
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) U 06 00227 (22) 2006.10.10.
(71) AGRIKON KAM Kft. Kiskõrösi Gyára, Kiskõrös,

6200 Dózsa György u. 44. (HU)
(54) Többcélú kombinált univerzális talajmûvelõ gép

(21) U 06 00217 (22) 2006.06.29.
(71) Baranyi Anna Rozália, Mogyoród, 2146 Szõlõ u. 12. (HU)
(54) Speciális fémvédõzár-eltávolító eszköz

(21) U 06 00223 (22) 2006.10.02.
(71) Cser Sándor, Budapest, 1098 Börzsöny u. 9. I/5/a (HU)
(54) Érmebetét

(21) U 06 00212 (22) 2006.09.19.
(71) Danone Kft., Budapest, 1106 Keresztúri út 210. (HU)
(54) Magas víztartalmú, tejalapú desszert
(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(21) U 06 00225 (22) 2006.10.03.
(71) The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio,

45202 One Procter & Gamble Plaza (US)
(54) Gyógyszerészeti alkalmazásra szolgáló készlet
(30) 60/457,865 2003.03.26. US
(86) PCT/US 04/009595 (87) WO 04/087038
(74) dr. Bódizs Árpád, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 06 00215 (22) 2006.09.21.
(71) Vörös Béláné, Nyírmihálydi, 4363 Vöröscsillag u. 22. (HU)
(54) Terhes masszír-ágy

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN
ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) U 06 00224 (22) 2006.10.02.
(71) GRP Plasticorr Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft.,

Budapest, 1097 Illatos út 7. (HU)
(54) Törésmentes szondacsõ kettõs falú tartályokhoz
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 06 00226 (22) 2006.10.06.
(71) Polyduct Zrt., Nádudvar, 4181 Kabai u. 62. (HU)
(54) Szelektív hulladékgyûjtõ edényzetbe telepített palackprés
(74) dr. Lindmayer István, Lindmayer Ügyvédi Iroda, Budapest

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) U 06 00218 (22) 2006.09.26.
(71) Fári Zsuzsanna, Dunakeszi, 2120 Rév u. 14. (HU);

Fári János, Dunakeszi, 2120 Rév u. 14. (HU)
(54) Folyamatos és irányított üzemû komposztálórendszer, külö-

nösen mésszel kezelt szennyvíziszapok komposztálására
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) U 06 00216 (22) 2006.09.25.
(71) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely, 6801 Makó úti ipartelep, Pf.: 117. (HU)
(54) Elõre gyártott vasbeton elem közmûvezeték-csatornák, külö-

nösen kábelcsatornák építéséhez
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00220 (22) 2006.09.28.
(71) Fábiánfy Kálmán, Szentendre, 2000 Damjanich u. 12/d (HU)
(54) Õrtorony katonai létesítményekhez
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) U 06 00210 (22) 2006.09.13.
(71) Kiss József, Dunakeszi, 2120 Mihály u. 18. (HU)
(54) Gépjármû-közlekedésre szolgáló létesítmény mobil gépészet-

tel ellátott csõszerû elhatárolásban a környezettõl

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) U 06 00221 (22) 2006.09.29.
(71) Biothys Hungary Kft., Budapest, 1043 Dugonics u. 11. (HU)
(54) Légszûrõ berendezés
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(21) U 06 00213 (22) 2006.09.20.
(71) GEOWATT Ipari-Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Gyula,

5700 Vásárhelyi P. u. 3. (HU)
(54) Geotermikus hõszivattyú
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(21) U 06 00211 (22) 2006.09.14.
(71) MINEN Kereskedelmi és Mûszaki Szolgáltató Kft., Budapest,

1093 Vámház krt. 1–3. I/13–14. (HU)
(54) Megcsúszás (szlip)-mentes permanens mágneses hermetikus

szerelvények és szerelvényhajtások
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G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) U 06 00229 (22) 2006.10.11.
(71) Márton Lajos, Hajdúszoboszló, 4200 Puskin u. 5. (HU);

