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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(21) U 06 00075
(22) 2006.03.24.
(71) Gyolcsos István, Üllõ, 2225 Árvácska u. 25. (HU)
(54) Kézi ültetõ eszköz mezõgazdasági, kertészeti magvak ültetéséhez
(21) U 06 00090
(22) 2006.04.05.
(71) Kindl György 30%, Keszthely, 8360 Toldi M. u. 40. (HU);
Sûrû Béla 30%, Hévíz, 8380 Zrínyi út 19/a (HU);
Kindl Dávid 30%, Keszthely, 8360 Tapolcai út 22. (HU);
dr. Imre Miklós 4%, Budapest, 1038 Zápor u. 26. (HU);
Bálint András 3%, Budapest, 1104 Mádi u. 125/c (HU);
Bezerics Dániel 3%, Keszthely, 8360 Bakacs u. 12. (HU)
(54) Síküveg alapanyagból készített síremlék

(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00073
(22) 2006.03.23.
Pinke László, Budapest, 1106 Borsika u. 8. (HU)
Több célra használható kézi kerekes gereblye
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

U 06 00087
(22) 2006.04.04.
Kovács Tamás, Budapest, 1162 Etelka u. 6–8. (HU)
Digitális adathordozót magába foglaló képeslap
Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00072
(22) 2006.03.23.
(71) Páli Barna, Gyenesdiás, 8315 Csokonai u. 47. (HU)
(54) Eszköz a HUNOR eszterga és CNC gépek program-utasításkészletének kibõvítésére
(21) U 06 00076
(22) 2006.03.24.
(71) Róka János 40%, Budapest, 1194 Hamu u. 42. (HU);
Szilágyi Antal 40%, Budapest, 1181 Baross u. 8. (HU);
Szilágyi Antal 20%, Budapest, 1184 Építõ u. 8/a III/14. (HU)
(54) Univerzális asztalosipari tájoló- és rögzítõszerkezet elsõdlegesen nyílászárók tokszerkezetének falnyílásba történõ helyzetbe állítására és ideiglenes rögzítésére
(74) Szilágyi Antal, Budapest
(21) U 06 00069
(22) 2006.03.21.
(71) Salca János, Budapest, 1014 Úri u. 18. (HU)
(54) Világító jelzõbója
(21) U 06 00096
(22) 2006.04.13.
(71) Sashegyi Sándor, Budapest, 1077 Király u. 89. (HU);
Zala Tamás, Budapest, 1112 Neszmélyi út 10. (HU)
(54) Csomagszállító fogantyú

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(21) U 06 00089
(22) 2006.04.04.
(71) Albuplast Mûanyag-feldolgozó Rt., Budapest, 1097
Vágóhíd u. 14–18. (HU)
(54) Mûanyag láda, élelmiszer-ipari termékek szállítására és tárolására
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(21) U 06 00093
(22) 2006.04.11.
(71) Hegedûs Erzsébet, Alsó-Göd, 2131 Vasvári Pál u. 7/a (HU)
(54) Üvegfoto

(21)
(71)
(54)
(74)

(21) U 06 00071
(22) 2006.03.23.
(71) Plast 97 Bt., Hidas, 7696 Dózsa György u. 5. (HU)
(54) Higiénikus zárást biztosító zárókupak szódaipari palackokhoz
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00068
(22) 2006.03.20.
(71) Vagyóczky Tamás, Bugyi, 2347 Teleki u. 86. (HU);
Lázár János, Budapest, 1064 Szondi u. 37/b (HU)
(54) Papírzsebkendõ védõcsomagolásának reklámcélú felhasználása
U 06 00070
(22) 2006.03.23.
Pinke László, Budapest, 1106 Borsika u. 8. (HU)
Kézi kerekes gereblye
Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

U 06 00074
(22) 2006.03.24.
dr. Hetényi Géza, Budapest, 1137 Szent István krt. 4. (HU)
Gélkinyomó tubus
Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00080
(22) 2006.03.28.
(71) Perneky Antal, Nagykõrös, 2750 Gárdonyi u. 5. (HU)
(54) Gáztisztító rendszerrel ellátott kazánelrendezés

(21) U 06 00095
(22) 2006.04.12.
(71) Kusztor Éva 34%, Várpalota, 8100 Bakony u. 15. I/5. (HU);
Kusztor Szilveszter 33%, Várpalota, 8100
Bakony u. 15. I/5. (HU);
Viga Éva 33%, Várpalota, 8100 Bakony u. 15. I/5. (HU)
(54) Zenélõ, illatos és írásra is alkalmas ciroksöprûk

(21)
(71)
(54)
(74)

(21)
(71)
(54)
(74)

(21) U 06 00092
(22) 2006.04.07.
(71) Szerémi Zoltán Zsolt, Simontornya, 7081 Széchenyi u. 13. (HU)
(54) Altató párna
(21)
(71)
(54)
(86)
(74)
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U 06 00086
(22) 2001.01.09.
Uhde GmbH, Dortmund, 44141 Friedrich-Uhde-Strasse 15 (DE)
Berendezés NOx és NO 2 eltávolítására
PCT/EP 01/00156
(87) WO 01/51181
Schläfer László, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
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(21) U 06 00088
(22) 2006.04.04.
(71) Sörös Béla, Érd, 2030 Nefelejcs u. 2. (HU)
(54) Eszköz kúpcserepek oldható kötéssel rögzítésére tetõszerkezetekhez

