
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F17C 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004704 2017.01.13.

 ( 21 )  U 16 00005

 ( 22 )  2016.01.12.

 ( 73 )  Molnár Pál, Budapest (HU)

 ( 72 )  Molnár Pál, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Javított biztonságú gázpalack szerkezet

 ( 57 )
Javított biztonságú gázpalack szerkezet, mely külső héjjal (1), belső héjjal (2), a belső héj (2) által határolt belső

térrel (9), a belső térben (9) gáz közeggel (4) rendelkezik, azzal jellemezve, hogy tartó egységgel (5), betöltő

nyílással (10) és merevítő egységgel (6) van ellátva, a külső héj (1) és a belső héj (2) biztonsági teret (8) fognak

közre, a merevítő egység (6) a külső héjhoz (1) kapcsolódik és a biztonsági térben (8) van elhelyezve, a

biztonsági tér (8) védő közeggel (3) van felöntve, a külső héjhoz (1) a betöltő nyílás (10a, 10b) útján tágulást

megengedő záró szerv (7a) vagy záró fedél (7b) kapcsolódik.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01S 3/00 (2006.01)

G08B 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004706 2017.01.25.

 ( 21 )  U 14 00282

 ( 22 )  2014.12.19.

 ( 73 )  Chemium Kft. 1/2, Tataháza (HU)

 WebGarden Kft. 1/2, Budapest (HU)

 ( 72 )  Székely Imre 30%, Budapest, (HU)

 Mallár Dávid 30%, Budapest, (HU)
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 Dr. Harmat Sándor 20%, Remeteszőlős, (HU)

 dr. Slezsák Sándor 20%, Göd, (HU)

 ( 54 )  Ruházati kiegészítőként viselhető, hordozható személyi partnerkereső elektronikus készülék

 ( 74 )  dr. Köteles Zoltán, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 dr. Köteles Zoltán szabadalmi ügyvivő, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest

 ( 57 )
Ruházati kiegészítőként viselhető, hordozható személyi partnerkereső elektronikus készülék, beállítható belső

paraméter tárolóval, hasonló beállított paraméterekkel rendelkező azonos készülékek közelségének észlelésére

egy beépített rádiófrekvenciás kommunikációs adóvevő aktív hatótávolságán belül, és amely készülék

figyelmeztető és információszolgáltató fényjelző eszközökkel és legalább egy kezelő gombbal van ellátva,

tartalmaz áramforrást, elektronikus memóriát és ahhoz kapcsolódó rádiófrekvenciás kommunikációs adóvevőt,

antennát, rögzítést biztosító mechanikus eszközt, azokat befoglaló házat, arra kapcsolódó, rögzítést biztosító

mechanikus eszközt, azzal jellemezve, hogy a rádiófrekvenciás kommunikációs adóvevő (RF) aktív hatótávolsága

változtathatóan adott értékekre beállítható, és a belső paraméter tároló (F) az abban tárolható paraméterekhez

előre beállított, bővíthető, vagy átalakítható fix választási sablonnal van ellátva.

 ( 51 ) G03B 29/00 (2006.01)

A63B 71/00 (2006.01)

G03B 21/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004705 2017.01.23.

 ( 21 )  U 15 00248

 ( 22 )  2015.12.23.

 ( 73 )  Együd Kamilló, Budakalász (HU)

 ( 72 )  Együd Kamilló, Budakalász, (HU)

 ( 54 )  Testedzést segítő vetítő eszköz

 ( 74 )  PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Testedzést segítő vetítő eszköz, amely vetítő egységet (1), tartószerkezetet (2), vezérlő egységet (3) és feldolgozó

egységet (5) tartalmaz, a vetítő egység (1) és a vezérlő egység (3) a feldolgozó egységhez (5) kapcsolódik, azzal

jellemezve, hogy a vetítő egység (1) oldalirányú stabilitásáért felelős megtámasztó szervvel (9) van ellátva, a

megtámasztó szerv (9) a tartószerkezethez (2) célszerűen szétszedhető módon csatlakozik, a vetítő egység (1) a

tartószerkezetbe (2) van beültetve, továbbá a vetítő egység (1) által vetített kép (4) függőleges magassága

nagyobb, mint a vízszintes szélessége.
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A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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