
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) U 06 00061 (22) 2006.03.09.
(71) Bogáthy Attila, Szeged, 6726 Petrozsényi u. 19. (HU)
(54) Kombinálható járóka rácsos, fa oldalakkal, talpas tartócsö-

vekkel

(21) U 06 00039 (22) 2006.02.23.
(71) CELL-LINE Kft., Budapest, 1112 Olt u. 31/b (HU)
(54) Egészségi állapotjavító hatású természetes alapanyagú koz-

metikai és gyógyászati készítmény

(21) U 06 00053 (22) 2006.03.08.
(71) dr. Horváth Béla, Budapest, 1038 József u. 2. (HU)
(54) Elektronikus optikai eszköz bõrelváltozások szûrõvizsgálatá-

hoz
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 06 00048 (22) 2006.03.01.
(71) Kiss Dénes, Réde, 2886 Rákóczi tér 11. (HU)
(54) Szendvicsszerkezetû bútorpanel
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00057 (22) 2006.03.09.
(71) Králik Károly, Vác, 2600 Attila u. 8. (HU)
(54) Önsúlyos horgászúszó
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(21) U 06 00062 (22) 2006.03.13.
(71) Mc Scotland Kft., Cegléd, 2700 Mátyás király u. 53. (HU)
(54) Ízesítõ szívószál
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN
ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) U 06 00036 (22) 2006.02.14.
(71) Bárkányi Márta, Nyírszõlõs, 4432 Pannónia u. 5/a (HU)
(54) Papírtalp-kialakítás csomagolóeszközökhöz

(21) U 06 00037 (22) 2006.02.15.
(71) Darabos János, Hajdúsámson, 4051 Széchenyi u. 3. (HU)
(54) Eldobható szifonfej
(74) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen

(21) U 06 00052 (22) 2006.03.07.
(71) MÁV Északi Jármûjavító Kft., Budapest, 1101

Kõbányai út 30. (HU)
(54) Javított paraméterû, dízelüzemû vasúti vontatójármû
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00035 (22) 2006.02.13.
(71) RIGIDISC MEDIA HUNGARY Kft., Budapest, 1025

Csalán u. 45/b (HU)
(54) Kerékborítás jármûkerék koszorújának takarására
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) U 06 00064 (22) 2006.03.14.
(71) AKVAPLAST-PLUS, s.r.o., Kosice, 04001

Slovenskej jednity 10. (SK)
(54) Szigetelõ tetõszerkezet
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00045 (22) 2006.02.27.
(71) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely, 6801 Makói úti ipartelep, Pf.: 117. (HU)
(54) Elõre gyártott vasbeton elem laza talajban készítendõ vízveze-

tõ árok vagy/és meder szelvényének biztosításához
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00054 (22) 2006.03.08.
(71) Czintos Csongor, Kecskemét, 6000 Csáky u. 3. (HU)
(54) Kapcsolóelem betonacél rudak betonozást megelõzõ egymás-

hoz erõsítéséhez

(21) U 06 00049 (22) 2006.03.03.
(71) Murvai Sándor, Gyöngyös, 3232 Dévai Sándor u. 14. (HU);

Tóth Tibor, Gyöngyös, 3200 Bethlen Gábor u. 13. (HU);
Horváth Tamás, Gyöngyössolymos, 3231 Virág u. 32. (HU)

(54) Kézi vakolatsimító gép
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 06 00051 (22) 2006.03.07.
(71) Osbáth Sándor 30%, Budapest, 1015 Hattyú u. 8/a (HU);

ifj. Osbáth Sándor 30%, Egervár, 8931
Széchenyi Ferenc u. 66. (HU);
Zalai Tibor 40%, Zalaegerszeg, 8900
Göcsej Pataki Ferenc u. 29. (HU)

(54) Magasságjelzõ berendezés
(74) Sándor József szabadalmi ügyvivõ, Budapest

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) U 06 00059 (22) 2006.03.10.
(71) Bereznai József, Budapest, 1095 Gát u. 8. (HU)
(54) Univerzális becsapódásgátló szerkezet
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(21) U 06 00060 (22) 2006.03.13.
(71) Demény Rezsõ, Kaposvár, 7400 Dózsa György u. 10. (HU);

Kungli Ferenc, Kaposvár, 7400 Xantus J. u. 39. (HU);
Orbán Csaba, Kaposvár, 7400 Virág u. 75. (HU)

(54) Függõleges tengelyû szélturbina

(21) U 06 00047 (22) 2006.03.01.
(71) Fehérdi János, Sopron, 9400 Makó u. 25. (HU)
(54) Kioldó, újszerû kialakítással

(21) U 06 00046 (22) 2006.02.28.
(71) dr. Fülöp Mária 34%, Budaörs, 2040 Baross u. 48/2. (HU);

Barabás Dániel 33%, Budapest, 1223 Park u. 41. (HU);
Balázs József 33%, Budapest, 1125 Diósárok út 71. (HU)

(54) Változtatható kapcsoló- és rögzítõelem

(21) U 06 00043 (22) 2006.02.27.
(71) Vonnák József, Kunpeszér, 6096 Táncsics Mihály út 9. (HU);

Inoka István, Kunpeszér, 6096 Táncsics Mihály út 9. (HU)
(54) Zártlapátos vízi erõmû

(21) U 06 00044 (22) 2006.02.27.
(71) Králik Péter Tamás, Recsk, 3245 Petõfi S. út 39. (HU)
(54) Belsõ égésû motorok fõtengelymegosztása

(21) U 06 00056 (22) 2006.03.09.
(71) Kántor Csaba, Szigetszentmiklós, 2310 Gárdonyi G. u. 11. (HU)
(54) Mobil forgatható lõállvány és puskatartó

(21) U 06 00055 (22) 2006.03.09.
(71) Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mûködõ

Részvénytársaság, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)
(54) Berendezés zárt terek hõmérsékleti értékeinek szabályozására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00042 (22) 2006.02.27.
(71) Nagy Sándor, Kiskunhalas, 6400 Gyöngyvirág u. 7. (HU)
(54) Függõleges tengelyû szélkerék, örvénylést keltõ lapátokkal,

többcélú felhasználásra

(21) U 06 00063 (22) 2006.03.14.
(71) Páliné Hozensteiner Piroska, Gyenesdiás, 8315

Csokonai u. 47. (HU)
(54) Eszköz a vízvezetékcsövek elfagyás elleni védelmére

(21) U 06 00065 (22) 2006.03.14.
(71) Romos Oszkár, Budapest, 1141 Vadvirág u. 1. (HU)
(54) Készülék vízkõ lerakódásának megakadályozására és/vagy a

lerakódott vízkõ eltávolítására vízvezetékeknél
(74) Tóth Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00058 (22) 2006.03.10.
(71) Vonnák József, Kunpeszér, 6096 Táncsics Mihály u. 9. (HU)
(54) Úszó vízi erõmû kis sebességû folyamokra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) U 06 00038 (22) 2003.09.29.
(71) Bombera Gábor, Budapest, 1142 Irottkõ u. 14. (HU);

