
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) U 06 00016 (22) 2006.01.25.
(71) CreativePartners Kft., Budapest, 1054 Báthori u. 23. (HU)
(54) Szívószál
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00025 (22) 2006.02.07.
(71) Drozgyik Péter, Pécs, 7625 Kiss József u. 10. (HU);

Kovács Kornél, Pécs, 7628 Komlói út 102. (HU)
(54) Eljárás wellnes típusú úgynevezett Salzberger-sóbarlang ki-

alakítására
(74) dr. Juhász Gábor, Juhász Ügyvédi Iroda, Pécs

(21) U 06 00024 (22) 2006.02.02.
(71) Dézsi István 75%, Szolnok, 5000

Puskás Tivadar krt. 22. I. em. 3/a (HU);
Sándor Endre 25%, Szolnok, 5000 Jubileum tér 5. 17. e. 5. (HU)

(54) Jelkövetõ logikai mátrix játék

(21) U 06 00019 (22) 2004.05.19.
(71) Farkas Péter, Budapest, 1032 Kiscelli u. 16. VIII./43. (HU)
(54) Folyékony tisztítószert tartalmazó WC-kefe
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00033 (22) 2006.02.10.
(71) Farkas Zoltán, Vizslás, 3128 Liliom út 61. (HU)
(54) Terápiás eszköz deréktáji fájdalmak enyhítésére.
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00004 (22) 2006.01.16.
(71) Jurácsik Tibor, Dorog, 2510 Schmidt S. lakótelep 19. (HU);

Molnár József, Dorog, 2510 Széchenyi lakótelep 2. (HU)
(54) Vágó részegység kaszáló berendezésekhez
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00034 (22) 2006.02.10.
(71) Pinke László, Budapest, 1106 Borsika u. 8. (HU)
(54) Kézi szórvavetõ berendezés
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) U 06 00015 (22) 2006.01.25.
(71) Sebestyén Vilmos, Celldömölk, 9500

Budai Nagy Antal u. 23. (HU)
(54) Az elektromos fogkefére adaptált, cserélhetõ spirális sörtéjû,

fogtisztító kefefej

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) U 06 00012 (22) 2004.06.23.
(71) Leonhard Kurz GmbH & Co. KG, Fürth, 90763

Schwabacher Str. 482 (DE);
Banque de France, Paris, 75001 1 rue de la Vrilliére (FR)

(54) Csík adott dokumentum biztonságossá tételére, és biztonságos
dokumentum

(30) 0307568 2003.06.23. FR
(86) PCT/FR 04/01564 (87) WO 05/000599
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) U 06 00028 (22) 2006.02.08.
(71) dr. Csókai Viktor, Szigetszentmiklós, 2310 Petõfi u. 65/10. (HU);

Bóday Ádám János, Csömör, 2141 Kossuth L. u. 61. (HU);
Szinay Zoltán, Budapest, 1172 II. u. 39. (HU)

(54) Berendezés PVC-alapanyagú és magas PVC-tartalmú mû-
anyag hulladékok degradációjához, a kinyert HCI-lel po-
li-uretán hab savas hidrolíziséhez

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) U 06 00011 (22) 2006.01.19.
(71) Hannig Gábor, Hajmáskér, 8192 Dózsa György u. 19. (HU);

Kovács Gábor, Balatonkenese, 8174 Ladik u. 1. (HU)
(54) Plexi simító mûgyanta alapú színezõ vakolatok simítására,

dörzsölésére

(21) U 06 00027 (22) 2006.02.08.
(71) Heraklith Hungária Kft., Nagykapornak, 8935 Ipartelep (HU)
(54) Építõtest
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(21) U 06 00031 (22) 2006.02.09.
(71) Kindl György 30%, Keszthely, 8360 Toldi M. u. 40. (HU);

Sûrû Béla 30%, Hévíz, 8380 Zrínyi út 19/a (HU);
Baráth Zsolt 30%, Hévíz, 8380 Zrínyi út 134/a (HU);
dr. Imre Miklós 4% (HU);
Bálint András 3%, Budapest, 1104 Mádi u. 125/c (HU);
Bezerics Dániel 3%, Keszthely, 8360 Bakacs u. 12. (HU)

(54) Üveg alapanyagból készített síremlék

(21) U 06 00013 (22) 2006.01.25.
(71) Róka János, Budapest, 1194 Hamu u. 42. (HU)
(54) Plombálási eszköz illetéktelen felnyitás jelzésére

(21) U 06 00014 (22) 2006.01.25.
(71) Róka János, Budapest, 1194 Hamu u. 42. (HU)
(54) Plombálási eszköz illetéktelen felnyitás jelzésére

(21) U 06 00009 (22) 2006.01.18.
(71) dr. Seidl Ágoston, Budapest, 1029 Gyöngyvér u. 17/a (HU)
(54) Szerkezeti elrendezés építmények nedvességmentesítésére
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00022 (22) 2006.02.02.
(71) Szántai Tamás, Budapest, 1119 Nándorfehérvár köz 4. (HU)
(54) Védõhenger illegális reklámok elhelyezésének megakadályo-

zására
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) U 06 00020 (22) 2006.01.31.
(71) Alföldi Kohászati és Gépipari Rt., Orosháza, 5901