Stadler József, Akasztó, 6221 Vörösmarty u. 18. (HU);
Csendes Gábor, Hajdúszoboszló, 4200 Zrínyi u. 5. (HU)

(54) Futballutánpótlás szponzor-ajándék automata
(74) Márton Lajos, Hajdúszoboszló

(21) U 06 00219 (22) 2006.09.27.
(71) Nagy Zsolt, Csévharaszt, 2212 Ady Endre u. 36. (HU)
(54) Kontúrsugárzó fénytechnikai panel
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 06 00214 (22) 2006.09.21.
(71) VUJE, a.s, Trnava, 918 64 Okruzná 5 (SK)
(54) Készülék légnedvesség lecsapódásának kiküszöbölésére

(30) PÚV 2005-198 2005.09.21. SK
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) U 06 00222 (22) 2006.10.02.
(71) Huszár Géza László 30/60, Budapest, 1161 Nap u. 41. (HU);

Tõsér István 10/60, Budapest, 1163 Veres Péter út 12. (HU);
Lemli Ferenc 10/60. Maglód, 2234 Táncsics Mihály út 34. (HU);
Lajos Ottó 10/60, Budapest, 1162 Monoki u. 38. (HU)

(54) Körkeresztmetszetû és alakos rudak, csövek mûanyag és fém-
borítású kábelek rögzítésére szolgáló mûanyag felerõsítõ sze-
relvény

(21) U 06 00228 (22) 2006.10.11.
(71) Takács Balázs, Balatonboglár, 8630 Zrínyi út 66/a (HU)
(54) Csökkentett szélességben világító fénykürt

A rovat 20 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01D 7/00 (2006.01)
A01D 7/06 (2006.01)

(11) 003196 2006.10.02.
(21) U 06 00073 (22) 2006.03.23.
(73) (72) Pinke László, Budapest (HU)
(54) Több célra használható kézi gereblye
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(57) Több célra használható kézi gereblye, azzal jellemezve, hogy egy
furatokkal ellátott fésûelemtartója (1) van, amelyhez összekötõk (6) il-
leszkednek oldhatatlan kötéssel, az összekötõk (6) másik vége furatok-
kal ellátott fésûelem megvezetõhöz (4) kapcsolódik oldhatatlan kötés-
sel, a fésûelemtartó (1) és a fésûelem-megvezetõ (4) furataiba fésûele-
mek (8) vannak befûzve és a fésûelemtartóhoz (1) oldható kötéssel csat-
lakozik egy fésûelem pozicionáló (9), amelyhez oldhatatlan kötéssel
egy vonórúd tartó (2) kapcsolódik, ehhez oldható kötéssel egy vonórúd
(7) kapcsolódik, a vonórúd tartó (2) és a fésûelem-pozicionáló (9) old-
hatatlan kötéssel illeszkedõ merevítõkkel (3) van összekapcsolva, to-
vábbá a vonórúdtartóhoz (2), a merevítõkhöz (3) és a fésûelem-pozicio-
nálóhoz (9) oldhatatlan kötéssel egy súlytartó tálca (10) van hozzáil-
lesztve.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B05B 15/02 (2006.01)
(11) 003193 2006.10.02.
(21) U 05 00259 (22) 2005.12.07.
(73) GRP Plasticorr Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft.,

Budapest (HU)
(72) Kajtár Vilmos 61%, Budapest (HU);

Maros József 39%, Budakeszi (HU)
(54) Tartály folyadékok gázátáramoltatással történõ fizikai vagy

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

Budapest

(57) Tartály folyadékok gázátáramoltatással történõ fizikai vagy kémiai
kezeléséhez, amelyben a bevezetett kezelendõ folyadék által kitölthetõ
belsõ tér alsó részébe gáz kibocsátására kialakított adagoló eszközök
vannak szerelve, az adagolóeszközök egy túlnyomásos külsõ gázforrás-
hoz vannak csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a tartály (7) legalább

egy részén duplafalú, egy külsõ fallal (8), egy belsõ fallal (9) és egy azo-
kat elválasztó zárt köztestérrel (10), valamint az adagolóeszközök (11)
a bevezetett kezelendõ folyadék által kitölthetõ belsõ teret (12) határoló
belsõ fal (9) alsó részén vannak elhelyezve, és a belsõ falon (9) átmenõ
nyílásokon (13) és a köztestéren (10) keresztül vannak a külsõ gázfor-
ráshoz csatlakoztatva.