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21) U 06 00100
(22) 2006.04.19.
(71) Cobiax Technologies AG, Zug, CH-6301
Oberallmendstrasse 20a (CH)
(54) Modul betonelemek elõállításához
(30) 202006002540.5
2006.02.17. DE
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00077
(22) 2006.03.27.
Fábiánfy Kálmán, Szentendre, 2000 Damjanich u. 12/d (HU)
Fedezék katonai létesítményekhez
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00078
(22) 2006.03.27.
Fábiánfy Kálmán, Szentendre, 2000 Damjanich u. 12/d (HU)
Tüzelõállás katonai létesítményekhez
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) U 06 00085
(22) 2006.03.31.
(71) KABA ELZETT Zrt., Budapest, 1138 Váci út 117–119. (HU)
(54) Hengerzárbetét-megerõsítés, elsõsorban a mechanikus igénybevételekkel szembeni ellenállás növelésére
(21) U 06 00084
(22) 2006.03.31.
(71) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft., Bóly,
7754 Tompa Mihály u. 10. (HU)
(54) Hódfarkú tetõcserép

(21) U 06 00091
(22) 2006.04.05.
(71) Tóth László, Gyõr, 9028 Szent Imre u. 204. (HU)
(54) Kishatású CO2 palackos ismétlõ légpisztoly
(21)
(71)
(54)
(30)
(74)

U 06 00098
(22) 2006.04.14.
Unde GmbH, Dortmund, 44141 FRiedrich-Uhde-Strasse 15 (DE)
Adagolóeszköz füstgáztisztító berendezésekhez
20 2006 005 249
2006.03.30. DE
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

G – SZEKCIÓ
FIZIKA
(21) U 06 00094
(22) 2006.04.12.
(71) Ignácz Zsolt, Miskolc, 3535 Kuruc u. 55. (HU);
Bolobás Imre, Onga, 3562 Rákóczi u. 54. (HU)
(54) Szerkezeti elrendezés hang- és képinformációk megjelenítésére kiemelten tömeg- és személyszállító jármûvekben
(74) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(21) U 06 00097
(22) 2006.04.13.
(71) Mednyánszky Miklós, Budapest, 1014 Bécsi kapu tér 6. (HU)
(54) Szellõztetõ rendszer vályog- és földfalak nedvesedésének, valamint a talajból származó radonáramlás megakadályozására
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 06 00081
(22) 2006.03.29.
(71) dr. Farkas Gábor, Esztergom, 2500 Aranyhegyi út 16. (HU);
Mayer Richard, Visegrád, 2025 Széchenyi út 5. (HU)
(54) Árukiadó automata dobozolt vagy dobozszerû termékek számára, különösen óvszerek árusítására
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00067
(22) 2006.03.20.
(71) Róka János 40%, Budapest, 1194 Hamu u. 42. (HU);
Szilágyi Antal 40%, Budapest, 1181 Baross u. 8. (HU);
Szilágyi Antal 20%, Budapest, 1184 Építõ u. 8/a III/14. (HU)
(54) Állítható vastagságú alátétszerkezet elsõdlegesen nyílászárók
tokszerkezetének helyzetbe állítására
(74) Szilágyi Antal, Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00082
(22) 2006.03.30.
Hungaro-Trafik-Lánc Kft., Budapest, 1155 Rákos út 231. (HU)
Takaróeszköz
dr. Váczy Kristóf szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 31 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)
(74)

A01B 13/08
(2006.01)
003104
2006.04.10.
U 05 00223
(22) 2005.10.20.
SASFORM Mérnöki és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)
Saskõi Gábor, Kecskemét (HU)
Középmélymûvelõ berendezés mezõgazdasági talajmûvelésre
Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(57) Középmélymûvelõ berendezés (1) mezõgazdasági talajmûvelésre,
amely berendezés (1) vázat (2) és a vázra (2) felszerelt legalább egy mûvelõ eszközt (3) tartalmaz, a váz (2) például hárompont felfüggesztés
útján vontató erõgéphez csatlakoztathatóan van kialakítva, továbbá a
vázra (2) a talajmegmunkálás mélységének szabályozására alkalmas
mélységállító kerék (4) van felszerelve, a mûvelõ eszköz (3) gerinclemezre (5) rögzített lazító orral (6) van ellátva, azzal jellemezve, hogy a
mûvelõ eszköz (3) alsó ikerszárnyas lazító kapatestként (7) van kiképezve oly módon, hogy a gerinclemez (5) oldalához legalább két vágókéspár van egymással szemben felszerelve, az egyik vágókéspár (8) a
gerinclemez (5) alsó felületének síkjával 5–25°-ot bezáró egyik szögben (9), a másik vágókéspár (10) a gerinclemez (5) alsó felületének síkjával 5–45°-ot bezáró másik szögben (11) van a gerinclemezre (5) rögzítve, miközben a vágókéspárok (8, 10) vágó élei (12) egymással
30–150°-os harmadik szöget (13) bezáróan vannak beállítva, valamint
az egyik vágókéspár (8) a gerinclemez (5) alsó felületének síkjától
távolabb, a másik vágókéspár (10) a gerinclemez (5) alsó felületének
síkjához közelebb és – a vontatási irányt tekintve – az egyik vágókéspárnál (8) hátrább van a gerinclemezhez (5) rögzítve.

(51) A23G 3/00
(2006.01)
A21D 13/00
(2006.01)
A63F 9/10
(2006.01)
B42D 15/02
(2006.01)
H04L 12/00
(2006.01)
(11) 003100
2006.04.10.
(21) U 05 00159
(22) 2005.07.11.
(73) (72) Karancsi Károly, Debrecen (HU)
(54) Mágneses puzzle képeslap
(74) dr. Fekete Zsuzsa, Dr. Fekete Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Debrecen
(57) Mágneses puzzle képeslap, amely bélyeg, címzés és szöveges üzenet elhelyezésére alkalmas lapból és azon elhelyezett képbõl vagy ábrából áll, azzal jellemezve, hogy a képeslap egyik oldalát, képet vagy ábrát rögzítõ mágnes fólia kirakó elemek (1) takarják, melyek a borítással
(2) rendelkezõ mágnesezhetõ fémlemezhez (3) közvetlenül csatlakoznak.