Prisztoka Szabolcs, Budapest, 1121 Rege u. 25. (HU)
(54) Kialakítás szöveges vagy ábrás hirdetésekhez és/vagy reklá-

mokhoz
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00040 (22) 2006.02.23.
(71) Szász András, Budapest, 1113 Györök u. 16. (HU)
(54) Háromdimenziós reklámhordozó
(66) U0500162 2005.07.13. HU
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) U 06 00029 (22) 2006.02.09.
(71) ELKOND HHK a.s., Trstená, 02801 Oravická 1228 (SK)
(54) Hossz- és keresztirányú nedvességbehatolással szemben vé-

dett jeltovábbító vezeték
(30) PV 2005-109 2005.02.18. SK
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00050 (22) 2006.03.06.
(71) Wittinger József 70%, Budapest, 1125

György Aladár u. 19/c (HU);
Havas Péter 30%, Budapest, 1132 Kresz Géza u. 32. (HU)

(54) Kapcsolási elrendezés egyenfeszültségrõl üzemelõ halogén iz-
zólámpák élettartamának növelésére

A rovat 31 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01D 45/00 (2006.01)
A01D 45/02 (2006.01)
A01D 75/00 (2006.01)
A01D 75/02 (2006.01)

(11) 003068 2006.03.07.
(21) U 05 00136 (22) 2005.06.17.
(73) OPTIGÉP Kft., Békés (HU)
(72) Komlósi Mihály, Orosháza (HU)
(54) Burkolattal ellátott, összecsukható adapter, szemestermény,

elsõsorban napraforgó betakarításához
(66) U0500088 2005.04.18. HU
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(57) Burkolattal ellátott, összecsukható adapter szemestermény, elsõ-
sorban napraforgó betakarításához, amelynek középsõ vázelembõl és
ehhez csatlakoztatott, szélsõ vázelemekbõl álló, a haladás irányában
nyitott, teknõt alkotó váza, a szélsõ vázelemekhez rögzített, és az adap-
tert a haladás irányával párhuzamosan lezáró oldalterelõi, a vázból a ha-
ladás irányában elõre kiálló rendterelõi, a vázhoz csatlakoztatott, vágó-
egységet tartalmazó aratóegysége, a teknõ hátsó részében elhelyezett
középsõ terményösszehordó csigája és a szélsõ terményösszehordó csi-
gái, valamint a szélsõ vázelemeket összecsukó mechanizmusa van, az-
zal jellemezve, hogy az oldalterelõk a vázhoz csatlakoztatott, álló oldal-
terelõ elemeibõl (10) és ehhez csuklósan kapcsolt, elforduló oldalterelõ
elembõl (9) vannak összeállítva, a burkolat tengely körül lehajtható kö-
zépsõ burkolatrészbõl (11) és ezzel menesztõvel (13) összekötött, elfor-
dítható, szélsõ burkolatrészekbõl (12) van kialakítva, a szélsõ burkolat-
részek (12) az elforduló oldalterelõ elemekkel (9) mozgató csuklón (14)
keresztül vannak összekötve úgy, hogy a vázhoz erõsített mozgató
mechanizmus (15) a szélsõ burkolatrész (12) alsó forgástengely (16)
körül történõ elfordítása közben az elforduló oldalterelõ elemet (10)
összecsukódásra és a középsõ burkolatrészt (11) lehajlásra kényszeríti.

(51) A01K 27/00 (2006.01)
A01K 23/00 (2006.01)

(11) 003080 2006.03.07.
(21) U 05 00028 (22) 2005.02.11.
(73) (72) ifj. Kasik Sándor, Budapest (HU);

id. Kasik Sándor, Budapest (HU)
(54) Ebürülék-felszedõ kézi készülék

(57) Ebürülék-felszedõ kézi készülék, amelynek fogantyús nyélre sze-
relt megfogószerkezete és megfogó, mûködtetõegysége van, azzal jelle-
mezve, hogy
– fogantyúval (1) ellátott – elõnyösen üreges – nyélhez (3) fogantyú

(1) közelében oldható rögzítéssel, bowdenvezetõ karikával (d) el-
látott, bilincses kialakítású bowdenvezetõ (2),

– nyél (3) középrészén oldhatatlanul rögzített, kiakadást gátló gumi-
csõvel (h) rendelkezõ bowdenfeszítõ és vezetõsín (4) van helytál-
lóan rögzítve,

– továbbá, nyél (3) fogantyúval (1) ellentétes végéhez csaptengelyes
(a) fix lapát (5/a) van lapátrögzítõ bilinccsel (7) rögzítve, mely fix
lapáthoz (5/a) nyélre (3) pattintot lapátösszehúzó rúgó (g) által zá-
ródhatóan, csaptengelyen (a) elforduló emelõkonzolos (6)
mozgólapát (5/b) van csatlakoztatva;

– valamint egyik végével mozgólapát (5/b) emelõkonzoljába (6)
emelõkarikával (e) kapcsolódó, másik végén mûködtetõkarikával
(e) ellátott bowdenje (f) van, mely bowden (f) nyélhez (3) rögzített
bowdenfeszítõ és vezetõsín (4) kiakadást gátló gumicsövén (h) van
elcsúsztathatóan átvezetve.

(51) A24F 19/00 (2006.01)
A24F 19/10 (2006.01)

(11) 003078 2006.03.07.
(21) U 05 00185 (22) 2005.08.19.
(73) (72) Szmolár Csaba, Nyíregyháza (HU);

Simon Csaba, Nyíregyháza (HU)
(54) Cigarettahamu- és csikkgyûjtõ és -eltávolító berendezés gép-

jármûvekhez
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Cigarettahamu- és csikkgyûjtõ és -eltávolító berendezés gépjármû-
vekhez, amelynek ventilátorral ellátott gyûjtõtere és a gyûjtõtér alsó ré-
szében elhelyezett ürítõrésze van, azzal jellemezve, hogy az elrendezés-
nek egy vagy több, a gépjármû (9) belsejében elhelyezett, a gyûjtõtér-
hez (2) elszívócsõvel (3) kapcsolódó elszívótorka (4) van.
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(51) A47K 13/00 (2006.01)
A47K 13/14 (2006.01)

(11) 003077 2006.03.07.
(21) U 05 00186 (22) 2005.08.24.
(73) (72) Bordás Zoltán, Budapest (HU)
(54) Cserélhetõ betéttel ellátott WC-ülõke
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Cserélhetõ betéttel ellátott WC-ülõke, mely a jelenleg használatos
WC-csészékre szokásos módon felhelyezhetõ, külsõ formája, megegye-
zik az eddig használatos WC-ülõkékkel azzal jellemezve, hogy három
részbõl van kialakítva, alsó része a csészékhez kapcsolódó alaplap (1),
melynek az felsõ felületén legfeljebb az anyagvastagság feléig nyúló
mélyedések (11) vannak kialakítva, mely mélyedésekbe (11) a ráhelye-
zett második rész, az ellenpár (2) patentjei (21) kapcsolódnak, az ellen-
párra (2) pedig harmadik részként szakítófüllel (31) ellátott fóliarétegek
(3) vannak rögzítve.