(51) B42D 9/00 (2006.01)
(11) 003188 2006.10.02.
(21) U 05 00215 (22) 2005.10.05.
(73) (72) Kriza Máté, Budapest (HU)
(54) Könyvjelzõ
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) Könyvjelzõ (2), amelynek rögzítõ része (4), a rögzítõ részhez (4)
csatlakozó összekötõ eleme (5), és az összekötõ elemhez (5) csatlakozó
könyvjelzõ tagja (6) van, azzal jellemezve, hogy a könyvjelzõ taghoz
(6) rögzített információhordozó eleme (7) van.

(51) B60Q 1/44 (2006.01)
(11) 003186 2006.10.02.
(21) U 05 00236 (22) 2005.04.05.
(67) P0500365 2005.04.05. HU
(73) (72) Blahó Miklós, Budapest (HU)
(54) Lassulásjelzõ készülék
(57) A „lassulásjelzõ készülék” amely alaplapon csõ és súly, valamint
egy tengely körül elforduló jelzõvég, továbbá e jelzõvéget a súllyal
összekötõ rugó, valamint a jelzõvégre szalaggal ráerõsített jelzõlap al-
katrészekbõl van, azzal jellemezve, hogy alaplapon (1) csövön (2) csú-
szósúly (3), valamint tengely (4) körül elforduló jelzõvég (5), valamint
e jelzõvéget és súlyt összekötõ rugó (6) van egymással kapcsolódóan
egybeszerelve; továbbá a jelzõvégre (5) szalaggal (7) különbözõ ábrájú
jelzõlap (8) rögzített.

U99

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/11

Megadott használati mintaoltalmak

Megadott használati mintaoltalmak

1. ábra

2. ábra

3. ábra



(51) B60R 13/00 (2006.01)
(11) 003185 2006.10.02.
(21) U 05 00246 (22) 2005.07.26.
(67) P0500716 2005.07.26. HU
(73) (72) Rózsa György, Budapest (HU)
(54) Autódíszítõ eszköz

(57) Autódíszítõ eszköz azzal jellemezve, hogy a díszítõ tárgyat befoga-
dó, elõnyösen kalap alakú, felülrõl nyitott csészéje (5), továbbá kivágott
autókarosszéria-lemezt közrefogó vízálló alsó tömítése (4) és felsõ tö-
mítése (3), valamint felsõ tömítéshez (3) felfekvõen illesztett, leszorító
tárcsával (1) ellátott, átlátszó ablaka (2) van, mely csésze (5), alsó tömí-
tés (4), felsõ tömítés (3), valamint felsõ tömítéshez (3) illesztett, leszorí-
tó tárcsával (1) ellátott átlátszó ablak (2) – elõnyösen imbuszfejû –
csavarokkal (6) van oldhatóan rögzítve.

(51) B65D 1/26 (2006.01)
(11) 003198 2006.10.02.
(21) U 06 00089 (22) 2006.04.04.
(73) ALBUPLAST Mûanyag-feldolgozó Zrt., Budapest (HU)
(72) Sõregi Tibor 35%, Zsámbék (HU);

Szabó István 35%, Budapest (HU);
Farkas Attila 15%, Budapest (HU);
Obritovics László 15%, Pécel (HU)

(54) Mûanyag láda, élelmiszer-ipari termékek szállítására és táro-
lására

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

(57) Mûanyag láda, élelmiszer-ipari termékek szállítására és tárolására,
darabos és ömlesztett árucikkekhez, elsõsorban zacskós tejhez, és fél-
kész vagy kész húsipari készítményekhez; mely láda hosszú és rövid ol-
dalfalakkal (9, 10) , fenéklappal (8), körbefutó, visszahajló, vízelvezetõ
furatokat (7) tartalmazó peremmel (1), merevítõbordákkal, valamint az
egymásba rakhatóságot biztosító ülékekkel és azok számára felfekvési
felületekkel rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a fület a visszahajló
peremmel összekötõ bordából (2), vízszintes fülerõsítõ bordából (3),
függõleges fülerõsítõ bordából (4), és a fül szilárdságát növelõ bordák-
ból (5) álló fülerõsítõ bordarendszerrel rendelkezik.