3. ábra
(51) A44B 15/00
(2006.01)
E05B 19/26
(2006.01)
(11) 003105
2006.04.10.
(21) U 05 00225
(22) 2005.10.25.
(73) (72) Kondász Róbert, Budapest (HU)
(54) Információhordozó kulcstartó
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

1. ábra

(57) Információhordozó kulcstartó, amelynek legalább egy kulcs vagy
egyéb kiegészítõ felfûzésére szolgáló befûzõnyílással (11) rendelkezõ
tartógyûrûje (1), arra közvetlenül vagy külön a tartógyûrûn (1) kiképzett nyíláson át, egyik végével felfûzhetõ összekötõ eleme (2) van, azzal
jellemezve, hogy hátlappal (3a) rendelkezõ (3) tartókeret (3) belsõ felületére illesztett információhordozó táblája (4) van, az összekötõ elem
(2) másik vége pedig, a tartókerethez (3) oldható kötéssel van csatlakoztatva.
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1. ábra
(51) A47B 43/00
(2006.01)
B65D 85/08
(2006.01)
(11) 003103
2006.04.10.
(21) U 05 00143
(22) 2005.06.22.
(73) (72) Szita Péter, Érd (HU); Piller Ferenc, Érd (HU)
(54) Kereskedelmi kínálóeszköz cigarettadobozokhoz
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Kereskedelmi kínálóeszköz cigarettadobozokhoz, amely tartalmaz
egy megjelenítõ táblát, egy a megjelenítõ táblát vagy annak közvetlen
környezetét megvilágító fényforrást, és egy a fényforrást meghajtó
olyan autonóm tápegységet, amely elemrõl vagy akkumulátorról van
villamos energiával ellátva, és legalább egy cigarettás dobozok befogadására alkalmas tárolóelemet, amely egy alulról, és két oldalról lényegében zárt, sín funkciójú tárolóelem, azzal jellemezve, hogy a fényforrás LED-eket (11) és azokkal élben megvilágított mûanyag lemezt, mint
megjelenítõ táblát (9) tartalmaz, amely elõtt egy cserélhetõ reklám-kártyahely (15) van kiképezve; a fényforrás LED-jei (11) periodikusan
felvillanó módon vannak a tápegységrõl (6) meghajtva.

1. ábra
(51) A61B 17/34
(2006.01)
(11) 003114
2006.04.10.
(21) U 05 00176
(22) 2005.08.03.
(73) Endoszkóp Mûszer Debrecen Kft., Debrecen (HU)
(72) Ujvári Gyula, Debrecen (HU)
(54) Trokár
(57) Trokár, amely tubussal (1), ehhez rögzített testtel (11), a testhez
(11) csatlakozó nyomóelemmel rendelkezik és a testhez (11) bontható
kötéssel zárókúp (15) csatlakozik, amely zárókúp (15) szeleppel, bevezetõ hüvellyel (19) és tömítõkupakkal (10) ellátott, azzal jellemezve,
hogy a szelep szeleprugóval (3) elõfeszített pillangószelep (12), amely
nyomóelem (5) megnyomásával a testen (11) kívülrõl nyitható és zárt
állapotban tömítõbetétre (14) felfekvõ.

1. ábra
(51) A47F 3/00
(2006.01)
A47F 5/00
(2006.01)
(11) 003095
2006.04.10.
(21) U 05 00167
(22) 2005.07.19.
(73) Henkel Magyarország Kft., Budapest (HU)
(72) Juhász Gabriella, Veresegyház (HU)
(54) Árukínáló eszköz
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) Árukínáló eszköz, különösen bevásárlócsarnokok számára, amely
áll árut befogadó, lábakon álló tárolórészbõl (1), ahol egy vagy több,
elõnyösen mind a négy lábat könnyû mozgatást biztosító kerekek (2) alkotják, áll továbbá az árukínáló eszköz megfogását biztosító fogantyú
részbõl (3), ahol a tárolórész (1) közvetlenül vagy alsó vázszerkezeten
(9) keresztül van a keréktengely(ek)en levõ csapágy(ak)hoz rögzítve
azzal jellemezve, hogy a kínálásra elhelyezett áruk láthatóságának biztosítására a tárolórészben (1) olyan rekeszek (4a, 4b, 4c, 4d, 4e) vannak
kialakítva, amelyek egymáshoz képest lépcsõsen emelkedõ magasságban vannak elhelyezve.

