromos lámpa saját energiaforrással 50 Ft

Ultraibolya lámpa 50 Ft

Infravörös lámpa 50 Ft

Fénykibocsátó dióda, beleértve a lézerdiódát 20 Ft

Csillár és más mennyezeti vagy fali elektromos világítófelszerelés 50 Ft

Elektromos asztali, íróasztali, éjjeliszekrény- vagy állólámpa 50 Ft

Karácsonyfaégő-készlet 50 Ft

Más elektromos lámpa és világító felszerelés 50 Ft

Megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók 50 Ft

Fúrók 200 Ft

Hordozható elektromos fúrógép 100 Ft

Más fúrógép   200 Ft*

Fűrészek 200 Ft

Fűrész 200 Ft

Varrógépek 300 Ft

Más automata varrógép 300 Ft

Más varrógép 300 Ft

Más vízszintes fémipari eszterga 300 Ft

Más eszterga 300 Ft

Furatmegmunkáló marógép  300 Ft*

Furatmegmunkáló gép  300 Ft*

Marógép   300 Ft*

Más menetfúró vagy menetvágó gép   300 Ft*

Kézi használatú szerszám beépített elektromos motorral működő   300 Ft*

Kézi használatú szerszám beépített elektromos motorral működő 300 Ft

Hegesztésre, forrasztásra és hasonló célokra szolgáló szerszámok 400 Ft

Elektromos hegesztőgép és készülék, vágásra alkalmas is 400 Ft

Forrasztópáka és -pisztoly 100 Ft

Szórásra, kenésre, diszperzióra, illetve folyadékok vagy gázok másfajta kezelésére szolgáló berendezések 300 Ft

Folyadék vagy por kilövésére, szórására vagy porlasztására szolgáló elektromos gép, készülék   300 Ft*

Fűnyírók és egyéb kertészeti szerszámok 200 Ft

Elektromos talaj-előkészítésre vagy -megmunkálásra szolgáló gép 300 Ft

Elektromos fűkaszálógép 200 Ft

Egyfokozatú centrifugális búvárszivattyú 200 Ft

Villanyvonatok vagy autóversenykészletek 100 Ft

Elektromos autóverseny-készlet, verseny jellegű 100 Ft

Kézi videojáték-konzolok 100 Ft

Kézi videojátékok, konzolok 100 Ft

Videojátékok 100 Ft

Tévéhez kapcsolható videojáték 100 Ft

Számítógépek kerékpározáshoz, búvárkodáshoz, futáshoz, evezéshez stb. 200 Ft

Elektromos vagy elektronikus alkatrészeket tartalmazó sportfelszerelések 100 Ft

Villanyvonat, vágány, jelzőlámpa és más tartozékai; csökkentett méretű, méretarányos összeszerelhető modell készletben, 

működő is
100 Ft

Fa, fém és egyéb anyagok esztergálására, aprítására, csiszolására, őrlésére, fűrészelésére, vágására, nyírására, fúrására, 

lyukasztására, perforálására, hajtogatására, hajlítására és hasonló megmunkálására szolgáló berendezések
300 Ft

Szegecselésre, szegezésre, csavarásra, illetve szegecsek, szögek, csavarok eltávolítására vagy hasonló célokra szolgáló 

szerszámok
300 Ft

Játékok, szabadidős és sportfelszerelések:
Vásárlási utalvány 

értéke:

Világítótestek:
Vásárlási utalvány 

értéke:

Lámpa és világító-felszerelés, beleértve a keresőlámpát és a sportlámpát is; továbbá megvilágított jelzések, reklámfeliratok, 

cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve; fénycsöves világítótest
50 Ft

Elektromos és elektronikus szerszámok, kivéve nagyméretű, rögzített ipari szerszámok:
Vásárlási utalvány 

értéke:

Víz alatti használatra, légi felvételekre tervezett speciális fényképezőgép; törvényszéki vagy kriminológiai célra összehasonlító 

fényképezőgép
300 Ft

Más fényképezőgép közvetlen keresővel [egylencsés visszatükrözés (SLR)], legfeljebb 35 mm szélességű filmtekercshez 300 Ft

Elektronikai és elektromos hulladék visszavételi díjtáblázat Praktiker Magyarország Kft.



Beépített motorral működő más játék és modell 100 Ft

Füstjelző berendezések 100 Ft

Tüzet jelző riasztókészülék és hasonló 100 Ft

Fűtésszabályozók 100 Ft

Háztartási vagy laboratóriumi mérő és szabályozó elektromos, elektronikus készülékek, berendezések 100 Ft

Termosztátok 100 Ft

Elektronikus termosztát 100 Ft

Háztartási vagy laboratóriumi mérő- és szabályozó berendezések 100 Ft

Mérleg, beleértve a súllyal működtetett számláló- vagy ellenőrzőmérleget is 100 Ft

Ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. vezérlőpultok) 200 Ft

Ipari létesítményekben használt egyéb ellenőrző és vezérlőeszközök (pl. vezérlőpultok) 300 Ft

Mérleg, beleértve a súllyal működtetett számláló- vagy ellenőrzőmérleget is 100 Ft

Gépjárműhöz használt hangjelző riasztóberendezés 100 Ft

Elektromos, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna jelzőtábla, betörést jelző riasztókészülék) 100 Ft

Ellenőrző és vezérlőeszközök:
Vásárlási utalvány 

értéke:
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