(51) B65D 65/00 (2006.01)
B65D 71/14 (2006.01)

(11) 003190 2006.10.02.
(21) U 05 00180 (22) 2005.08.11.
(73) M-real Oyj, Espoo (FI)
(72) Syrjänen, Seppo, Tampere (FI)
(54) Gyûjtõcsomag
(30) U20040291 2004.08.12. FI
(74) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(57) Gyûjtõcsomag termékcsomagok befogadására, amely tartalmaz fe-
neket (2), legalább két oldalfalat (3, 5), egymás feletti elrendezésre és
ezzel a gyûjtõcsomag lezárására alkalmas elsõ burkolatrészbõl (4) és
második burkolatrészbõl (6) álló burkolatot (25), és az elsõ burkolat-
részt (4) és a második burkolatrészt (6) egymáshoz képest állandó hely-
zetben rögzítõ eszközt, azzal jellemezve, hogy a rögzítõeszköz tartal-
maz legalább egy rögzítõfület (20) az elsõ burkolatrészben (4), és az el-
sõ burkolatrésszel (4) szemben az oldalfal (5) felsõ szélén legalább egy
rögzítõnyílást (24), a rögzítõfül (20) szélesebb, mint a rögzítõnyílás
(24), a rögzítõfül (20) kívülrõl a rögzítõnyíláson (24) át a gyûjtõcsomag
belsejébe nyomhatóan és ezzel a gyûjtõcsomag burkolatát (25) lezáróan
van kialakítva, és a rögzítõfül (20) a kívülrõl történõ benyomásakor a
rögzítõnyílásnak (24) megfelelõen alakulóan és a gyûjtõcsomagon be-
lül lényegében az eredeti alakját visszanyerõen, a rögzítõfül (20) és a
rögzítõnyílás (24) között létrejövõ alakzáró rögzítéssel a rögzítõfül (20)
szabad kicsúszását megakadályozóan van kialakítva.
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(51) B65D 71/24 (2006.01)
(11) 003189 2006.10.02.
(21) U 05 00194 (22) 2005.09.19.
(73) M-real Oyj, Espoo (FI)
(72) Syrjänen, Seppo, Tampere (FI); Riihiluoma, Kirsi, Tampere (FI)
(54) Gyûjtõcsomag
(30) U20040341 2004.09.21. FI
(74) Kékes László, Gödölle,Kékes,Mészáros & Szabó Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

(57) Gyûjtõcsomag termékek befogadására, amely tartalmaz feneket
(2), legalább két oldalfalat (3, 5) és fedelet, azzal jellemezve, hogy a
gyûjtõcsomag belsejében ingyenes ajándék (35) elhelyezésére alkalmas
tér van kialakítva, amely tér legalább a gyûjtõcsomag belsõ felületei és a
gyûjtõcsomagban elrendezett termékek által van határolva, és legalább
az egyik oldalfalon (3, 5) a gyûjtõcsomag belsejében elrendezett ingye-
nes ajándéknak (35) legalább egy részét a gyûjtõcsomag külsõ felülete
felöl láthatóvá tevõ legalább egy nyílás (37) van kialakítva.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04B 1/70 (2006.01)
(11) 003199 2006.10.02.
(21) U 06 00097 (22) 2006.04.13.
(73) (72) Mednyánszky Miklós, Budapest (HU)
(54) Szellõztetõrendszer vályog- és földfalak nedvesedésének, va-

lamint a talajból származó radon áramlás megakadályozásá-
ra

(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) Szellõztetõ rendszer vályog- és földfalak nedvesedésének, vala-
mint a talajból származó radonáramlás megakadályozására, azzal jelle-
mezve, hogy