1. ábra
(51) A61C 17/00
(2006.01)
A61C 17/22
(2006.01)
(11) 003112
2006.04.10.
(21) U 05 00200
(22) 2005.09.27.
(73) (72) Choma Béla Kelemen, Zalaegerszeg (HU)
(54) Fogkefe-konstrukció
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) Fogkefe-konstrukció, amelynek szára és a szár végén kialakított
fejrésze van, a fejrész furataiba sörtesorok vannak beültetve, azzal jellemezve, hogy a fejrész (1) homloklapján és az azzal ellentétes oldalán is
furatok (3) vannak kialakítva, amelyekbe oldhatatlan kötéssel sörtesorok (4) vannak rögzítve.
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(51) A61M 3/04
(2006.01)
A61K 31/00
(2006.01)
A61M 31/00 (2006.01)
(11) 003111
2006.04.10.
(21) U 05 00190
(22) 2005.09.06.
(73) (72) Némethy Jenõ, Budapest (HU)
(54) Irrigátor kezelõfej nõgyógyászati és higiéniai eszközökhöz
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Irrigátor kezelõfej nõgyógyászati és higiéniai eszközökhöz, amely
kezelõfejnek folyadék átáramoltatására szolgáló átömlõ csatornái és kiömlõ nyílásai vannak, azzal jellemezve, hogy a hosszúkás, enyhén íves,
hajlított alakban kiképzett kezelõfej (1) egyik végén csatlakozó rész (2),
másik végén gömbölyített alakú csúcs (4) van kiképezve, és a kezelõfejnek (1) a csatlakozó rész (2) csatlakozó üregéhez (3) kapcsolódó,
hosszanti irányban kiképzett külsõ átömlõcsatornái (5) vannak, és szintén a csatlakozó üreghez (3) kapcsolódó belsõ átömlõcsatornája (6) van,
amely átömlõcsatornákhoz (5, 6) a kezelõfej (1) külsõ felületén kiképzett kiömlõnyílások (12, 13) csatlakoznak, továbbá a kezelõfej (1) aljában visszaömlõ csatorna (7) van kiképezve.
1. ábra
(51) A61F 11/00
(2006.01)
A61F 11/08
(2006.01)
(11) 003108
2006.04.10.
(21) U 05 00227
(22) 2005.10.25.
(73) Herb-pharma AG, Lüchingen (CH)
(72) Michlo, Ondrej, Velké Ludince (SK)
(54) Védõbetét fülgyertyákhoz
(74) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(57) Védõbetét viasszal és adott esetben különbözõ gyógynövénykivonatokkal is átitatott, természetes anyagú kelmébõl vagy papíranyagból
elõállított, egyik végükön nagyobb átmérõjû nyitott, kisebb átmérõjû
másik végükkel a fülcsatornába bevezethetõ méretre szûkített, kúpos,
csõalakú fülgyertyákhoz, azzal jellemezve, hogy a védõbetét (1) egy
mûanyagból álló, egyik végén (2) zárt és külsõ palástfelületén lépcsõs
vállak (4) közötti kúposan bõvülõ, a fülgyertyába behelyezett védõbetét
(1) és a fülgyertya belsõ felülete között tömített kapcsolódást adó legalább egy palástrésszel rendelkezõ csõelemként (3) van kialakítva,
amelynek a zárt véghez (2) közeli palásttartományán a fülgyertya fülbe
behelyezett használati állapotában a fülcsatorna, valamint a fülgyertya
kúpos belsõ tere között a fülgyertyába behelyezett védõbetéten (1)
keresztül közegáramlás fenntartására alkalmas legalább egy közlekedõnyílás (5) van kiképezve.

1. ábra
B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51)
(11)
(21)
(73)

B30B 9/00
(2006.01)
003102
2006.04.10.
U 05 00119
(22) 2005.06.06.
(72) Bangha Tibor, Budapest (HU);
Theobald János, Budapest (HU)
(54) Berendezés hulladék üreges göngyöleg térfogatának csökkentésére, darabolására és szelektív gyûjtésére
(66) U0400196 2004.08.18.
HU
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

1b ábra

(57) Berendezés hulladék üreges göngyölegek térfogatának csökkentésére, darabolására és szelektív gyûjtésére, azzal jellemezve, hogy a berendezésnek a hulladék üreges göngyöleget (6) hosszirányban befogadó
nyílása és a nyílás mögött elrendezett, a hosszirányra merõleges irányban tömörítõ présszerszáma (4) van.
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(57) Matracvédõ szerkezet, amely vízhatlan anyagú síklapból és rögzítõeszközbõl áll, azzal jellemezve, hogy matrachoz való feszes rögzítést
lehetõvé tevõ rugalmas szegéllyel (3) körülvett síklap (2).

1. ábra
C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
1. ábra
(51) B65D 1/00
(2006.01)
B60J 7/06
(2006.01)
C22C 21/12
(2006.01)
(11) 003110
2006.04.10.
(21) U 05 00177
(22) 2005.08.03.
(73) (72) Konkoly Gyula, Keszü (HU)
(54) Italkiöntõ dobozos italokhoz
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Italkiöntõ dobozos italokhoz, amely téglatest alakú dobozos csomagolású italokhoz illeszkedik, ahol a téglatest alakú doboz az egyik oldalán záró varrattal van lezárva, és a záró varrat két vége a csomagoláskor a téglatest két szemközti oldalára vissza van hajtva; az italkiöntõnek
négy függõleges oldalfala (1), egy vízszintes felsõ lapja (2) van, amely
felsõ lapból (2) két csõcsonk (3, 4) áll ki lefelé, az elsõ csõcsonk (3) egy
a felsõ lapban levõ, peremmel (5) ellátott kiöntõ nyílásba (6) vezet, a
dobozban levõ ital kiöntésére, a második csõcsonk (4) egy a felsõ lapban (2) levõ levegõzõ nyílásba (7) vezet, a kiöntött ital helyére levegõ
beengedésére; az italkiöntõ fogantyúval (8) van ellátva, a dobozra rögzített italkiöntõ dobozzal együtt való megemelésére, azzal jellemezve,
hogy az italkiöntõnek a doboz visszahajtott záró varratával illeszkedõ
oldalfalán, annak belsõ oldalán olyan szakáll (9) van kialakítva, amelynek megakasztó pereme (10) a vízszintes felsõ lap (2) felé van.