(51) A61B 17/60 (2006.01)
(11) 003082 2006.03.07.
(21) U 05 00111 (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) Csontcsavar
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Csontcsavar elsõsorban rövidüléssel járó törések, például sarok-
csonttörés csavarozására, amely fejrészt, csavartestet, valamint a csa-
vartestnek a fejrész felöli és a csavarhegy felöli végén is menetet tartal-
maz, azzal jellemezve, hogy disztrakciós csontcsavarként (1) van kiala-
kítva oly módon, hogy a fejrész (4) felöli végen lévõ menet (3) magát-
mérõje (d3), menetátmérõje (D3) és menetemelkedése nagyobb, mint a
csavarhegy (6) felöli végen lévõ menet (2) magátmérõje (d2), menetát-
mérõje (D2) és menetemelkedése.

(51) A62C 13/00 (2006.01)
A62C 13/68 (2006.01)

(11) 003087 2006.03.07.
(21) U 05 00160 (22) 2005.07.11.
(73) (72) Bánkuti Kázmér, Nagykovácsi (HU);

Kovács Gábor, Budapest (HU)
(54) Tûzoltó készülék
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Tûzoltó készülék, amely oltóanyag fogadására szolgáló tárolóteret
körülzáró palacktestet, a palacktesthez illeszkedõ és a tárolótérrel
összeköttetésben álló töltõ-ürítõ csonkot, valamint a töltõ-ürítõ csonk-
hoz hozzáerõsített szelepszerelvényt tartalmaz, a szelepszerelvénynek
az oltóanyag átvezetésére alkalmas áramlási csatornája, az áramlási
csatornának a töltõ-ürítõ csonkhoz kapcsolódó belépõnyílása, és az
áramlási csatornának a belépõnyílással átellenes oldalán elhelyezkedõ
kilépõnyílása, valamint az áramlási csatornában elhelyezkedõ záró tag-
ja van, a kilépõnyíláshoz pedig, az oltóanyag irányított kijuttatására
szolgáló tömlõszerelvény van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy az
oltóanyag (2) heptafluorpropan, a tömlõszerelvénybe (30) és/vagy a
szelepszerelvénybe (20) pedig, az oltóanyag (2) fizikai jellemzõinek
megváltoztatására szolgáló, az oltóanyag (2) részecskéivel együttmû-
ködõ fázisátalakító elem (40) van beillesztve, ahol a fázisátalakító
elemnek (40) teste (41); valamint a testen (41) átmenõ egy vagy több
perdítõ nyílása (42) van, legalább az egyik perdítõ nyílás (42) tengelye
(42a) és a test (41) alapsíkja (41c) 50–70°-os dõlésszöget (�) zár be egy-
mással, a test (41) fõtengelyét (41a), valamint a perdítõ nyílás (42) ten-
gelyének (42a) és a test (41) alapsíkjának (41c) döféspontját (D) tartal-
mazó kapcsolósík (41b) és a perdítõ nyílás (42) tengelyének (42a) haj-
lásszöge (�) pedig 20–40° között van.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B05D 5/00 (2006.01)
B05D 3/12 (2006.01)

(11) 003081 2006.03.07.
(21) U 05 00150 (22) 2005.07.04.
(73) Scroll-Info Reklámszolgáltató Kft., Soltvadkert (HU)
(72) Kelemen János, Kiskõrös (HU)
(54) Berendezés mintázott pénztárgépszalag-tömb készítésére
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) Berendezés mintázott pénztárgépszalag-tömb készítésére, fõleg is-
métlõdõ mintázat szerint, amely berendezésben a papírszalag (2) felhor-
dozó készülékek (8) alatt van átvetve, és a pályán való mozgatására
szolgáló szerkezeti elemmel, például szitával (5) és az anyagot a papír-
szalagra (2) kibocsátó, kifolyónyílások (29) sorával van ellátva, azzal
jellemezve, hogy felfutószekrénye (3) alatt végtelenített szita (5) van el-
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helyezve, papírszalaga (2) felhordozó készülékek (8) alatt van átvezet-
ve, a felhordozó készülékek (8) tartókerettel (12) vannak ellátva, a tar-
tókeret (12) felsõ övlemezzel (14) van ellátva, amelyre villa (15) van
erõsítve, amelyre vezetõtárcsa (16) van szerelve, az övlemezre (14) fe-
szítõkar (18) van állíthatóan rögzítve, a feszítõkar (18) végére feszítõ-
tárcsa (19) van szerelve, a tartókeret (12) övlemezére (22) üreges szerel-
vény (23) van rögzítve, az üreges szerelvény (23) üreges tömbbel (25)
van ellátva, amely körülzár egy belsõ üreget (26) az üreg (26) alján fe-
dõlemez (27), valamint heveder (9) és alsó pályaszakasz (28) van kiala-
kítva, a heveder (9) középvonala (30) kifolyónyílásokkal (30) van ellát-
va, a papírszalagon (2) kialakított felhordott mintázat (35) csíkokból
(34) áll, a felhordó készülékek (8) gépre (39) vannak szerelve, a gép
(39) adagolótengelyén (41) önmagában ismert alappapírtekercs (40)
van elrendezve, az alappapírtekercsrõl (40) a papírszalag (2) felsõ veze-
tõhenger (42) és alsó vezetõhenger (43) között az alappapír (45) szállí-
tóhevederre (44) van vezetve, a felhordó készülékek az alappapírt (45)
megtámasztó a szállítóheveder (44) fölé, állványra (36) van szerelve, a
készpapír-leszedõ tengelyen (50) leszedõhengerre (49) van tekercselve.

1. ábra

(51) B29C 47/00 (2006.01)
(11) 003084 2006.03.07.
(21) U 05 00171 (22) 2005.07.29.
(73) HÓD PLAST Kft., Algyõ (HU)
(72) Tari Zsolt, Hódmezõvásárhely (HU)
(54) Extrudálófej gyûrû alakú fúvókanyílással, képlékeny mû-

anyag csõ elõállítására, és alakító szerszámba történõ benyo-
mására

(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) Extrudálófej gyûrû alakú fúvókanyílással, képlékeny mûanyag csõ
elõállítására, és alakító, – célszerûen palack, kanna, tégely – szerszám-
ba történõ benyomására, amelynél a szabályozható, gyûrû alakú fúvó-
kanyílást a fúvókaház hossztengelyébe rögzített fúvókatüske alsó része,
és az azt körkörösen körülvevõ fúvókaház szájrésze alkotja, azzal jelle-
mezve, hogy a fúvókatüske (4) alsó részének (6) külsõ felülete (15) a
fúvókaház (3) szájrészében (8) bordázott kialakítású.

