
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A24D 1/18 (2006.01)

 ( 11 ) 0004575 2015.09.11.

 ( 21 )  U 14 00091

 ( 22 )  2014.04.16.

 ( 73 )  Tréfás István, Ópusztaszer (HU)

 ( 72 )  Tréfás István, Ópusztaszer, (HU)

 ( 54 )  Gyógynövény tartalmú védőcigaretta

 ( 57 )
Gyógynövény tartalmú védőcigaretta, amely cigarettapapírból (3) és ahhoz ragasztással rögzített füstszűrőből (4),

valamint dohánykeverékből (2) áll, azzal jellemezve, hogy a dohánykeverékben (2) 30-35% térfogatrészben,

előnyösen 33% térfogatrészben pemetefű (1) van.

 ( 51 ) A47G 21/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0004578 2015.09.15.

 ( 21 )  U 14 00274

 ( 22 )  2014.12.16.

 ( 73 )  Udvardi Barbara, Kiskunhalas (HU)

 Mutschler Péter, Budapest (HU)

 ( 72 )  Udvardi Barbara, Kiskunhalas, (HU)

 Mutschler Péter, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Evőpálcika átalakító

 ( 57 )
Evőpálcika átalakító, ami nyélcsonkból (1) és hozzá kapcsolódó kés-, villa-, vagy kanál kiképzésű fejből (2, 11)

áll, azzal jellemezve, hogy a nyélcsonk (1) kettő fogadó szekcióból (3, 4) és egy azokat összekötő nyélgerincből

(5) áll, az első fogadó szekció (3) a nyélcsonk (1) szabad végénél van, az első fogadó szekció (3) legkisebb belső

átmérője nagyobb, mint a második fogadó szekció (4) belső átmérője, a második fogadó szekciónak (4) van

legalább egy olyan keresztmetszete, ami önmagába záródó, az első fogadó szekción (3) legalább egy hosszirányú
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hasíték (12) van, kés kiképzésű fej (2) esetén a második fogadó szekciónak (4) a kés kiképzésű fej (2) felé eső

oldalán a második fogadó szekció (4) tengelyével párhuzamos evő pálcika fogadó tér (10) van a nyélcsonkban (1)

és adott esetben akár a kés kiképzésű fejben (2) is.

 ( 51 ) A47L 23/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0004577 2015.09.15.

 ( 21 )  U 14 00239

 ( 22 )  2014.11.04.

 ( 73 )  Plajos József, Miskolc (HU)

 ( 72 )  Plajos József, Miskolc, (HU)

 ( 54 )  Cipőtalptisztító berendezés

 ( 74 )  Pap Béla, Miskolc

 ( 57 )
Cipőtalptisztító berendezés, amelynek dörzshatású tisztító felülettel ellátott tisztító hevederei vannak, azzal

jellemezve, hogy a házba (10) egymással szemben forgó meghajtó dobok (6) vannak beépítve, amelyeken

felváltva azonos átmérőjű és szélességű fix, illetve szabadon futó tárcsák vannak elrendezve, úgy, hogy az egyik

dobon levő fix tárcsával szemben a másik dobon szabadon futó tárcsa van, és e tárcsákon vannak megvezetve a

tisztító felülettel ellátott végtelenített tisztító hevederek (5), amelyek a ház felső részén kialakított fedél (7)

hosszanti tartóbordái között vannak átvezetve,és tisztító heveder támasszal (2) vannak alátámasztva, továbbá

legalább két körkefe (3) és négy nedvesség kisajtoló henger (4) van beépítve a tisztító hevederek (5) alsó ágához,

valamint a házban (10) gyűjtőedény (8) van elhelyezve.

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C12C 13/10 (2006.01)

 ( 11 ) 0004576 2015.09.11.

 ( 21 )  U 14 00158

 ( 22 )  2014.07.22.
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 ( 73 )  Birher Nándor 47%, Zirc (HU)

 Fücsök Miklós Sándor 47%, Budapest (HU)

 Vermes Péter 6%, Budapest (HU)

 ( 72 )  Birher Nándor 47%, Zirc, (HU)

 Fücsök Miklós Sándor 47%, Budapest, (HU)

 Vermes Péter 6%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Mobil malátacsomagoló, valamint malátafőző tartály sörfőző készülékekhez

 ( 57 )
Mobil malátacsomagoló, valamint malátafőző tartály (1) sörfőző készülékekhez sör készítéséhez, amely

söralapanyag malátát magába foglalni képes zárt teret (2) tartalmaz, valamint a cefréző és főző edénybe

illeszthető, főzővizet és/vagy máslóvizet adagoló vezetékhez (8) kapcsolódik, valamint a főzés után a

malátacsomagoló és malátafőző tartályból (1) a malátalét kivezető nyílással (6) van ellátva azzal jellemezve, hogy

főzéshez szükséges mennyiségű malátát magában foglaló zárt tért (2) tartalmazó malátát csomagoló és

malátafőző tartály (1) lezárható, a főzés közben a főzővizet átereszteni képes nyílással ellátott levehető fedéllel

(5) van ellátva, továbbá a malátát magában foglaló zárt tér (2) alatt azzal közös oldalpalásttal (3) rendelkező

folyadékbevezető teret (10) tartalmaz, valamint a malátát csomagoló és malátafőző tartály (1) a folyadékbevezető

tér (10) és a malátát tartalmazó zárt tér (2) között belső elválasztó folyadékáteresztő lemezzel (4) rendelkezik,

továbbá a folyadékbevezető térből (10) malátacsomagoló és malátafőző tartályból (1) külső fenéklemezén (7)

átvezető, folyadékot leereszteni képes malátalé-kivezető nyílással (6) rendelkezik.

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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