Gyártelep u. 8. (HU)
(54) Biztonsági elrendezés forgótengely, elsõsorban tolózár orsójá-

nak tömszelencés tömítéséhez
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 06 00023 (22) 2006.02.02.
(71) Berta Ferenc, Budaörs, 2040 Aradi u. 17. (HU);

Kecskés Mihály, Budapest, 1124 Bürök u. 9. (HU)
(54) Üzemanyag-kezelõ részegység belsõ égésû motorokhoz
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00010 (22) 2006.01.19.
(71) Hóri László, Budapest, 1222 Komáromi u. 42. (HU)
(54) Forgó szellõzõbura

(21) U 06 00007 (22) 2004.05.11.
(71) KORADO a.s., Ceska Trebova, 560 02 Bri Hubalku 869 (CZ)
(54) Lemezes fûtõegység kombinált fûtéshez
(30) PUV 2003-14240 2003.05.14. CZ
(86) PCT/CZ 04/00027 (87) WO 04/102077
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00017 (22) 2005.08.15.
(71) Kiss Tibor 80%, Budapest, 1188 Dózsa György u. 104. (HU);

Kiss Gergely 20%, Budapest, 1188 Dózsa György u. 104. (HU)
(54) Napenergiával vezérelt erõgép

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) U 06 00030 (22) 2006.02.09.
(71) Gere Ferenc, Jászfényszaru, 5126 Sallai út 24. (HU)
(54) Zászlótartó szerkezet, a zászló anyagának tartórúdra történõ

felcsavarodás megakadályozására
(74) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00008 (22) 2006.01.18.
(71) Haraszti Zoltán, Budapest, 1183 Ond u. 68. (HU)
(54) Akkumulátor élettartalmát befolyásoló tényezõk rögzítését,

valamint kiértékelését végzõ készülék

(21) U 06 00018 (22) 2006.01.27.
(71) Postmedia Kft., Budapest, 1012 Logodi utca 19. (HU)
(54) „Postainfo” ügyféltájékoztató rendszer
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00026 (22) 2005.03.08.
(71) Rékási Árpád Sándor, Dunavarsány, 2336

Halász Lajos u. 18. (HU);
Rékási József, Dunavarsány, 2336 Halász Lajos u. 18. (HU)

(54) Készülék háztartási tárolók, elõnyösen fürdõkádak folyadék-
szintjének érzékelésére és jelzésére

(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(21) U 06 00021 (22) 2006.02.01.
(71) Somorjai László, Budapest, 1122 Abos u. 13/a (HU)
(54) Kézzel könnyen mozgatható szilárd tárgyak eltulajdonítását

megakadályozó indukciós jelzõbélyeg-elrendezés

A rovat 27 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A47J 43/00 (2006.01)
A47J 47/00 (2006.01)

(11) 003063 2006.02.08.
(21) U 05 00064 (22) 2005.03.17.
(73) (72) Tancsik Gábor, Szeged (HU)
(54) Eszköz élelmiszerek, elsõsorban snack áruk kínálására
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G.& K Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(57) Eszköz élelmiszerek, elsõsorban snack áruk kínálására, amelynek
élelmiszert tartalmazó legalább két tárolóedénye, és a tárolóedényt
megfogó és rögzítõ tartószerkezete van, azzal jellemezve, hogy a tartó-
szerkezetnek (1) állórésze (2) és abban elmozgatható mozgórésze (3)
van, az állórész (2) az élelmiszert befogadó, talpaspohárszerûen kialakí-
tott tárolóedény (4) talpának (5) átvezetésére alkalmas, legalább két fu-
rattal (7) van ellátva, a mozgórész (3) is el van látva a tárolóedény (4)
talpának (5) átvezetésére, illetve befogadására alkalmas legalább két
nyílással (8), a nyílásokhoz (8) a tárolóedény nyakának (6) átvezetésé-
re, illetve befogadására alkalmas hornyok (9) vannak csatlakoztatva, to-
vábbá a tárolóedénynek (4) a tartószerkezetbe (1) történõ behelyezésé-
hez, illetve abból való kivételéhez az állórész (2) furatai (7) a mozgó-
rész (3) nyílásaival (8), a tárolóedény (4) rögzítéséhez az állórész (2) fu-
ratai (7) a mozgórész (3) hornyaival (9) fedésbe hozhatók.

(51) A47K 13/00 (2006.01)
A47K 13/10 (2006.01)

(11) 003053 2006.02.08.
(21) U 05 00065 (22) 2005.03.17.
(73) (72) Molnár József, Biharkeresztes (HU)
(54) Lábbal mûködtetett emelõeszköz, WC-ülõke higiénikus fel-

emeléséhez

(57) Lábbal mûködtetett emelõeszköz, WC-ülõke higiénikus felemelé-
séhez, mely csaptengelyekkel ellátott többcsuklós, karos mechanizmus,
azzal jellemezve, hogy a WC-ülõke (1) tengelyhez (6) furaton keresztül
kapcsolódó emelõkarhoz (2) van elcsúsztathatóan csatlakoztatva, az
emelõkar (2) a rajta kialakított furatokon áthaladó csappal (5) van az
összekötõrúdhoz (3) csatlakoztatva, mely összekötõrúd (3) mindkét vé-
gén furat van, az összekötõrúdhoz (3) a furatokon áthaladó csappal (5)
taposópedál (4) van csatlakoztatva.