– a föld vagy egyéb padlózat (3) alatt, a helyiségek fala (1) által
körbefogott földtömegen lévõ páraáteresztõ rétegbõl (4),

– a páraáteresztõ rétegben (4) elhelyezett, alul perforációval ellá-
tott, fölül zárt szellõztetõcsatornákból (5),

– a szellõztetõcsatornákat (5) két végükön összekötõ elosztócsator-
nákból (6) és gyûjtõcsatornákból (7), valamint

– a talaj felszíne fölött nyíló, az elosztócsatornába (6) bekötött le-
vegõ bevezetõ csõbõl (8) és

– a gyûjtõcsatornából (7) a külsõ térbe, a bevezetõ csõ (8) bevezetõ
nyílása fölötti magasságban kinyúló levegõkivezetõ csõbõl (9) áll.

(51) E04C 5/00 (2006.01)
E04C 5/18 (2006.01)

(11) 003194 2006.10.02.
(21) U 06 00054 (22) 2006.03.08.
(73) (72) Czintos Csongor, Kecskemét (HU)
(54) Kapcsolóelem betonacél rudak betonozást megelõzõ egymás-

hoz erõsítéséhez

(57) Kapcsolóelem betonacél rudak betonozást megelõzõ egymáshoz
erõsítéséhez, amely rugalmas, hosszúkás lemezbõl van kiképezve, és
mindkét végén betonacélrúd befogadására kiképzett alakzat van, azzal
jellemezve, hogy a kapcsolóelem (10) mindkét végén kampóval (16) ki-
képzett és oldalirányból nyitott bevágásként kialakított horog (11) van,
és minden horognak (11) a kapcsolóelem (10) vonatkozó végéhez köze-
li fenékrésze (14) van, és minden kampónak (16) a kapcsolóelem (10)
vonatkozó végétõl távolabb esõ végzõdése (18) van, ahol a kapcsoló-
elem (10) hosszirányában tekintve a fenékrész (14) és a végzõdés (18)
között a horogba (11) kapcsolódó betonacél rúd (21) átmérõjének (d)
1/4–1/2 részével azonos méretû távköz van, továbbá a horgot (11) képe-
zõ, oldalirányból nyitott bevágásnak a kapcsolóelem (10) hosszirányá-
ban tekintett mérete nagyobb, mint a horogba (11) kapcsolódó beton-
acél rúd (21) átmérõjének (d) a használati helyzetben meggörbült kap-
csolóelem (10) horgában (11) elfoglalt megfelelõ mérete.

(51) E04H 9/04 (2006.01)
(11) 003183 2006.10.02.
(21) U 06 00077 (22) 2006.03.27.
(73) Fábiánfy Kálmán, Szentendre (HU)
(72) Molnár Sándor, Pócsmegyer (HU)
(54) Fedezék katonai létesítményekhez
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(57) Fedezék katonai létesítményekhez, amelynek bejáratot (5) tartal-
mazó hátfala (1) és lõrést (6) tartalmazó homlokfala (2) van, továbbá
ezeket összekötõ oldalfalakkal (3) és tetõvel (7) rendelkezik, azzal jelle-
mezve, hogy a hátfal (1), a homlokfal (2) és az oldalfalak (3) egymástól
távközzel (c) húzódó és egymással oldható kapcsolótagokkal összekö-
tött, és közbensõ, védõanyaggal kitölthetõ térközt (17) határoló külsõ
falrészt (11, 13, 15) és belsõ falrészt (12, 14, 16) tartalmaznak, amelyek
részekbõl vannak összeállítva, és ráccsal (18) vannak borítva; és a tetõ
(7) ugyancsak ráccsal (18) borított elemekbõl van összeállítva, és –
adott esetben – például homokzsákokból kialakított védõréteggel (9)
van ellátva.
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(51) E05B 39/00 (2006.01)
(11) 003191 2006.10.02.
(21) U 06 00013 (22) 2006.01.25.
(73) (72) Róka János, Budapest (HU)
(54) Plombálási eszköz illetéktelen felnyitás jelzésére
(57) Plombálási eszköz illetéktelen felnyitás jelzésére, amelynek háza
(1), átkötõ eleme (3) és záróeleme (4) van, ahol a házban (1) mûködtetõ-
furat (2) van kialakítva, amelyben záró elem (4) helyezkedik el, a mû-
ködtetõfurat (2) mûködtetõ felülete (22) kúpos kialakítású, az átkötõ-
elem (3) a záróelemben (4) kialakított belsõ furaton (44) van átvezetve,
a záró elem (4) szegmensekbõl (4a; 4b) van kialakítva, külsõ palástja
(41) kúpos, a benne lévõ belsõ furat (44) alakzáró elemekkel (43) ren-
delkezik azzal jellemezve, hogy az átkötõelem (3) külsõ átmérõje (dk)
tengelyirányú erõ hatására rugalmasan változó, és a mûködtetõfuratban
(2) a záróelem (4) tengelyirányú elmozdulhatóságát (X) biztosító sza-
bad mozgástér (6) van, és a záróelem (4) tengelyirányú elmozdulása (X)
kisebb, mint az átkötõelem (3) névleges átmérõje (dn).