(51) B60J 5/00 (2006.01)
E05F 15/00 (2006.01)
E05F 15/10 (2006.01)

(11) 003083 2006.03.07.
(21) U 05 00181 (22) 2005.08.16.
(73) IGE-CZ s.r.o., Brno (CZ)
(72) Schröding, Peter, Waidhofen/Ybbs (AT);

Prokop, Robert, Brno (CZ); Staud, Michal, Brno (CZ)
(54) Készülék ajtószárnyak, különösen villamos-, trolibusz- és au-

tóbusz-ajtószárnyainak nyitására és zárására
(30) PUV2005-16848 2005.07.27. CZ
(74) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(57) Készülék, elõnyösen villamos, trolibusz és autóbusz ajtószárnyai-
nak nyitására és zárására, amely egy villamos motorral ellátott hajtómû-
vet (5) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a hajtómûnek (5) egy önzáró
csigahajtása (15) van, amelynek kimeneti tengelyén (16) lévõ fogaske-
rék (17) egy elsõ, kétoldalas fogasléc (8) elsõ fogazásával (18) kapcso-
lódik, az elsõ kétoldalas fogasléc (8) egy ezzel párhuzamos második fo-
gasléccel (9) együtt egy alaplapra (1) térközzel szerelt vezetõházban (7,
11) elcsúsztathatóan van ágyazva, az elsõ, kétoldalas fogasléc (8) máso-
dik oldalfogazása (19) egy központi fogaskerékkel (13) kapcsolódik,
amely központi fogaskerék (13) a két fogasléc (8, 9) között az alaplapra
(1) rögzített csapon (12) szabadon van csapágyazva, és a második fo-
gasléc (9) egyetlen oldalfogazásával (20) az elsõ fogasléchez (8) képest
ellentétes irányban történõ mozgatására kapcsolódik, továbbá a hajtó-
mû (5) az alaplaphoz (1) billenthetõen rögzített mozgó csapra (2) csap-
ágyazott billenõ tartóra (4) van rögzítve, amelynek szabad vége közelé-
ben mereven rögzített mûködtetõcsap (24) van, a mûködtetõcsap (24)
egy elforduló emelõ (22) alakzáró mûködtetõhornyába (23) nyúlik be,
az elforduló emelõ (22) a billenõ tartóval (4) párhuzamosan van elren-
dezve, és a második vezetõházon (11) mereven rögzített tengelyen (21)
elfordíthatóan van csapágyazva.

(51) B60L 5/00 (2006.01)
B60L 5/18 (2006.01)

(11) 003072 2006.03.07.
(21) U 05 00168 (22) 2005.07.19.
(73) Morgan Hungary Kft., Budapest (HU)
(72) Szederkényi Lajos, Bátonyterenye (HU); Raboczki József,

Budapest (HU); Hunor László, Budapest (HU)
(54) Csúszófej villamos motorvonat alsó áramszedõjéhez
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Csúszófej villamos motorvonat alsó áramszedõjéhez, amelynek
talpeleme (3), a talpelemhez (3) csatlakozó tartókonzolja (1), a tartó-
konzolt (1) merevítõ bordája (4) és a tartókonzolhoz (1) csatlakozó csú-
szóeleme (5) van, azzal jellemezve, hogy a csúszóelemhez (5) csúszó-
betét (2) van rögzítve.
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(51) B61C 9/00 (2006.01)
B61C 9/14 (2006.01)

(11) 003042 2006.01.12.
(21) U 05 00158 (22) 2005.07.08.
(73) MÁV Szolnoki Jármûjavító Kft., Szolnok (HU)
(72) Csuka Bernát, Szolnok (HU); Fábián Zoltán, Zagyvarékas (HU);

Csató Ferenc, Martfû (HU); Csetvei Gyula, Budapest (HU);
Szóráth Péter, Szentendre (HU); Belsõ László, Szolnok (HU)

(54) Dízel-hidraulikus mozdony
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Dízel-hidraulikus mozdony, elsõsorban személyszállító, valamint
tehervonati szolgálat ellátására, amelynek meghajtó egységként dízel-
motort, hajtómûvet és hajtásátvivõ gépészeti berendezéseket hordozó,
ütközõ- és vonókészülékkel felszerelt fõkerete; a fõkereten elhelyezett
egységek tömegerõit ingás felfüggesztésen keresztül átvevõ két forgó-
váza, a fõkeret és a forgóváz között vízszintes irányú erõ továbbítására
szolgáló csuklós bekötése, a forgóvázakhoz csatlakozatott, fogaskerék-
hajtómûvel hajtott kerékpárjai, hajtási és fékezõ berendezései, elsõ és
hátsó vezetõfülkét, gépteret és hûtõteret magában foglaló mozdony-
szekrénye, mozdonyvezérlõ rendszere, villamos meghajtású segédüze-
mi berendezései, motorfordulatszámtól független frekvenciájú fûtési
villamos energia szolgáltatása és a segédüzemi villamos fogyasztók
energiaellátását biztosító rendszere van, azzal jellemezve, hogy meg-
hajtó egységként dízelmotorja, (11) és a fõkeretre (5) elasztikusan rög-
zített, rugalmas tengelykapcsolattal kapcsolt hidraulikus hajtómûve
(10) van, a segédüzemi és fûtési energiaellátás kefenélküli, háromfázisú
feszültségszabályozós segédüzemi szinkrongenerátor (9), transzformá-
tor (14) és frekvenciastabilizátor (15) felhasználásával van kialakítva,
ahol a dízelmotor (11) hûtõvizét szabályozott villamos motor által meg-
hajtott hûtõventillátor hûti, a légsûrítõt szakaszos üzemû villamos mo-
tor mûködteti, a dízelmotor-vezérlõegységet, az elsõ és a hátsó vezetõ-
fülke (1,2) hõmérsékletét szabályozó egységet, a fûtõegységet, a segéd-
üzemi aggregátoregységet (13), az elektronikus féket, a hajtómû vezér-
lõegységet, a hûtõvízköri ventilátor fordulatszabályzást és a perdülés-
védelmet felügyelõ, szabályozó, regisztráló és/vagy elindító vagy leál-
lító mozdonyvezérlõ (12) a vezérlõszekrényben elhelyezett ipari számí-
tógépeket, a vezetõfülkékben elhelyezett monitorokat és állapot- és
hibamegjelenítõt, a géptérben (3) elhelyezett indító kapcsolószekrényt
tartalmaz, továbbá az elsõ és hátsó vezetõfülke (1, 2) éberségi berende-
zéssel, elektromos üzemû, változtatható ütemû pantográf ablaktörlõvel,
sebességmérõ és regisztráló készülékkel, fûthetõ visszapillantó tükrök-
kel, nyomkarimakenõ berendezéssel és zajszigeteléssel van ellátva.

(51) B65H 35/00 (2006.01)
B65H 35/10 (2006.01)

(11) 003073 2006.03.07.
(21) U 05 00137 (22) 2005.06.17.
(73) DR-PAck II. Kft., Biatorbágy (HU)
(72) Pelcz Antal, Budaörs (HU); Illés Tamás, Lakhegy (HU)
(54) Szerkezet szalagszerû termékek, fõleg perforált csomagoló

fóliatekercsek tartására és darabolására
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) Szerkezet szalagszerû anyag, fõleg perforált csomagoló mûanyag
fóliatömlõ tartására és darabolására, amelynek váza van, ez a darabo-
landó szalagszerû anyagból, elõnyösen fóliatömlõbõl készített tekercset
felfogó tekercstartóval, valamint a szalagszerû anyag végsõ szakaszát a
tekercs külsõ palástfelületétõl eltéríteni képes terelõelemmel van ellát-
va, azzal jellemezve, hogy a terelõelem (8) a tekercstartótól (6) elõre

meghatározott távközzel (9, 10), a tekercs (T) felhelyezett állapotában
annak külsõ palástjától radiális távközzel (H) elhelyezkedõ rúdként van
kialakítva, amelyen a szalagszerû anyag, elõnyösen fóliatömlõ (F) vég-
sõ szakasza (14) át van vetve, továbbá a terelõelemnek (8) a tekercstar-
tóhoz (6) képesti, egyrészt a lehúzási irányban (12) elhelyezkedõ végsõ
szakaszt (14) a tekercstõl (T) eltávolított, érintkezésmentes állapotban
tartó, másrészt a letépési irányban (15) elhelyezkedõ végsõ szakasz (14)
a letépéskori terhelt állapotában a szalagnak a tekercsre (T) rászorítását,
ezzel a tekercsnek (T) a tekercstartón (6) a letépéskori ideiglenes
rögzítését biztosító viszonylagos helyzete van.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C03C 23/00 (2006.01)
A47F 1/00 (2006.01)
B28B 1/00 (2006.01)
C04B 41/45 (2006.01)
B44C 1/00 (2006.01)