(51) A61B 17/00 (2006.01)
A61F 2/00 (2006.01)

(11) 003045 2006.02.08.
(21) U 05 00112 (22) 2005.05.24.
(73) (72) dr. Kádas István, Budapest (HU);

Bagi István, Budapest (HU);
Kádas Dániel, Budapest (HU);
dr. Szita János, Budapest (HU)

(54) Szögtartó csontcsavarral ellátott csontlemez
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Szögtartó csontcsavarral ellátott csontlemez, amelyben furatok
vannak a csontcsavarok számára, a csontcsavarok pedig fejrészbõl,
szárból és menetes részbõl állnak, azzal jellemezve, hogy
– a csontlemez (1) vastagsága (v) legalább 2 mm;
– az ízület közeli részen lévõ furatok ferde furatok (2), amelyek geo-

metriai tengelyei a párhuzamostól eltérõ, kitérõ egyenesek;
– a ferde csontcsavarok (6) fejrészénél (7) hengeres szakasz (10) és

ennek külsõ végén perem (11) van és
– fejrészük (7) hengeres szakaszának névleges külsõ átmérõje és az

(1) csontlemez ferde furatainak (2) névleges belsõ átmérõje azo-
nos, továbbá

– fejrészük (7) hengeres szakaszának hosszúsága nagyobb, mint a
ferde furat (2) palástjának leghosszabb alkotója és

– a csontlemez (1) ízülettõl távoli végén ovális furat (3) van.
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(51) A61H 39/00 (2006.01)
A61B 8/00 (2006.01)
A61N 7/00 (2006.01)
G10K 11/26 (2006.01)

(11) 003047 2006.02.08.
(21) U 05 00115 (22) 2005.05.30.
(73) (72) dr. Spira, Wilhelm Heinrich, Darmstadt (DE)
(54) Kezelõfej testrészek ultrahanggal történõ kezelésére
(74) Bogsch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) Kezelõfej testrészek ultrahanggal történõ kezelésére piezo-rezgõ-
elemmel (2), amely egy ház (1) homlokfalában (13) kiképezett nyílás-
ban van elhelyezve, és a piezo-rezgõelemnek (2) van egy külsõ oldala és
egy hátoldala, és a hátoldal villamos csatlakozó vezetékekkel (7) van el-
látva, amelyek egy villamos kábelhez (4) vannak csatlakoztatva, azzal
jellemezve, hogy a piezo-rezgõelem (2) külsõ oldala egy villamosan
nem vezetõ réteggel (5), mint applikátor-felülettel, van bevonva, és a
háznak (1) legalább az a része, amely a piezo-rezgõelemet (2) körülve-
szi, mûanyagból van kialakítva.

(51) A61M 3/04 (2006.01)
A61M 31/00 (2006.01)

(11) 003048 2006.02.08.
(21) U 05 00049 (22) 2005.03.01.
(73) Benefit Pénzügyi és Gazdálkodásszervezési Bt., Rácalmás (HU)
(72) Windberger László 10%, Budapest (HU);

Debreczeni István 30%, Tata (HU);
Csík Mihály 30%, Rácalmás (HU);
Steiner József 30%, Dunaújváros (HU)

(54) Eszközök hatóanyag adagolására, különösen hüvely öblítésé-
re

(74) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(57) Eszköz hatóanyag adagolására, különösen hüvely öblítésére,
amelynek a hüvelybe bevezethetõ szára (1), a szárhoz (1) és az áramló
közeget biztosító gégecsõhöz (5) csatlakozó, az áramló közeget és a ha-
tóanyagot (10) tartalmazó kapszulát (3) befogadó belsõ térrel kialakított
nyele (4) van, azzal jellemezve, hogy a kapszula (3) a vízhálózathoz
csatlakozó nyél (4) és a szár (1) együttes belsõ terében elhelyezett,
membránnal (9) bélelt kapszulatestbõl (8), a membránt (9) rögzítõ és a
kapszulatestet (8) lezáró felsõrészbõl (30) van kialakítva, és legalább
egy kiömlõ furattal (11) és legalább egy kiegyenlítõ furattal (13) van
ellátva.

(51) A63B 21/00 (2006.01)
A63B 25/00 (2006.01)
A63B 67/00 (2006.01)

(11) 003062 2006.02.08.
(21) U 05 00016 (22) 2005.01.28.
(73) Húzósport Egyéni Cég, Gyál (HU)
(72) Huszti Zoltán, Gyál (HU)
(54) Sporteszköz emberi testedzéshez és izomfejlesztéshez
(74) dr. Mindler József ügyvéd, Maglód

(57) Sporteszköz emberi testedzéshez és izomfejlesztéshez, amely el-
fordítható, illetve elmozdítható karokkal van ellátva, s ezek a vázszer-
kezetet alkotó fõtartókhoz rögzített kötél- és csigaáttételeken keresztül
kapcsolódnak az elmozdulás ellen ható súlyokhoz, azzal jellemezve,
hogy a vázszerkezetet alkotó fõtartók (10, 11, 12) egyben védõburkola-
tot is képezõek, amelyen belül a terhelést adó súlyok (S) hosszabbik
oldala (i) az eszköz hossztengelyével (h) párhuzamosan van elhelyezve.