(51) E06B 9/00 (2006.01)
(11) 003187 2006.10.02.
(21) U 05 00254 (22) 2005.12.05.
(73) (72) Petõ Károly, Debrecen (HU)
(54) Csuklós rácsmezõszerkezet
(57) Csuklós rácsmezõszerkezet, amelyben a rácsmezõt egymással pár-
huzamosan elrendezett kör keresztmetszetû rudakra, tengelyekre fûzött
rácselemek alkotják, amely tengelyek végei vezetõgerendába lazán
vannak vezetve és csévélõ meghajtáshoz vannak kapcsolva, azzal jelle-
mezve, hogy rácselem (4) táblalemezbõl hidegen kivágott téglalap vagy
négyzet alakú terítékbõl (11), a (11) teríték két szemben lévõ oldalán
derékszögben való meghajlított U profilú téridomként van kialakítva,
ahol az U profil oldalapjain (5) azonos tengelyvonalon egymással szem-
ben három-három lyuk (6) van kisajtolva, továbbá az U profil gerincle-

mezén (12) egy nagy ablak (10) vagy kettõ, bordával (13) elválasztott,
kisebb ablak (10) van kivágva.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F16L 58/00 (2006.01)
(11) 003195 2006.10.02.
(21) U 06 00065 (22) 2006.03.14.
(73) (72) Romos Oszkár, Budapest (HU)
(54) Készülék vízkõ lerakódásának megakadályozására és/vagy a

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

(57) Készülék vízkõ lerakódásának megakadályozására és/vagy a lera-
kódott vízkõ eltávolítására vízvezetékeknél, amely egy elektromos táp-
egységet, ezzel táplált impulzusgenerátort, és a vízvezetéket körülvevõ
két tekercset tartalmaz, ahol az egyik tekercs egyik végpontja az impul-
zusgenerátor egy kimenetével, a másik tekercs egyik végpontja az im-
pulzusgenerátor GND pontjával van vezetõ kapcsolatban, a tekercsek
másik végpontja pedig lebegõ potenciálon van, azzal jellemezve, hogy
az impulzusgenerátor egy idõzítõegységet (IC) és több RC tagot tartal-
maz, ahol az egyes RC tagokon belüli összes ellenállás (R1, P1, R4; R2,
P2, R4; R3, P3, R4) minimális és maximális érték közötti tartományával
számolva, az összes RC tag együtt kielégíti a � 1,46 * (C[�F] *
2Rön[Ohm])-1 = 2000 – 22000 összefüggést.