(11) 003090 2006.03.07.
(21) U 05 00132 (22) 2005.06.15.
(73) DEKOR EURÓPA Kft., Dunaharaszti, Ipari Park (HU)
(72) Kiss Tiborné, Dunaharaszti (HU)
(54) Dekoráció
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(57) Dekoráció (1), amely önhordó hordozólapból (2) és dekorációs ré-
tegbõl (3) van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a hordozólap (2) több
azonos méretû, egymáshoz ragasztóval (S) rögzített, a ragasztó (5) köté-
sét megelõzõen a hordozólap (2) felületének síkjában fekvõ egyenes (E)
mentén meghajlított réteglapból (6) van kialakítva, továbbá a hordozó-
lap (2) homorú vagy domború felületére van a dekorációs réteg (3)
kasírozva.
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E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E01F 9/00 (2006.01)
(11) 003066 2006.03.07.
(21) U 05 00224 (22) 2005.10.24.
(73) Forg-Tech Kft., Békéscsaba (HU)
(72) Turay Ferenc 70%, Békéscsaba (HU);

Mazán László 30%, Békéscsaba (HU)
(54) Fényvisszaverõ jelzõtest
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(57) Fényvisszaverõ jelzõtest az úttesten haladó jármûvek vezetõinek
figyelmeztetésére és/vagy irányítására, amelynek háza és ebben fény-
visszaverõ elemei vannak, a háznak egy, az útfelületbe erõsített alsó ré-
sze és ehhez csatlakozó, az útfelület fölé kiemelkedõ, folyamatosan
csökkenõ keresztmetszetû felsõ része van, amely a fényvisszaverõ ele-
meket tartalmazza, azzal jellemezve, hogy a felsõ részben (3), egymás-
sal szöget bezáró két tengely (6, 7) mentén, a felsõ rész (3) felülete felé
nyitott hornyok (8, 9) vannak kialakítva, és a hornyokban (8, 9) fény-
visszaverõ és/vagy lumineszkáló elemek (4, 5) vannak rögzítve, és leg-
alább az egyik tengely (7) mentén kialakított horonyban (8) a fény-
visszaverõ és/vagy lumineszkáló elem (4) elõtt, az alsó részbõl (2) ki-
emelkedõ, a fényvisszaverõ és/vagy lumineszkáló elemet (4) a jármû-
vek kerekének mechanikus rongálásától védõ, terelõ elem (10) van
kialakítva.

(51) E02D 29/12 (2006.01)
E02D 29/14 (2006.01)

(11) 003086 2006.03.07.
(21) U 05 00165 (22) 2005.07.14.
(73) Fõvárosi Csatornázási Mûvek Részvénytársaság, Budapest (HU)
(72) Vörös Ferenc, Budapest (HU)
(54) Horgonyzott fedlapkeretû közmûakna-szerkezet
(74) dr. Vitéz Bátor, dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

(57) Horgonyzott fedlapkeretû közmûakna-szerkezet, amely aknaelem-
bõl/elemekbõl és fedlapkeretbõl van kialakítva, azzal jellemezve, hogy
a fedlapkeretet (4) helybentartó és rögzítõ döngöltbetonban (8) a fedlap-
kerettel (4) tájolt betonvasháló (6) és horgonyzó elemek (5) vannak
rögzítetten elrendezve.

1. ábra

(51) E03F 5/04 (2006.01)
F04D 7/00 (2006.01)

(11) 003085 2006.03.07.
(21) U 05 00140 (22) 2005.06.21.
(73) (72) Csorba József, Lajosmizse (HU)
(54) Javított tulajdonságú szennyvízátemelõ egység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Javított tulajdonságú szennyvízátemelõ egység, amely fogadótér-
rel rendelkezõ aknát, valamint szennyvíznek az aknába juttatására szol-
gáló bevezetõ részegységet, és a szennyvíznek az aknából történõ eltá-
volítását szolgáló, kivezetõ részegységet tartalmaz, ahol a kivezetõ
részegységnek az akna fogadóterében elhelyezett szivattyúegysége, és
azzal összeköttetésben álló, legalább részben ugyancsak az akna foga-
dóterében elhelyezett továbbító vezetéke van, a szivattyúegységnek kö-
zegtovábbító teret határoló fallal rendelkezõ háza, és a közegtovábbító
térben elfordíthatóan elhelyezett járókereke van, a ház fala a közegto-
vábbító térrel összeköttetésben álló beömlõnyílással és kiömlõnyílással
rendelkezik, a továbbító vezeték pedig, a ház kiömlõnyílásával van
összeköttetésben, azzal jellemezve, hogy a szivattyúegység (32) mûkö-
dési helyzetében a ház (33) falának (34) a járókerék (36) alapsíkja (36a)
fölé esõ részén a közegtovábbító teret (35) a külsõ környezettel, célsze-
rûen az akna (10) fogadóterével (14) összekötõ egy vagy több kifúvató
rés (34c) és/vagy a továbbító vezeték (31) palástján (31a) annak belsõ
terét (31b) a külsõ környezettel, célszerûen az akna (10) fogadóterével
(14) összekötõ egy vagy több kifúvató nyílás (31c) van elrendezve.

(51) E04B 1/00 (2006.01)
E04B 2/00 (2006.01)

(11) 003067 2006.03.07.
(21) U 05 00067 (22) 2005.03.18.
(73) (72) Kimerling, Stanislav, Bratislava (SK)
(54) Falpanel
(30) PUV 100-2004 2004.04.07. SK
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) Falpanel amelyet polisztirol lap alkot, azzal jellemezve, hogy a po-
lisztirol lap (1) keskenyebb oldalán legalább egy csaphornyos profil (4)
van kialakítva és szélesebb oldalához hosszanti irányba legalább egy
acél, besüllyesztett „C” alakú merevítõ (2) van szoros illesztéssel csat-
lakoztatva.
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(51) E04H 6/00 (2006.01)
E04F 19/00 (2006.01)

(11) 003065 2006.03.07.
(21) U 05 00226 (22) 2005.10.25.
(73) GD Gép és Daru Rakodástechnikai Gépgyártó és Kereskedelmi

Kft., Budapest (HU)
(72) Horváth András 70%, Budaörs (HU);

Takáts György 30%, Budapest (HU)
(54) Térlefedõ szerkezet, különösen jármûipari szerelõaknák lefe-

déséhez
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(57) Térlefedõ szerkezet, különösen jármûipari szerelõakna lefedésé-
hez, amelynek a tér (10) lefedését és megnyitását eredményezõ helyzet-
be mozgatható fedele (1) és ehhez csatlakoztatott, a térben (10) elhe-
lyezkedõ mûködtetõeszközt tartalmazó mozgatómechanizmusa (2), va-
lamint a fedélhez csuklósan csatlakoztatott támasztószerkezete van,
azzal jellemezve, hogy
– a fedélhez (1) csuklós kapcsolattal olyan kar (16) van csatlakoztat-

va, amelynek a fedéllel (1) ellentétes végrésze ugyancsak csuklós
kapcsolattal egy rögzített helyhez csatlakozik; és