2. ábra
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B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B32B 29/00 (2006.01)
B42D 1/00 (2006.01)
D21H 27/00 (2006.01)

(11) 003059 2006.02.08.
(21) U 05 00090 (22) 2005.04.20.
(73) VIVA HUNGÁRIA Bt., Siófok (HU)
(72) Hajdú Béla, Siófok (HU)
(54) Reklámhordozó dokumentációs mappa földhivatali, cégbíró-

sági iratok tárolására
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Reklámhordozó dokumentációs mappa földhivatali, cégbírósági
iratok biztonságos tárolására, melynek elõlapja, elõlapjának legalább az
egyik hosszú oldalához, és legfeljebb az alsó rövid oldalához fix módon
rögzített, vagy anyagfolytonosan hajtáséllel kialakított hátlapja és rög-
zítõeleme van, azzal jellemezve, hogy az elõlap (1) külsõ felsõ 1/3 ré-
szén azonosítóadatok elhelyezésére szolgáló ablaka (3), a hátlap (2) bel-
sõ felületéhez fix módon rögzített, a dokumentumok kicsúszását, el-
vesztését megakadályozó rögzítõelemei, valamint az elõlap (1) és hát-
lap (2) külsõ és belsõ felületén reklámok és információk hordozásra al-
kalmas reklámfelületei (5) vannak.

(51) B60Q 5/00 (2006.01)
B60Q 11/00 (2006.01)

(11) 003055 2006.02.08.
(21) U 04 00295 (22) 2004.12.31.
(73) (72) Blahó Miklós, Budapest (HU)
(54) Alvás-riasztós körhuzat-szerkezet

(57) Az alvás-riasztó körhuzat-szerkezet, amely kör alakú huzat azzal
jellemezve, hogy egy riasztó hangadó (2) elemtokkal (5) és tápelemmel,
továbbá be-kikapcsoló (3), nyomókapcsoló (4) soros kapcsolással van-
nak egy áramkörbe, amelyek a körhuzatra (1) vannak ráerõsítve.

(51) B60Q 5/00 (2006.01)
B60Q 11/00 (2006.01)

(11) 003061 2006.02.08.
(21) U 04 00296 (22) 2004.12.31.
(73) (72) Blahó Miklós, Budapest (HU)
(54) Alvás-riasztós gyûrû-szerkezet
(57) Alvás-riasztó gyûrûszerkezet, amelyhez tartozó kör alakú gyûrû
azzal jellemezve, hogy egy riasztó-hangadó (2) tápelemmel (5) és

be-kikapcsoló (3), és nyomógombos kapcsoló (4) soros kapcsolással
vannak egy áramkörbe kapcsolva, amelyek a gyûrûre (1) vannak ráerõ-
sítve.

(51) B60T 17/08 (2006.01)
B60R 22/32 (2006.01)

(11) 003058 2006.02.08.
(21) U 05 00041 (22) 2005.02.22.
(73) (72) Ségér Mihály, Budapest (HU)
(54) Vészkioldó szerkezet
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Vészkioldó szerkezet, fõleg biztonsági övekhez, amelynek befog-
laló háza, valamint legalább egy mûködtetõ eleme van, azzal jellemez-
ve, hogy a biztonsági övet (1) gyûrûként közrefogó és mûködtetõ elem-
mel (4) ellátott befoglaló háza (2) van, a befoglaló ház (2) belsejében a
biztonsági öv (1) folytonosságát megszûntetni képes szétválasztó egy-
ség (3) van, a szétválasztó egység (3) pedig a mûködtetõ elemmel (4)
van összeköttetésben.

(51) B62K 1/00 (2006.01)
(11) 003052 2006.02.08.
(21) U 05 00114 (22) 2005.05.27.
(73) (72) Dacsev Hriszto Atanaszov 52%, Fót (HU);

Besenyõ Imre József 4%, Budapest (HU); Demeter Magdolna
4%, Budapest (HU); Gyalus, József 4%, Mahe (SC);
Kõszegi Árpád 4%, Budapest (HU); Leták Lajos 4%, Fót (HU);
Mennich Lajos 4%, Budapest (HU); Molnár Miklós Konrád 4%,
Budapest (HU); Rakács József 4%, Szeged (HU);
Rózsa Miklós 4%, Budapest (HU); Scheili Richard 4%,
Visegrád (HU); Tátos Zoltán 4%, Budapest (HU);
Víg Sándorné 4%, Budapest (HU)