(51) F41A 23/00 (2006.01)
(11) 003182 2006.10.02.
(21) U 06 00056 (22) 2006.03.09.
(73) (72) Kántor Csaba, Szigetszentmiklós (HU)
(54) Forgatható, mobil lõállvány és puskatartó

(57) Forgatható, mobil lõállvány és puskatartó azzal jellemezve, hogy
csõhöz (2) oldhatatlan kötéssel rögzített, állítócsavarokkal (3) és rögzí-
tõcsavarral (4) ellátott rögzítõvillája (1) van, továbbá, hüvelyhez (7)
oldhatatlanul rögzített támasszal (10) ellátott záródugóval (9) lezárt
zártszelvénykar van, (8) a forgóvillához (6) a csap (5) oldhatatlanul van
csatlakoztatva, ahol állítócsavarokkal (3) és rögzítõcsavarral (4) ellátott
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rögzítõvilla (1) csövében (2) a csapon (5) a zártszelvény-kar (8) a
záródugóval (9), a támasszal (10) és a hüvellyel (7) elfordítható.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G07F 5/10 (2006.01)
(11) 003197 2006.10.02.
(21) U 06 00081 (22) 2006.03.29.
(73) (72) dr. Farkas Gábor, Esztergom (HU);

Mayer Richard, Visegrád (HU)
(54) Árukiadó automata dobozolt vagy dobozszerû termékek szá-

mára, különösen óvszerek árusítására
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Árukiadó automata dobozolt vagy dobozszerû termékek számára,
különösen óvszerek árusítására, amelynek biztonsági zárral ellátott há-
za, annak elõlapján lévõ árukiadó nyílása és az elõlapra rögzített, érme-
befogadó nyílással és érmevisszaadó nyílással rendelkezõ érmevizsgáló
egysége és termékkiválasztó vezérlõgombjai vannak, házában pedig
egymással párhuzamosan elrendezett, függõleges készlettornyok, me-
lyek alatt egy-egy adagolószervvel ellátott végrehajtóegység van azzal
jellemezve, hogy egy elektronikus vezérlõpanellel (17) rendelkezik,
amelynek bemeneteire (Be1, Be2) az érmevizsgáló egység (18) érmeér-
zékelõjének (19) és érmeazonosítójának (20) kimenetei, valamint a ve-
zérlõgombok (7, 8, 9, 10) vezetékei csatlakoznak, míg kimenetei (Ki1,
Ki2, Ki3) a végrehajtó egységként (13a–13d) alkalmazott motorokkal,
egy üzemállapot kijelzõvel (6) és az egyes készlettornyok (12a–12d)
állapotának kijelzõivel (7’, 8’, 9’, 10’) vannak összekötve, továbbá
önálló tápegysége (15) van, mely egy akkumulátor.

(51) G07F 7/08 (2006.01)
G09F 15/00 (2006.01)

(11) 003184 2006.10.02.
(21) U 06 00018 (22) 2006.01.27.
(73) Postmedia Kft., Budapest (HU)
(72) Stverteczky Zsolt 33%, Budapest (HU);

Balázs György 34%, Budapest (HU);
Dürgõ Krisztián 33%, Budapest (HU)

(54) Banki ügyféltájékoztató állvány
(74) Kormos Ágnes egyén szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Banki ügyféltájékoztató állvány, ahol az állványnak a talprész kö-
zéppontjában fix módon rögzített függõleges tartóoszlopa, azon pedig

reklámhordozó egysége van, azzal jellemezve, hogy a talprészhez (2)
rögzített függõleges tartóoszlophoz (1) asztalmagasságban fix módon
rögzített asztallapja (3), és szemmagasságban elrendezett önállóan for-
gatható módon rögzített legalább egy szórólaptartója (4) van, melynek
külsõ felületéhez szórólap-adagoló kazetták (41) vannak rögzítve, vala-
mint az azonos külsõ formai kialakítású talprész (2), asztallap (3), és
szórólaptartó (4), reklámhordozó felületekkel vannak ellátva.