(51)
(11)
(21)
(67)
(73)

C02F 11/00
(2006.01)
003092
2006.04.10.
U 05 00102
(22) 1999.06.14.
P9901949 1999.06.14.
HU
(72) dr. Herédy Sándor, Budapest (HU);
Karácsony István, Budaörs (HU)
(54) Szerkezeti elrendezés kommunális és mezõgazdasági hulladékok komplex feldolgozására és hasznosítására
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Szerkezeti elrendezés kommunális és mezõgazdasági hulladékok
komplex feldolgozására és hasznosítására, biogáz- és biotrágya-elõállítás céljából, amelynek erjesztõtartálya, ahhoz vezetékekkel csatlakoztatott gáztartálya, gázfáklyája, fermentlé gyûjtõje van, azzal jellemezve,
hogy az erjesztõtartálynak (1) légmentesen záródó töltõnyílása (12), hõszigeteléssel (11) ellátott fala, víz és légzáró mintavevõ nyílása (13), valamint a biotrágya kitermelésére szolgáló kitermelõ nyílása (15) van, az
erjesztõtartályhoz (1), az egyik vezeték (9) leágazásán keresztül gázmotor (5), a gázmotorhoz (5), valamint az erjesztõtartályhoz (1) hûtõkörrel
(6) ellátott generátor (7) csatlakozik.

1. ábra

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

3. ábra
(51) B68G 9/00
(2006.01)
A47C 27/14
(2006.01)
A47G 9/00
(2006.01)
A61G 7/00
(2006.01)
B68G 7/02
(2006.01)
(11) 003094
2006.04.10.
(21) U 05 00175
(22) 2005.08.02.
(73) (72) dr. Makara Mihályné, Biatorbágy (HU)
(54) Matracvédõ szerkezet
(74) dr. Kriston Pál szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(51) D06F 58/14
(2006.01)
F24H 3/02
(2006.01)
F26B 20/00
(2006.01)
(11) 003106
2006.04.10.
(21) U 05 00172
(22) 2005.07.29.
(73) Veltek Europe, S.L., Barcelona (ES)
(72) Pradas, Jorge, Barcelona (ES);
Canut Cristobal, Miguel, Barcelona (ES)
(54) Kézszárító berendezés
(30) U200401898 2004.08.03.
ES
U200402353 2004.10.18.
ES
U200500359 2005.02.16.
ES
U200501353 2005.06.13.
ES
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
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(57) Kézszárító berendezés, amely a levegõnek nyílásokon való kiáramoltatására alkalmas eszközt tartalmazó házzal rendelkezik, azzal jellemezve, hogy
– a házban (1) elhelyezkedõ szárítókamrával (14) rendelkezik, a
szárítókamra (14) a ház (1) felsõ része felé függõleges irányban és oldalirányban nyitott és felülrõl nézve „V” alakú, a „V” alak csúcsa, illetve középsõ éle a ház (1) hátsó középsõ része felé mutat,
– a házban (1) elhelyezett, levegõt 30 m/s feletti sebességgel hajtani képes nagysebességû légmozgató eszközt alkotó turbina motort (21,
22, 23) tartalmaz,
– a szárítókamra (14) elsõ és hátsó oldalán kialakított, a turbina
motorhoz (21, 22, 23) kapcsolódó két csoport kivezetõ nyílást tartalmaz, továbbá
– a szárítókamra (14) falán elhelyezett, kézjelenlét észlelésére alkalmas közelség érzékelõkkel (11) rendelkezik, a közelség érzékelõk
(11) a turbina motorok (21, 22, 23) kapcsolását szabályozó elektronikus
vezérlõkártyához (12) kapcsolódnak.

(51) E01F 15/00
(2006.01)
E01F 15/14
(2006.01)
(11) 003101
2006.04.10.
(21) U 05 00232
(22) 2005.11.02.
(73) (72) Csepreghy István, Budapest (HU);
Csepreghy Zoltán, Budapest (HU)
(54) Biztonsági oszlop meghatározott helyeken a jármûforgalom
megnehezítésére vagy kizárására
(74) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Biztonsági oszlop, fõként épületek, építmények gépjármûvekkel
való megközelítésének megakadályozására, továbbá ilyenek környezetében, azaz meghatározott helyeken, így köz- és magánterületeken a jármûforgalom megnehezítésére vagy kizárására, amely biztonsági oszlopnak egy az úttest vagy gyalogos járda meghatározott kijelölt telepítési helyein a járószintbõl meghatározott magasságig kiállóan és egyedileg vagy csoportokba foglaltan a járószint alatti betontömb(ök)be
ágyazva lehorgonyzott csõköpenye, valamint a csõköpeny belsõ terét a
járószintbõl kiálló szabad végen felülrõl lezáró fedele vagy más végdarabja van, azzal jellemezve, hogy a csõköpeny (10) belsõ terébe egy szilárdságnövelõ, célszerûen acélanyagú merevítõ betét (11) van behelyezve, és a csõköpeny (10) ezen merevítõ betétet (11) tartalmazó belsõ
tere kikeményedve megszilárduló anyaggal, elõnyösen betonnal (12)
van kitöltve.

6. ábra
1. ábra

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51) E01C 11/00
(2006.01)
E01C 5/00
(2006.01)
(11) 003097
2006.04.10.
(21) U 05 00164
(22) 2005.07.14.
(73) (72) Pávics Miklós, Pécs (HU)
(54) Vízáteresztõ burkolat kialakításához alkalmas járólap-tartóelem
(57) Vízáteresztõ burkolat kialakításához alkalmas járólap-tartóelem
amely rugalmas anyagból van kialakítva, járólaptartó és a burkolólapok
elválasztásához elválasztó elemekkel rendelkezik azzal jellemezve,
hogy vízszintes felületû szintezõ és egyben járólap-tartóelembõl (1) valamint a járólapokat elválasztó elembõl (2) áll, amely elválasztó elem
(2) a vízszintes felületû szintezõ és egyben járólap-tartóelemen (2) átlósan van kialakítva és középen a teljes keresztmetszetben egy kivágással
(3) van ellátva, a, vízszintes felületû szintezõ és egyben járólap-tartóelem (1) talajjal érintkezõ felülete sík.