(54) Egykerekû jármû
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) Egykerekû jármû, amely elsõ villát (12), az elsõ villához (12) ke-
réktengelyen (24) keresztül forgathatóan rögzített kereket (10), a kerék
(10) mindkét oldalán egy, a keréktengelytõl (24) eltérõ forgástengelyû,
az elsõ villához (12) forgathatóan rögzített hajtótengelyt (14, 34), a haj-
tótengelyekhez (14, 34) forgathatóan rögzített pedálokat (18, 38) és a
kerék (10) egyik oldalán a hajtótengelyt (14) és a keréktengelyt (24)
összekötõ erõátviteli szerkezetet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a két
hajtótengelyt (14, 34) olyan lengõvillás szerkezet köti össze, amely egy,
az elsõ villához (12) rögzített rúdhoz (27) forgathatóan rögzített máso-
dik villát (28), a második villához (28) annak két végén forgathatóan
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rögzített rudakat (30, 31), valamint a rudakhoz (30, 31) forgathatóan, a
hajtótengelyekhez (14, 34) szilárdan rögzített segédkarokat (32, 33) tar-
talmaz, ahol a segédkarok (32, 33) azonos állásban, a hajtókarok (16,
36) pedig egymással ellentétes állásban vannak a megfelelõ hajtóten-
gelyhez (14, 34) rögzítve.

(51) B65D 21/00 (2006.01)
B65D 21/02 (2006.01)

(11) 003060 2006.02.08.
(21) U 05 00109 (22) 2005.05.23.
(73) (72) Demény Rezsõ, Kaposvár (HU);

Nagy Imre, Kaposvár (HU);
Orbán Csaba, Kaposvár (HU)

(54) Csonkakúp elemekbõl kialakított tartálytörzs-szerkezet
(57) Csonka kúp elemekbõl kialakított tartálytörzs-szerkezet folyé-
kony, légnemû, valamint por- és szemcsés halmazállapotú anyagok tá-
rolására azzal jellemezve, hogy ütközõket (6) tartalmazó csonka kúp
alakú végelembõl (1) közbensõ csonka kúp elemekbõl (2) és fenék vég-
elemekbõl (3) áll, amelyek illeszkedõ felületekkel (4) kapcsolódnak
egymáshoz és az ütközõket (6) tartalmazó csonka kúp alakú végelem
(1) ütközõire (6) támaszkodó fenéklemezzel (5) van lezárva a csonka
kúp elemekbõl kialakított tartálytörzs-szerkezetet, amelynek elemei
oldhatatlanul, elõnyösen hegesztéssel rögzítettek.

(51) B65D 71/00 (2006.01)
B65D 61/00 (2006.01)

(11) 003043 2006.02.08.
(21) U 05 00044 (22) 2005.02.25.
(73) (72) Váczi Imre, Hajdúszoboszló (HU)
(54) Kényszerzáras modulrendszerû önkiszolgáló palacktároló
(74) dr. Debreceni Róbert ügyvéd, Budapest
(57) Kényszerzáras modulrendszerû önkiszolgáló palacktároló (1),
amely zárrendszerrel ellátott és egymáshoz mûködésében kapcsolódó,
rácsos oldalfalú és elölrõl nyitható-zárható palacktároló helyekbõl (2)
áll, azzal jellemezve, hogy az egymás mellett elhelyezkedõ szomszédos
palacktároló helyek (2) kettõ-kettõ egymással közös, eltolhatóan csatla-
koztatott, a nyílását csak részben elfedõ csúszókarral (3) mint záró
elemmel rendelkeznek és a palacktároló helyek (2) tetszõleges szám-
ban, közös vázszerkezetben vannak egymás mellett és több sorban elhe-
lyezve, mely palacktároló helyeken (2) a palackok kivételéhez és beté-
teléhez szükséges nyitott és csúszókarral (3) zárható oldal található, va-
lamint a palacktároló helyek (2) nyitott oldalának mindkét oldaloszlo-

pára csúszókar (3) és rögzített fogantyúvezetõ sínszerkezet (5), vala-
mint azzal mûködésében összefüggõ és a csúszókart (3) záró külsõ biz-
tonsági zár (4), valamint belsõ biztonsági zár (6) van oldhatatlan kötés-
sel felszerelve.

(51) B65D 85/10 (2006.01)
(11) 003064 2006.02.08.
(21) U 04 00079 (22) 2004.03.29.
(73) (72) Szigeti, Ákos, Offenbach/Main (DE)
(54) Visszazárható fedelû dobozszerkezet, elsõsorban cigaretták

részére
(74) Mester Tamás szabadalmi ügyvivõ, SWORKS Nemzetközi

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda Kft., Budapest
(57) Visszazárható fedelû dobozszerkezet (1), elsõsorban cigaretták ré-
szére, amely fedélbõl (10) és doboztestbõl (20) áll, oly módon, hogy az
említett fedél egymáshoz kapcsolódó elõlapból (11) , hátlapból (12), fe-
dõlapból (13), egy-egy oldallapból (15, 14) , az említett doboztest (1)
egymáshoz kapcsolódó elõlapból (21), hátlapból (22), alaplapból (29),
egy-egy oldallapból (23, 24) van kialakítva és a hátlapok (12, 22) csuk-
lóvonal (16) mentén csatlakoznak egymáshoz, azzal jellemezve, hogy a
fedél (10) elõlapja (11) íves vagy egyenes peremvonallal (18, 17);
és/vagy a doboztest (20) elõlapja (21) íves vagy egyenes, vagy szögle-
tes peremvonallal (25, 27, 28) van ellátva, zárt állapotban az elõlapok
(11, 21) egymással a dobozszerkezet (1) zárását biztosító átfedõ felüle-
tûek (30, 31, 32, 33).