(51) G07F 17/32 (2006.01)
(11) 003192 2006.10.02.
(21) U 06 00006 (22) 2005.09.01.
(73) POLYNET IT-Dienstleistungs GmbH, Dornbirn (AT)
(72) Gort, Christian, Dornbirn (AT)
(54) Játékkonzol
(30) A 1530/2004 2004.09.13. AT
(86) PCT/AT 05/00351 (87) WO 06/029424
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Játékkonzol (1) fogadó-, szerencsejáték- vagy ügyességijáték-
tranzakciók végrehajtására, amely játékkonzolnak (1) számítóegysége
(7) és ahhoz csatlakoztatott beviteli egysége (3), kiviteli egysége (4), to-
vábbá egyik és másik helyi memóriaegysége (8, 9) van, ahol a játék já-
téktranzakcióinak alapját képezõ játékparaméterek az egyik helyi me-
móriaegységben (8) vannak tárolva, azzal jellemezve, hogy a másik he-
lyi memóriaegység (9) egy készlet, a használat után elhasználttá váló
egyszeri jelszót (18) tartalmaz, és az egyik helyi memóriaegységben (8)
lévõ játékparaméterek minden egyes megváltoztatásához a készlet egy-
szeri jelszói (18) közül egy bevitelére szolgáló egysége van.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 18 db.
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Használati mintaoltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM3K

(11) 001254 (21) U 97 00036
(54) Egycsavaros rögzítésû szigetelõ fejszerelvény

(11) 001483 (21) U 98 00028
(54) Csillapító taggal ellátott légszûrõ belsõ égésû motorokhoz

(11) 001645 (21) U 98 00031
(54) Szintbeállító és a függesztõágak hosszát a szinteken kiegyenlítõ

szerkezet, elõnyösen többszintes automatikus raktárak, raktárga-
rázsok függõleges szállítóberendezéséhez

(11) 001805 (21) U 98 00046
(54) Csonttörések egy vagy több kanüllált csavarral és Kirshner-drót-

tal való fedett csavarozására szolgáló szerkezet

(11) 002094 (21) U 01 00031
(54) Plombaszerkezet

(11) 002172 (21) U 01 00027
(54) Méhbe helyezhetõ fogamzásgátló eszköz

(11) 002327 (21) U 02 00031
(54) Kürtõskalácssütõ gép

(11) 002365 (21) U 02 00056
(54) Fényáteresztõ építõelem

(11) 002431 (21) U 02 00032
(54) Szemüveggel kombinált, vezetékkel rendelkezõ és/vagy vezeték

nélküli kommunikációs készlet

(11) 002435 (21) U 02 00037
(54) Fogadószerkezet rámpaszint-kiegyenlítõ beépítéséhez

(11) 002575 (21) U 03 00050
(54) Elrendezés központi fûtés kialakításához cserépkályhás fûtésû

épületekhez, lakásokhoz

(11) 002782 (21) U 04 00035
(54) Óraszíjként kialakított karóra

(11) 002790 (21) U 04 00027
(54) Marok lõfegyver

(11) 002965 (21) U 05 00021
(54) Hûtõszekrényállvány

(11) 002984 (21) U 05 00033
(54) Infraszauna-kabin

A rovat 15 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom
megszûnése lemondás miatt MH3K

(11) 003094 (21) U 05 00175
(54) Matracvédõ szerkezet

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom
újra érvénybe helyezése NB3K

(11) 001468 (21) U 98 00077
(54) Információ- és/vagy reklámhordozó

(11) 003040 (21) U 05 00113
(54) Segédeszköz lényegében téglatest burkolófelületû tárgyak moz-

gatásához

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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Képviselet megszûnése HH2K

(11) 002641 (21) U 03 00165
(73) Szécsi Imre, Békéscsaba (HU)
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(11) 003179 (21) U 06 00048
(73) Kiss Dénes, Réde (HU)
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC1K

(11) 001668 (21) U 98 00276
(54) Elektronikai biztonsági idõzítõegység, elõnyösen vasúti felhasz-

nálásra
(73) Mûszer Automatika Kft., Budaörs (HU)

(11) 002583 (21) U 02 00319
(54) Mérõberendezés elõnyösen vasúti váltók állapotának minõsíté-

sére
(73) Mûszer Automatika Kft., Budaörs (HU)

(11) 002728 (21) U 03 00245
(54) Szünetmentes kapcsolási elrendezés
(73) Mûszer Automatika Kft., Budaörs (HU)

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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