– a mûködtetõeszköz egyrészt a karhoz (16), másrészt egy rögzített
helyhez van ugyancsak csuklós kapcsolattal (28; 29) csatlakoztat-
va.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F16K 13/00 (2006.01)
(11) 003071 2006.03.07.
(21) U 05 00169 (22) 2005.07.21.
(73) (72) Kasuba János, Budapest (HU)
(54) Záróbetét, nyomás alatt áramló közeg áramlásának szabályo-

zására vagy elzárására, elsõsorban vízcsapokhoz

(57) Záróbetét, nyomás alatt áramló közeg áramlásának szabályozására
vagy elzárására, elsõsorban vízcsapokhoz, amely tömítõfelülettel, to-
vábbá befolyó- és kifolyónyílásokkal ellátott csapházba van becsavar-
va, a záróbetétnek a csapházba csavart orsóháza van; az orsóházba tö-
mítõtesttel felszerelt, és menesztõvel ellátott csapszár van bevezetve, és
a csapszárba az orsóház: belsejében felütközõ, és az orsóházból kinyú-
ló, forgatóhengerben végzõdõ menetes orsó van becsavarva úgy, hogy
az összeszerelés után a záróbetét egy szerelési egységet képez azzal jel-
lemezve, hogy a tömítõtest (2) külsõ feszítõlapból (7), belsõ feszítõlap-
ból (8) és adott esetben legalább egy közbensõ feszítõlapból (9), vala-
mint közöttük elhelyezett tömítõlapokból (10) kúpos külsõ burkolófelü-
letet alkotó módon, elõfeszítetten van összeállítva.

(51) F16L 11/00 (2006.01)
F16L 11/08 (2006.01)

(11) 003089 2006.03.07.
(21) U 05 00151 (22) 2005.07.04.
(73) Trelleborg Velp B.V., Ede (NL)
(72) Knol, Dirk, Deventer (NL)
(54) Rugalmas csõ
(30) 1028820 2005.04.20. NL
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57) Rugalmas csõ nyíró iszap szállításához, amely rugalmas polimer-
bõl, különösen kaucsukból lévõ csõ alakú testet, valamint a csõ hossza
mentén elosztva a polimerben elhelyezett koaxiális súrlódásálló gyûrû-
ket tartalmaz, ahol a gyûrûk és a csõ alakú test belsõ átmérõje közel azo-
nos, azzal jellemezve, hogy kerületük legalább egy részén a gyûrûk (3,
4, 5, 6, 13, 23) vastagsága belsõ kerületük közelében kisebb, mint a
külsõ kerületük közelében.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01B 11/00 (2006.01)
(11) 003079 2006.03.07.
(21) U 05 00154 (22) 2005.07.06.
(73) Belklinikáért Alapítvány, Budapest (HU)
(72) dr. Gyõrffy András 51%, Budapest (HU);

dr. Virág Tibor 20%, Budapest (HU);
dr. Gyõrffy Balázs 9%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Zsolt 10%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Tivadar 10%, Budapest (HU)

(54) Pozicionáló egység tárgynak referenciatárgyhoz igazítására
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Pozicionáló egység tárgynak referenciatárgyhoz igazítására, amely
tárgymozgató eszközt (8), képalkotó eszközt (5) valamint egy vagy
több tükörbõl (4) álló tükörrendszert tartalmaz, azzal jellemezve, hogy
az egy vagy több tükörnek (4) van legalább két olyan érintõsíkja, ame-
lyek egymással tompa szöget (�) zárnak be, a referenciatárgy (3) az egy
vagy több tükrök (4) között és elõtt van; a képalkotó eszköz (5) pedig az
egy vagy több tükör (4) felé nézõen van a referenciatárgytól (3) távol-
ságban (D) elrendezve.

U32

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Megadott használati mintaoltalmak

4. ábra

1. ábra

1. ábra



(51) G01N 35/00 (2006.01)
C12M 1/00 (2006.01)

(11) 003088 2006.03.07.
(21) U 05 00155 (22) 2005.07.06.
(73) Belklinikáért Alapítvány, Budapest (HU)
(72) dr. Gyõrffy András 60%, Budapest (HU);

dr. Gyõrffy Balázs 10%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Zsolt 10%, Budapest (HU);
dr. Tulassay Tivadar 10%, Budapest (HU);
dr. Molnár Béla 5%, Budapest (HU);
dr. Szabó András 5%, Budapest (HU)

(54) Automata pipettázó berendezés
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) Automata pipettázó berendezés különösen elektrokémiai és bioké-
miai mérésekhez, amely minták tárolására alkalmas egy vagy több min-
tatartóval, a minták vizsgálatának helyéül szolgáló mérõfelülettel, min-
tabefogadó eszközzel és egy vagy több mérõeszközzel, valamint tárgy –
különösen a mintabefogadó eszköz – befogására és mozgatására alkal-
mas tárgymozgató eszközzel rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a
tárgymozgató eszközbe (5) befogott tárgyat pozicionáló egységgel (19)
rendelkezik.

(51) G07F 11/54 (2006.01)
G07F 5/00 (2006.01)

(11) 003069 2006.03.07.
(21) U 05 00139 (22) 2005.06.20.
(73) (72) Vági György, Pécs (HU);

Tóth Árpád, Bonyhád (HU)
(54) Bónusznyeremény kiadására szolgáló készülékkel kombinált

árukiadó automata
(74) Szõnyiné Kovács Adrien, Abaliget
(57) Bónusznyeremény kiadására szolgáló készülékkel kombinált áru-
kiadó automata, amely egy hagyományos árukiadó automata és egy
elektromos jel fogadására alkalmas, a bónusznyereményt magába fog-
laló páncélszekrénybõl áll azzal jellemezve, hogy az árukiadó automa-

tához (1) és a páncélszekrényhez (2) kódolható egység (3) van mechani-
kusan és elektromosan csatlakoztatva, az árukiadó automata (1) az áru
kiadó egységéhez (16) elektronikusan kapcsolódó jeladóval (18) van el-
látva, a páncélszekrényhez (2) kapcsolódó kódolható egység (3) belsõ-
(7) és külsõ kódolóval (8), kódösszehasonlítóval (9), jelzõledekkel (10,
11, 12), mûködtetõ nyomógombbal (14), és vezérlõegységgel (17) vala-
mint kódkapcsolókkal (15) van ellátva, a vezérlõegység (17 ) a belsõ-
(7) és külsõ kódolóval (8) kódösszehasonlítóval (9), valamint az ajtó-
nyitás-érzékelõvel (6) és a mûködtetõ nyomógombbal (14) elektronikus
összeköttetésben áll, a jelzõledek (10, 11, 12) a vezérlõegységen (17)
keresztül a jeladóval (18) állnak elektronikus kapcsolatban, továbbá a
mûködtetõ nyomógomb (14) a vezérlõegységen (17) keresztül a páncél-
szekrény ajtajának (4) ajtózárjával (5) van elektromos úton összekötve.