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C11D 10/00 (2006.01)
A61F 13/15 (2006.01)
D21H 27/30 (2006.01)
B32B 29/00 (2006.01)

(11) 003051 2006.02.08.
(21) U 04 00201 (22) 2004.08.27.
(73) (72) dr. Tóth Ferenc, Õsi (HU)

U18

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Megadott használati mintaoltalmak

1. ábra

1. ábra

3. ábra

5. ábra



(54) Párásítóval ellátott higiéniai papírtermék-tartó
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Párásítóval ellátott higiéniai papírtermék-tartó, melynek higiéniai
papírtermék befogadására szolgáló háza és a házon kialakított, a higié-
niai papírtermék kivezetésére szolgáló nyílása van, azzal jellemezve,
hogy a papírtermék (2) a tartó házának (1) felsõ részében (7) van elhe-
lyezve; míg a tartó házának (1) aljában (8) párásító elegy (4) van, továb-
bá a papírtermék (2) és a párásító elegy (4) között perforált lemez (3) he-
lyezkedik el, továbbá a háznak (1) a ház (1) oldalán a perforált lemez (3)
fölött a papírtermék (2) kivezetésére szolgáló nyílása (10) van.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04B 1/00 (2006.01)
E04D 5/10 (2006.01)

(11) 003046 2006.02.08.
(21) U 04 00274 (22) 2004.11.29.
(73) (72) Farkas Zsolt 30%, Miskolc (HU);

Terdik Tibor 70%, Miskolc (HU)
(54) Hõszigetelõ panelszerkezet épületek hõszigetelésére és díszí-

tésére
(74) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(57) Hõszigetelõ panelszerkezet épületek hõszigetelésére és díszítésére,
amelynek paneljai vannak, azzal jellemezve, hogy a panelek (2) egy-
másra rétegzett és egymáshoz rögzített hõszigetelõ lemezekbõl (1) van-
nak, vagy bármely panel (2) egyetlen hõszigetelõ lemezbõl (1) van ki-
alakítva, és e panelek (2) kerületükön egymásba kapcsolódóan vannak
kimunkálva.

(51) E04C 1/40 (2006.01)
E04F 15/02 (2006.01)
F16L 9/00 (2006.01)
H01H 71/08 (2006.01)
H01R 4/36 (2006.01)

(11) 003044 2006.02.08.
(21) U 05 00106 (22) 2005.05.17.
(73) (72) Fontányi Gábor, Budapest (HU)
(54) Száraz fektetésû szereltelemes fûtõeszköz helyiségek fûtésére

(57) Száraz fektetésû szereltelemes fûtõeszköz helyiségek fûtésére,
melynek a fûtõeszköz fogadására alkalmas épületszerkezeten – padló,
fal, mennyezet – felszerelt hõtartalmú közeget befogadó fûtõcsövei (2)
elõre gyártott hõszigetelõ elemei (1) és hõelosztó elemei (3) vannak, a
hõelosztó elem (3) anyagából a fûtõcsövek (2) rögzítésére rögzítõ sze-
mek (4) vannak kialakítva, a hõelosztó elemek (3) hornyai (5) az alatta
lévõ hõszigetelõ elem (1) hornyaiba szoros illesztéssel kapcsolódnak, a
fûtõcsövet (2) befogadó hornyok (5) méretei mélységben a fûtõcsövek
(2) külsõ átmérõjénél kissé mélyebbek, szélességben kissé szûkebbek,
így egymásba szorulnak, a hõelosztó elemben (3) elhelyezett fûtõcsö-
vek (2) fedésére, illetve a hõelosztó elem (3) felületén megjelenõ hõ át-
vételére és a helyiségbe való juttatására a felületi lefedés (6) szolgál, az-
zal jelllemezve, hogy a fûtendõ helyiség felõl indulva a felületi lefedés
(6) mint nagy felületû alacsony hõmérsékletû sugárzó elem alatt a fûtõ-
csövek (2) hõelosztó elem (3) fûtõcsõ-befogadó hornyaiban (5) vannak
elhelyezve szoros illesztéssel és a hõelosztó elem (3) az egyenes hõszi-
getelõ elem (1) azonosan kialakított hornyaiba illeszkedik, súrlódásos
kötési módon.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F04D 13/00 (2006.01)
(11) 003057 2006.02.08.
(21) U 05 00116 (22) 2005.05.30.
(73) ZÁBRÁK Környezetvédelmi Szolgáltató Kft., Siófok (HU)
(72) Bíró György, Budapest (HU);

Zábrák Sándor, Budapest (HU);
Lux István, Siófok (HU)

(54) Berendezés eltérõ fajsúlyú folyadékok, különösen víz és szén-
hidrogén szétválasztására