1. ábra

3. ábra
(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)
(74)

E05B 15/00
(2006.01)
003093
2006.04.10.
U 05 00220
(22) 2005.10.14.
Euro-Elzett Zárgyártó és Kereskedelmi Kft., Sopron (HU)
Horváth András, Sopron (HU)
Fõzáregység kilincsmûködtetésû többpontos zárszerkezethez
Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) Fõzáregység kilincsmûködtetésû többpontos zárszerkezetekhez,
fõleg nagy magasságú egy-, vagy többszárnyú ajtókhoz, amelyeknél a
zárszerkezet a lezárandó nyílászáró lengõ szárnyába van beépítve, a fõzáregység a záró és nyitó mûvelet manuális végrehajtására alkalmas beavatkozó szervet, pl. kulcsos hengerzárbetétet (21), alaphelyzetébõl fölfelé és lefelé elfordítható, kezelõ kilincset, továbbá a mûveleteket a
többpontos zárszerkezetnek a fõzáregységen kívüli többi zárási pontjához mechanikus úton továbbító és a nyitó-záró tevékenységet a többi
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zárási ponton egymással, valamint a fõzáregységgel szinkronizált végrehajtására késztetõ erõátviteli szerveket, célszerûen rudazatot tartalmaz, a rudazatnak legalább egy-egy a nyílászáró függõleges síkú rendeltetési helyzetében a fõzáregységtõl fölfelé kiinduló fölsõ rúdja (14)
és a fõzáregységtõl lefelé kiinduló alsó rúdja (15) van, a fõzáregység
fedlappal (2) rendelkezõ zárszekrénybe (1) van belefoglalva, a zárszekrénynek (1) beépített állapotában a nyílászáró lengõ szárnyának síkjára
merõleges helyzetû elõlapja (19), az elõlapnak (19) felsõ kibontása
(19f) és alsó kibontása (19a), a zárszekrény (1) belsejében elhelyezkedõ
és onnan az elõlap (19) felsõ kibontásán (19f) át részben kitolható csapdája (6), valamint az elõlap (19) alsó kibontásán (19a) át ugyancsak
részben kitolható retesze (5), továbbá a két irányban elfordítható kezelõ
kilincs elfordító tüskéjének befogadására alkalmas ablakkal (22) rendelkezõ és diórugóval (16) ellátott, a kezelõ kilincs elfordításához igazodó mértékû elfordulásra képes zárdiója (7) van, az elõlap (19) fölsõ
kibontása (19f) által megvezetett csapda (6) pedig a zárdióval (7) mûködtetõ kapcsolatban van, azzal jellemezve, hogy a zárszekrénynek (1)
a zárdió (7) elfordulási tengelyét (7a) és a hengerzárbetét (21) elfordulási tengelyét (21a) összekötõ hossztengelye (1h) mentén két további elfordulási tengely, nevezetesen egy a zárdió (7) fogaiba (7d) kapaszkodó
fogakkal (8b) bíró fogazott kerék (8) elfordulási tengelye (8a), valamint
a retesszel (5) kapcsolatban lévõ billenõ idom, (13) elfordulási tengelye
(13a) van elhelyezve, a fogazott kerék (8) vele koncentrikus fogas ívbe
(9) van beültetve, a fogazott kerék (8) és a fogas ív (9) között azok egymáshoz viszonyított relatív elfordulását meggátló kényszerkapcsolat
van, a fogas ív (9) fogai (9b) a fölsõ rúddal (14) és az alsó rúddal (15)
összeerõsített, valamint a billenõ idommal (13) is összeköttetésben álló
mozgástovábbító fogas léc (10) fogaiba (10d) kapcsolódnak, a reteszhez (5) a zárszerkezet zárt állapotának fenntartására alkalmas biztosító
lemez (11) van hozzárendelve, a biztosító lemez (11) pedig, a hengerzárbetétnek (21) a hozzá tartozó kulccsal mozgatható mûködtetõ nyúlványát (21b) közrefogó orrpárral (11a, 11b) van ellátva.

(51) E06B 9/56
(2006.01)
(11) 003096
2006.04.10.
(21) U 05 00170
(22) 2005.07.27.
(73) (72) Biswurm Roland, Szigetvár (HU)
(54) Billenthetõ tetõablakokra építhetõ árnyékoló szerkezet
(57) Billenthetõ tetõablakokra építhetõ árnyékolószerkezet, amelynek
árnyékoló anyaga hagyományos redõny, amely redõny az ablaktok vízszintes felsõ részén elrendezett hengerre van feltekercselve és a két szélsõ oldali vezetõsínekben van megvezetve, a redõny oldalsó vezetõsínjei
a billenthetõ tetõablak forgástengelyétõl felfelé az ablaktok két szélsõ
részén, a forgástengelytõl lefelé pedig az ablakkeret oldali részein helyezkednek el és a billenthetõ ablak alsó keret részén van a vízszintesen
elrendezett rugós feszítõ rudazat, amely a redõny mozgatását végzõ zsinóron keresztül összeköttetésben van a redõnyt mozgató hajtóegységgel, ill. személlyel, azzal jellemezve, hogy a redõny (2) legfelsõ eleme
(5) az ablaktok (8) vízszintes felsõ részén elrendezett hengerre (9) rugós
rögzítõelemekkel (6) kapcsolódik, a szélsõ oldalakon elrendezett vezetõsínek (3,4) a billenthetõ tetõablak (1) vízszintes forgástengelyében
osztottak és az egymással szemben lévõ végeik (14) ívesen vagy szögben letörtek, a redõny (2) mozgatását végzõ zsinór (10) a redõnyszekrény (7) és az ablaktokon (8) kialakított tömítéssel ellátott átmenõ furaton (13) van átvezetve.