(51) G08B 13/00 (2006.01)
G08B 17/00 (2006.01)
G08B 25/00 (2006.01)

(11) 003074 2006.03.07.
(21) U 05 00141 (22) 2005.06.22.
(73) Meldetechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft.,

Budapest (HU)
(72) Pap Zsigmond, Tök (HU); dr. Szegi András, Budapest (HU)
(54) Kapcsolási elrendezés címvonal meghajtó/vevõ áramkör mû-

ködtetésére

(57) Kapcsolási elrendezés címvonal meghajtó/vevõ áramkör mûködte-
tésére, amelynek pozitív bemenettel (21), negatív bemenettel (22), táp-
feszültségre (Ut) csatlakozó egyik kivezetéssel (23), kimenettel (24) és
földpontra csatlakozó másik kivezetéssel (25) rendelkezõ, elõnyösen
negatív visszacsatolású mûveleti erõsítõje (2) van, amelynek negatív
bemenetére (22) elsõ ellenállás (R1) és második ellenállás (R2) egyik
vége, a második ellenállás (R2) másik vége földpontra, az elsõ ellenál-
lás (R1) másik vége a kapcsoló (3) másik kimenetére (33), a kapcsoló
(3) egyik kimenete (32) szintén a tápfeszültségre (Ut) van csatlakoztat-
va, azzal jellemezve, hogy vezérlõjelek elõállítására, valamint feszült-
ségek mérésére és értékelésére alkalmas vezérlõegysége (1) van,
amelynek egyik kimenete (11) a kapcsoló (3) bemenetére (31), másik
kimenete (12) a mûveleti erõsítõ (2) pozitív bemenetére (21), egyik be-
menete (13) a mûveleti erõsítõ (2) kimenetére (24) és harmadik ellenál-
lás (R3) egyik végére, másik bemenete (14) a harmadik ellenállás (R3)
másik végére, valamint az elsõ ellenállás (R1) másik végének és a kap-
csoló (3) másik kimenetének (33) összekötésére van csatlakoztatva, to-
vábbá a harmadik ellenállás (R3) másik végének, valamint az elsõ
ellenállás (R1) másik végének és a kapcsoló (3) másik kimenetének (33)
összekötéséhez kétvezetékes címvonal egyik vezetéke (+CV), a vezér-
lõegység (1) kivezetéséhez (15) pedig a címvonal másik vezetéke
(–CV) van csatlakoztatva.
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3. ábra

(51) G09F 15/00 (2006.01)
B65D 1/00 (2006.01)
H04H 1/00 (2006.01)
G09F 13/00 (2006.01)

(11) 003091 2006.03.07.
(21) U 05 00124 (22) 2005.06.09.
(73) (72) Fatuska Dániel, Tata (HU); Szotyori István, Tata (HU)
(54) Interaktív plakátkép hirdetõegység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Interaktív plakátkép hirdetõegység, amely hordozószerkezettel el-
látott keretet és a kereten elhelyezett hirdetõ felületet, valamint a keret-
tel határolt térrészben elrendezett, vezérlõegységet, belsõ fénykibocsá-
tó eszközt, továbbá lejátszó egységet és legalább egy hangszórót tartal-
maz, a vezérlõegység egyik kimenete a lejátszó egységhez, míg, a leját-
szó egység erõsítõ egység közbeiktatásával a hangszóróhoz van csatla-
koztatva, a vezérlõegység, a belsõ fénykibocsátó eszköz, a lejátszó egy-
ség, az erõsítõ egység és a hangszórók legalább egyike pedig, energia-
forrással van összeköttetésben, azzal jellemezve, hogy a kereten (10)
és/vagy a hirdetõ felületen (12) egy vagy több érzékelõ (5) és/vagy ke-
zelõszerv (6) van elhelyezve, a vezérlõegység (4) másik kimenete (4c) a
belsõ fénykibocsátó eszközzel (7) van összeköttetésben, míg a vezérlõ-
egység (4) bemenete (4a) az érzékelõvel (5) és/vagy kezelõszervekkel
(6) van jelátvitelre alkalmas kapcsolatban, az érzékelõ (5) és/vagy a
kezelõszerv (6) legalább egy része pedig, az energiaforrással (8) ugyan-
csak össze van kapcsolva.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01H 71/52 (2006.01)
H01H 71/54 (2006.01)

(11) 003076 2006.03.07.
(21) U 05 00193 (22) 2004.04.06.
(67) P0400727 2004.04.06. HU
(73) HESS TRADING SR, spol. s.r.o., Skalica (SK)
(72) Martinusik, Miroslav, Dubnany (SK)
(54) Megszakító kioldószerkezet

(30) PV2003-2930 2003.10.24. CZ
(74) dr. Polgár Iván, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(57) Megszakító kioldószerkezet, túláramtól védõ megszakítókhoz,
mely kioldószerkezet a megszakító házában van felszerelve, magában
foglal egy emelõként kialakított, a megszakító érintkezõinek szétvá-
lasztására szolgáló, a kioldószerkezet felhúzására alkalmassá tett keze-
lõszervet, egy vezérlõ húzórudat, amely forgatható módon csatlakozik a
kezelõszervhez, míg másik, hajlított vége a kioldó tokjára támaszkodik,
továbbá magában foglal egy, a megszakító mozgó érintkezõjének moz-
gatására kialakított, bekapcsolást átbillentõ húzórudat, azzal jellemez-
ve, hogy a vezérlõ húzórúd (3) egyik vége a kioldó (9) és a tok (6) közöt-
ti horonyban (81) elhelyezett saruval (8) van felszerelve, a horony (81)
álló fala (61) tokhoz (6) rögzített, mozgó fala (91) a kioldó (9) részeként
a tokhoz (6) képest lengõ módon van elhelyezve, a mozgó fal (91) végé-
hez közeli részén, a saru (8) érintkezõket nyitó elmozdulását reteszelõ
ütközõvel (911) van felszerelve, míg az átbillentõ húzórúd (12) mûköd-
tetõ végével (121) a mozgó érintkezõ (13) toló támasztékaként, csúszó
módon van elhelyezve, és a kezelõszerv (1) rögzített pozícionáló csáp-
jának (18) tengelyével párhuzamos tengelyû, hengeres szegmenssel
(1221) ellátott, mozgatott végével (122) a kezelõszerv (1) felületén ki-
alakított perifériális horonnyal (111) van megvezetve, míg a pozicioná-
ló csap (18) kerületén axiális horony (181) van, egy olyan ponton, mely
a kioldó (20) kikapcsolási állásánál a perifériális horony (111) hátsó
részénél, a bekapcsolási állásnál a perifériális horony (111) elülsõ része
mögött van.