(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) Berendezés eltérõ fajsúlyú folyadékok, különösen víz és szénhid-
rogén szétválasztására; amelynek a nagyobb fajsúlyú folyadékba merí-
tett szivattyúja és a kisebb fajsúlyú folyadékot összegyûjtõ, és nyomó-
vezetéken keresztül tárolótartályba továbbító szívóegysége van, a szí-
vóegység szivattyúból, gyûjtõtartályból és a gyûjtõtartályhoz csatlako-
zó szûrõbõl van összeépítve, és a szívóegység úgy van a folyadékokba
merítve, hogy a szûrõje a kisebb fajsúlyú folyadékban, a folyadékhatár
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felett van, azzal jellemezve, hogy a szívóegységbe (9) a folyadékhatár
(8) alatt és felett, a folyadékok dielektromos állandóját érzékelõ kapaci-
tív szondák (11) vannak beépítve, amelyek a nagyobb fajsúlyú folya-
dékba merített szivattyút (5) meghajtó, frekvenciavezérelt motorral áll-
nak vezérlõ kapcsolatban.

(51) F16K 11/00 (2006.01)
F16K 13/00 (2006.01)
F16L 19/02 (2006.01)

(11) 003050 2006.02.08.
(21) U 05 00117 (22) 2001.03.06.
(67) P0100966 2001.03.06. HU
(73) (72) Hercegh Gyula, Székesfehérvár (HU);

Lõdi Ernõ, Velencefürdõ (HU)
(54) Hálózati csatlakoztatás, különösen víz- vagy gázszolgáltató

hálózatok fõelzáró szerelvényéhez
(74) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

1. sz. aliroda, Budapest

(57) Hálózati csatlakoztatás, különösen víz- vagy gázszolgáltató háló-
zatok fõelzáró szerelvényéhez, amely szerelvényben fõelzáró csap mû-
anyag, elõnyösen polietilén hálózati csõvezeték befogadósára és lazán
illesztett megvezetésére alkalmas furatú, külsõmenetes külsõ palástfe-
lületû, a csõvezeték homlokfelületével való felütköztetésére alkalmas
vállal rendelkezõ furatú háza O-gyûrû, támasztógyûrû, valamint szorí-
tógyûrû közbeiktatásával belsõmenetes szorítóanyával van mûködési
kapcsolatban, azzal jellemezve, hogy
– a külsõmenetes ház (1) hálózati oldalhoz illeszthetõ végén a belsõ

furat átmérõjének megnövelésével az O-gyûrû (3) befogadására al-
kalmas fészek (11) van kialakítva,

– az O-gyûrût (3) megtámasztó támasztógyûrû (4) O-gyûrûvel (3) el-
lentétes oldalán olyan kúpos felület van kialakítva, amely

– a belsõ hengeres felületén éllel képzett, a csõvezeték (9) palástfelü-
letébe való behatolásra alkalmas bordákkal (12) ellátottan húzás-
biztos megfogást lehetõvé tevõ, tengelyirányú felhasítással ellátott
szorítógyûrû (5) támasztógyûrû (4) felõli szegélyén lévõ lekerekí-
tett, elõnyösen kúposan lekerekített felületéhez illeszthetõ, továb-
bá

– a szorítógyûrû (5) szorítóanya (6) felõli oldalának szegélyén elhe-
lyezett lekerekített, elõnyösen kúposan lekerekített felülete az
összeszereléskor meghúzásra kerülõ szorítóanyának (6) az O-gyû-
rû (3) , a támasztógyûrû (4) és a szorítógyûrû (5) befogadására al-
kalmas furatában lévõ hátsó kúpos tamasztófelülethez illeszthetõ-
en van kialakítva.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01C 21/00 (2006.01)
B65D 5/00 (2006.01)
G01F 11/00 (2006.01)
B67D 1/00 (2006.01)

(11) 003049 2006.02.08.
(21) U 04 00211 (22) 2004.09.13.
(73) New Agro Basic Bt., Budapest (HU)
(72) Hatvani László, Budapest (HU)
(54) Multifunkcionális bemutató és kóstoltató berendezés
(74) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest
(57) Multifunkcionális bemutató és kóstoltató berendezés, interaktív
számítógéppel, adagolóberendezéssel, szenzoros monitorral, tartályok-
kal rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a szenzoros monitoron (3) meg-
jelenõ földrajzi területek és az ahhoz kapcsolódó lexikális információk
tárolására szolgáló interaktív számítógép (14) memóriaegysége össze-
kötetésben van az italadagoló tartályokkal (5) az italadagoló tartályok
(5) pedig a vezérlõ hálózaton (18) keresztül kapcsolódnak, ami össze-
köttetésben áll az italadagoló tartály (5) mágnesszelepével (8).