1. ábra

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

1. ábra

(51) F02B 75/32
(2006.01)
F02B 75/38
(2006.01)
(11) 003107
2006.04.10.
(21) U 05 00228
(22) 2005.10.28.
(73) (72) dr. Nádas Béla, Budapest (HU)
(54) Hajtáselrendezés többdugattyús gépekhez
(57) Hajtáselrendezés többdugattyús gépekhez, amelynek fogadóházban elrendezett, legalább két darab egymással szemben mozgó dugattyúja van, ahol a dugattyúk mindegyike hajtókarhoz van csatlakoztatva, a hajtókarok pedig, áthajtó egység segítségével elforgathatóan
ágyazott, nyomatékátadó tengellyel vannak összekapcsolva, azzal jellemezve, hogy az áthajtó egységnek (30) a nyomatékátadó tengelyhez
(20) csatlakoztatott egyik ferdekaros hajtó részegysége (40), az egyes
hajtókarokhoz (11a, 12a) csatlakoztatott másik ferdekaros hajtó részegységei (50), valamint az egyik ferdekaros hajtó részegységet (40) a
másik ferdekaros hajtó részegységekkel (50) összekapcsoló, legalább
egy darab osztótengelye (60) van, az egyik ferdekaros hajtó részegységnek (40) egyik összekötõ szerve (41) és egyik ferde tengelye (42) van,
ahol az egyik ferde tengely (42) egyik vége (42a) egy szabadságfokú
külsõ csuklóstag (43) közbeiktatásával, az osztótengely (60) fõtengeU46
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lyének (61) és a nyomatékátadó tengely (20) hossztengelyének (21)
metszéspontjában elhelyezkedõ, külsõ csatlakozó pontjához (62) van
hozzákapcsolva, míg az egyik ferde tengely (42) másik vége (42b) a
nyomatékátadó tengelyhez (20) hozzáerõsített egyik összekötõ szervbe
(41) van elforgathatóan csapágyazva, továbbá az osztótengely (60) fõtengelye (61) és az egyik ferde tengely (42) geometriai tengelye (42c)
egymással hegyesszögû hajlásszöget (a) zárnak be, ezen túlmenõen a
másik ferdekaros hajtó részegységnek (50) másik összekötõ szerve (51)
és másik ferde tengelye (52) van, ahol a másik ferde tengely (52) kapcsolópontja (52a) egy szabadságfokú belsõ csuklóstag (53) közbeiktatásával az osztótengely (60) belsõ csatlakozó pontjához (63) van hozzákapcsolva, míg a másik ferde tengely (52) egyik vége (52b) a másik
összekötõ szervbe (51) van elforgathatóan csapágyazva, valamint az
osztótengely (60) fõtengelye (61) és a másik ferde tengely (52) geometriai tengelye (52c) egymással hegyesszögû dõlésszöget (b) zár be, az
osztótengely (60) belsõ csatlakozó pontján (63) átmenõ és a nyomatékátadó tengely (20) hossztengelyével (21) párhuzamos síkban álló forgástengelynek (64) a másik összekötõ szervvel (51) közös forgáspontja
(54) van, és a másik összekötõ szerv (51) a forgásponttól (54) eltérõ
csatlakozó pontban (55) van az adott dugattyú (11, 12) hajtókarjához
(11a, 12a) elforgathatóan hozzákapcsolva, az egyik ferdekaros hajtó
részegységhez (40) tartozó hajlásszög (a) értéke és a másik ferdekaros
hajtó részegységhez (50) tartozó dõlésszög (b) értéke egymástól eltérõ,
az osztótengely (60) pedig, saját fõtengelye (61) körül elforgathatóan
van csapágyazva.
1. ábra

1. ábra
G – SZEKCIÓ
FIZIKA
(51) G01K 17/00
(2006.01)
G01K 17/06
(2006.01)
(11) 003109
2006.04.10.
(21) U 05 00233
(22) 2005.11.02.
(73) Angyalföldi Lakásépítõ, Beruházó és Ingatlanfejlesztõ Rt.,
Budapest (HU);
Kulcsár András, Budapest (HU)
(72) Kulcsár András, Budapest (HU)
(54) Mérõ- és leolvasóhely helyiségek vízfelhasználásának és hõmennyiség felhasználásának ellenõrzésére
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Mérõ- és leolvasóhely helyiségek vízfelhasználásának és hõmennyiség-felhasználásának ellenõrzésére, amely a helyiség hidegvízbecsatlakozó vezetékbe és melegvíz-becsatlakozó vezetékbe beépített
vízórát, és a helyiség fûtési melegvízrendszerébe beépített, hõmennyiségmérõt és szabályzószelepet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a mérõ- és leolvasóhely használatkész mérõszekrényként (1) van kialakítva,
amely a hozzávezetõ csõszakasszal (6) és elvezetõ csõszakasszal (7)
szerelt vízórákat (2, 3) és a hozzávezetõ csõszakasszal (6) és elvezetõ
csõszakasszal (7) szerelt hõmennyiségmérõt (4) és a hozzávezetõ csõszakasszal (6) és elvezetõ csõszakasszal (7) szerelt szabályzószelepet
(5) elõszerelten tartalmazza.