(51) H01J 61/30 (2006.01)
(11) 003075 2006.03.07.
(21) U 05 00142 (22) 2005.06.22.
(73) Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen mbH.,

München (DE)
(72) Eisemann, Hans, Berlin (DE)
(54) Állvány kisülõlámpához
(30) 20 2004 009 859 2004.06.23. DE
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(57) Állvány kisülõlámpához, amely rendelkezik lámpatalppal (11),
melybõl egymással párhuzamosan elsõ és második áramhozzávezetés
(18, 19) nyúlik ki, és az elsõ áramhozzávezetéshez (18) rövid elsõ ken-
gyel (16) van rögzítve, és a második áramhozzávezetéshez (19) egy, a
továbbiakban rögzítõkengyelnek nevezett hosszú második kengyel (15)
van rögzítve, azzal jellemezve, hogy a két kengyel (15, 16) közös síkban
helyezkedik el, és mindkét kengyel a hozzá tartozó áramhozzávezetés-
tõl (18, 19) el, kifelé meg van hajlítva, továbbá a két kengyel egymás-
hoz képest eltolva a talp hozzá tartozó áramhozzávezetéséhez egy-egy
érintkezési pontban rögzítve van.
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(51) H01Q 9/00 (2006.01)
H01Q 9/36 (2006.01)

(11) 003070 2006.03.07.
(21) U 05 00135 (22) 2005.06.13.
(73) APP Kft., Gyõr (HU)
(72) Csizmadia Péter, Gyõr (HU); Varga Gábor, Gyõr (HU)
(54) Zuhanás elleni védelmet biztosító villámhárító szerkezeti el-

rendezés
(66) U0400273 2004.11.26. HU
(74) dr. Pozsonyi Tibor, Pozsonyi és Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) Zuhanás elleni védelmet biztosító villámhárító szerkezeti elrende-
zés, amelynek fémvezetõbõl elõállított villámhárító- és kikötõvezetéke,
továbbá ezt megvezetõ-, és tartóelemei vagy felfogó tartóelemei van-

nak, azzal jellemezve, hogy villámhárító- és kikötõvezetékének tartó-
elemei vagy felfogó tartóelemei talpukhoz (31) fixen rögzített, korrózi-
ónak ellenálló kivitelû tartóoszlopok (3), amelynek vége kapcsolófej-
ként (33) van kialakítva, amelyhez van csatlakoztatva a villámhárító- és
kikötõvezeték tartóelemeként szolgáló tartóoszlopokon a villámhárító-
és kikötõvezeték (1), vagy a felfogó tartóelemként elhelyezett tartóosz-
lopon a karabinercsatlakozást biztosító zárt görbe alakú szinglikampó
(7), továbbá a kapcsolófejen (33) függõleges nagytengelyû kvázi-ellip-
szis keresztmetszetû, alsó felében a villámhárító- és kikötõvezeték (1),
vagy a szinglikampó (7) oldalról történõ beakasztására szolgáló kivá-
gással ellátott áttörés van kialakítva, valamint a kapcsolófejhez (33) van
csatlakoztatva a villámhárító- és kikötõvezetéket (1), vagy a szingli-
kampót (7) helyén tartó, helyzetében csavarral rögzített bajonettzáras
zárósapkaként kialakított rögzítõfej (2), továbbá a tartóoszlopok (3) tal-
pukkal (31) a fogadóréteg (40) síkjára mechanikus rögzítés nélkül van-
nak felfektetve, valamint a tartóoszlopok (3) talpai (31) mechanikai
rögzítés nélkül, a talpakon túlnyúlóan le vannak borítva korróziónak el-
lenálló szívós-rugalmas lemezbõl táblaszerûen kialakított áttöréssekkel
kiképzett ellenszánnal (4), amely vízáteresztõ, rothadásnak ellenálló,
szûrõként is mûködõ terhelõszõnyeggel (5) van lefedve, amelyre leg-
alább 80 kg/m2 mennyiségben szerves vagy szervetlen ömlesztett
anyag, kavics, egyéb kõzet, betonlap vagy egyéb, teraszokon használa-
tos járóréteg, vagy mindezek tetszõleges keverékébõl álló záróréteg (6)
van leterítve.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 28 db.
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Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában MM3K

(11) 000989 (21) U 96 00251
(54) Szegélyrögzítés feszített héjú ponyvaszerkezetekhez

(11) 001109 (21) U 96 00231
(54) Környezetvédelmi gyûjtõtálca vasúti vágányokhoz

(11) 001277 (21) U 97 00192
(54) Forgóhengeres fogkefe

(11) 001397 (21) U 97 00199
(54) Mobilis ipari gáztartályok csapszerkezetéhez adaptálható bizton-

sági szelep

(11) 001638 (21) U 98 00186
(54) Letörölhetõ atlasz

(11) 001962 (21) U 00 00219
(54) Eldobható, higiénikus állatalomszett

(11) 001966 (21) U 00 00231
(54) Szerkezet folyadék szûrésére, különösen kiömlõnyílásokkal ellá-

tott ipari vízelosztó medencéknél vagy tálcáknál való alkalmazás-
ra

(11) 002159 (21) U 01 00166
(54) Barnító készülék, nedves környezetben bõr barnítására

(11) 002463 (21) U 02 00196
(54) Hordozható fogantyú

(11) 002478 (21) U 02 00210
(54) Jelzõeszköz gyógyászati készítmények adagolásának meg-

könnyítésére

(11) 002649 (21) U 03 00196
(54) Fényképszobor

(11) 002686 (21) U 03 00183
(54) Fokozott kényelmû, padozaton álló személyi higiéniai berende-

zés

(11) 002724 (21) U 03 00197
(54) Szeglemez, fõleg faanyagú szerkezeti elemek összeerõsítésére

(11) 002957 (21) U 04 00129
(54) Cigarettásdobozra húzható tok

(11) 002974 (21) U 04 00245
(54) Folyadékkijelzésû óra

(11) 002985 (21) U 05 00032
(54) Védõsaru létrához

(11) 002987 (21) U 05 00022
(54) Telefon, különösen gyermekek számára készült mobiltelefon

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése NB3K

(11) 001715 (21) U 99 00140
(54) Berendezés növényolaj finomítására, fõleg észterezésére

(11) 002298 (21) U 01 00164
(54) Gyógycipõ

(11) 002639 (21) U 03 00168
(54) Vegyszeradagoló

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

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

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

(11) 002888 (21) U 04 00187
(54) Változtatható burkolattal ellátott oszlopcsonkos közvilágítási

oszlop

A rovat 7 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás PC3K

(11) 002568 (21) U 02 00316
(73) NABI Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(74) Raiffesien Bank Rt., Budapest

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése HH2K

(11) 001483 (21) U 98 00028
(73) AUTOTRIB Tribológiai Kutató és Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(74) Pintz és társai Szabadalmi és Védjegy Iroda 1. sz aliroda,

dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(11) 002565 (21) U 02 00222
(73) Herczeg Ferenc, Budapest (HU)
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(11) 002782 (21) U 04 00035
(73) Wittinger Csaba, Budapest (HU)
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(11) 002854 (21) U 04 00063
(73) Labancz Ferenc, Hatvan (HU)
(74) Király György JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(11) 002888 (21) U 04 00187
(73) Tungsram-Schréder Világítási Berendezések Rt.,

Pilisszentiván (HU)
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(11) 002984 (21) U 05 00033
(73) Áts László, Tatabánya (HU)
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(11) 003051 (21) U 04 00201
(73) dr. Tóth Ferenc, Õsi (HU)
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 7 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC1K

(11) 002639 (21) U 03 00168
(54) Vegyszeradagoló
(73) DOMIX Kereskedelmi és Beruházó Kft., Szekszárd (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

U37

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények
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