(51) G09B 29/00 (2006.01)
G06T 15/00 (2006.01)
G09F 9/00 (2006.01)

(11) 003056 2006.02.08.
(21) U 05 00100 (22) 2005.04.29.
(73) G & G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
(72) Gaál József, Szeged (HU)
(54) Elrendezés gyomtérkép készítésére
(74) dr. Molnár István, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) Gyomtérképkészítõ elrendezés (100), amely tartalmaz videokame-
rát (112) és domborzatkövetõ lézerkamerát (114) magában foglaló kép-
rögzítõ egységet (110), a képrögzítõ egység (110) kimenetére csatla-
koztatott képfeldolgozó és kiértékelõ egységet (120), ez utóbbival csat-
lakoztatott adattároló egységet (130), valamint gyomadatbázist (135),
azzal jellemezve, hogy fényforrása (160), valamint helymeghatározó
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szervet (152) és az ez által szolgáltatott helykoordinátákat pontosító
legalább egy helyzetmeghatározó szervet (154) magában foglaló pozí-
ciómeghatározó egysége (150) van, ahol a fényforrás (160) és a pozíció-
meghatározó egység (150) a képfeldolgozó és -kiértékelõ egységgel
(120) van csatlakoztatva, továbbá ahol a képfeldolgozó és -kiértékelõ
egységnek (120) legalább egy vezérlõkimenete (122, 124) van, amely
vezérlõkimenetek (124) egyike különálló gyomirtó berendezés vezérlõ-
egységével adattovábbító kapcsolatra alkalmas kialakítású.

(51) G09F 13/00 (2006.01)
G09F 13/02 (2006.01)

(11) 003054 2006.02.08.

(21) U 05 00087 (22) 2005.04.18.
(73) (72) dr. Kovács János, Budaörs (HU)
(54) Elektromos kapcsolási elrendezés reklámfelületek változó

megvilágítására
(57) Elektromos kapcsolási elrendezés reklámfelületek változó megvi-
lágítására, mely a reklámfelület megvilágítását biztosító fõáramkörhöz
csatlakoztatott, azzal jellemezve, hogy fényerõ-szabályzóhoz (5) sor-
ban kapcsolódó szabályozóval (8) ellátott, idõkapcsolóból (6) álló ki-
egészítõ áramkör (2), mely kiegészítõ áramkör (2) transzformátoron (7)
és kapcsolókon (4) keresztül van a fényforrásokkal (3) ellátott reklám-
felület megvilágítását szolgáló fõáramkörhöz (1) elektromosan csatla-
koztatva.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 22 db.
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Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában MM3K

(11) 001248 (21) U 96 00185
(54) Szerkezet kapcsolókészülékek csatlakozókapcsainak érintésvé-

delmére

(11) 001675 (21) U 99 00165
(54) Emelt komfortfokozatú személyszállító sínjármû

(11) 001814 (21) U 99 00144
(54) Jármûvek keréktárcsájára rögzíthetõ információhordozó szer-

kezet

(11) 001928 (21) U 00 00182
(54) Léces ágybetét

(11) 002047 (21) U 00 00192
(54) Takarófólia nyomatképek egyedi védelmére

(11) 002048 (21) U 00 00169
(54) Hõntartó készülék

(11) 002277 (21) U 01 00170
(54) Hõszigetelõ burkolat

(11) 002447 (21) U 02 00190
(54) Mozgórésszel kialakított közterületi reklámberendezés

(11) 002652 (21) U 03 00170
(54) Fokozatmentes szelepemelés vezérlés belsõ égésû motorokhoz

(11) 002653 (21) U 03 00162
(54) Javított konstrukciójú, hatóanyagtartályt tartalmazó, inhalálóké-

szülék száraz inhalálására

(11) 002654 (21) U 03 00159
(54) Speciális konstrukciójú inhalálókészülék száraz inhalálásra

(11) 002655 (21) U 03 00161
(54) Javított hatékonyságú inhalálókészülék-konstrukció száraz inha-

lálásra

(11) 002656 (21) U 03 00160
(54) Javított inhalálókészülék-konstrukció száraz inhalálásra

(11) 002710 (21) U 03 00172
(54) Elárusító eszköz elárusító pultokhoz, különösen hûtõtérrel ren-

delkezõ kereskedelmi csemege hûtõpultokhoz

(11) 002860 (21) U 04 00148
(54) Jármû légtisztító, légillatosító berendezés

(11) 002876 (21) U 04 00158
(54) Kábeles elosztószerkezet

(11) 002877 (21) U 04 00151
(54) Készülék élõ szövetek méreteinek növelésére

(11) 002961 (21) U 04 00222
(54) Plakátokat forgató reklámberendezés

(11) 002962 (21) U 05 00014
(54) Javított tulajdonságú épületszerkezet, különösen panelépület

A rovat 19 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése NB3K

(11) 001258 (21) U 97 00125
(54) Öblítõberendezés szûrõágyak regenerálásához

(11) 001524 (21) U 98 00156
(54) Szerkezeti elrendezés térszín alatti építmények külsõ víz elleni

védelmére

(11) 001666 (21) U 99 00134
(54) Szivattyúzókészülék testváladékok elvezetésére

(11) 002218 (21) U 01 00115
(54) Eszköz a piramisenergia hasznosítására

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése



Jogutódlás PC3K

(11) 001698 (21) U 99 00183
(73) Wessel-Werk GmbH & Co. KG,

Reichshof-Wildbergerhütte (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás HH1K

(11) 001666 (21) U 99 00134
(73) (72) dr. Kállai Sándor, Pécs (HU); Nagy Sándor, Pécs (HU);

Roncs Zsolt, Zalaegerszeg (HU)
(74) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

U23

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/3

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények
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