(51) G02B 27/02
(2006.01)
G03B 25/00
(2006.01)
(11) 003098
2006.04.10.
(21) U 05 00231
(22) 2005.11.02.
(73) (72) Kulinyi István, Budapest (HU)
(54) Anamorfozist alkalmazó képmegjelenítõ egység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Anamorfozist alkalmazó képmegjelenítõ egység, amelynek legalább egy darab torzított képet tartalmazó hordozóteste, valamint a hordozótesthez hozzárendelt, legalább részben térgörbe formájú, fényvisszaverõ burkolattal ellátott megjelenítõ teste van, azzal jellemezve,
hogy a hordozótestet (10) egymással legalább egy szomszédos élük
(11b, 12b, 13b) legalább egy szakasza mentén, vagy az adott él (11b,
12b, 13b) környezetében, lapozhatóan összekapcsolt, legalább két darab információhordozó tag (11, 12, 13) rendezett együttese alkotja, ahol
az információhordozó tagokat (11, 12, 13) magában foglaló hordozótest
(10), valamint a megjelenítõ test (20), azok egymáshoz viszonyított
helyzetét rögzítõ kapcsolóegység (30) útján van egymással összekötve,
az információhordozó tagok (11, 12, 13) legalább egy része pedig, a
megjelenítõ test (20) alakjához igazodó formájú és méretû, az adott
információhordozó tag (11, 12) lapozhatóságából adódó, kötött mozgáspályán történõ elfordítását megengedõ kibontással (11c, 12c) van
ellátva.
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1. ábra

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/5
Megadott használati mintaoltalmak
H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

H01H 9/18
(2006.01)
003113
2006.04.10.
U 05 00221
(22) 2005.10.18.
(72) Dinka Gábor, Pásztó (HU)
Periódikusan idõzített hangjelzéssel ellátott fali villanykapcsoló
(74) Kormos Ágnes, egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Periodikusan idõzített hangjelzéssel ellátott fali villanykapcsoló,
elektromos világító eszközökhöz, vagy bármilyen elektromos készülékhez az áramforrást és a fogyasztót magába foglaló áramkörbe kapcsolva, azzal jellemezve, hogy az áramforrást (7) és a fogyasztót (6) magába
foglaló áramkörbe a fogyasztóval (6) párhuzamosan egyenirányító (2)
és tápegység (8) van kapcsolva, melynek kimenetéhez egy idõtag (3)
bemenete, az idõtag (3) kimenetéhez egy hangmodulátor (4) bemente,
és a hangmodulátor (4) kimenetéhez egy hangjelzõ (5) bemenete van
kapcsolva.

(21) U 05 00153
(22) 2005.07.06.
(73) (72) Schiavoné dr. Nacsa Rita, Szeged (HU)
(54) Kapcsolóeszköz tárolótérrel rendelkezõ hordozóegységek és
csatlakozó szerelvények idõleges egymáshoz erõsítésére
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Kapcsolóeszköz tárolótérrel rendelkezõ hordozóegységek és csatlakozó szerelvények idõleges egymáshoz erõsítésére, különösen mobiltelefontokok és cserélhetõ övfüggesztõ kiegészítõk összekapcsolására,
amely a hordozóegységhez rögzíthetõ alaptestet, valamint a csatlakozó
szerelvényhez hozzárendelt összekötõ részegységet tartalmaz, ahol az
összekötõ részegységnek egyik kapcsolóidoma és másik kapcsolóidoma, az alaptestnek pedig az egyik kapcsolóidommal együttmûködõ
egyik befogó tagja van, azzal jellemezve, hogy az alaptest (10) egy
vagy több vezetõ szervvel (15), továbbá a vezetõ szerv (15) segítségével
az alaptesthez (10) elmozdíthatóan csatlakoztatott reteszelõtaggal (20)
van kiegészítve, a reteszelõtagnak (20) legalább egy mozgató nyúlványa (21), valamint az összekötõ részegység (30) másik kapcsolóidomának (32) idõleges rögzítésére alkalmas másik befogó tagja (22) van.

1. ábra
(51) H04B 7/26
A45C 11/18
B65D 81/00
G03B 17/50
G11B 23/00
(11) 003099

(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)
(2006.01)

1. ábra
2006.04.10.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 23 db.
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Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/5
Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában
(11) 001355
(54) Térbeli logikai társasjáték

(11) 002684
(54) Palackprés

MM3K

(21) U 03 00206

(11) 002912
(21) U 04 00192
(54) Profillemez épületfûtési rendszerekhez

(21) U 97 00216

(11) 002945
(21) U 04 00193
(54) Mûanyag kiöntõnyító és -záró elem

(11) 001480
(21) U 97 00208
(54) Könnyû láda elõnyösen hullámpapír lemezbõl

(11) 002980
(21) U 05 00076
(54) Hosszabbítható fekvõfelületû mobil ágyvéges fekvõbútor

(11) 001639
(21) U 98 00268
(54) Könnyû láda, fõleg hullámpapír lemezbõl, sarokerõsítéssel
(11) 001679
(54) Belsõ égésû motor

(21) U 98 00218

(11) 002994
(21) U 04 00254
(54) Eszközcsoport személyek közötti összeköttetés irányított létrehozására

(11) 001860
(54) Szélturbina energiatermeléshez

(21) U 99 00200

A rovat 15 db közlést tartalmaz.
Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése

(11) 001956
(21) U 00 00253
(54) Cipõre szerelhetõ lépésszámláló szerkezet
(11) 002075
(21) U 00 00242
(54) Megnövelt méretû ütõszeg különbözõ hüvelyátmérõjû peremgyújtásos 7,5 Joule csõtorkolati energiájú flóbertlõszerek egy lõfegyverben való elsütéséhez
(11) 002076
(21) U 00 00236
(54) Nyári rövid szárú harisnyanadrág vastag combú nõknek
(11) 002468
(54) Reklámeszköz

(21) U 02 00345

(11) 002517
(54) Védõeszköz italos dobozokhoz

(21) U 02 00224

NB3K

(11) 001357
(21) U 97 00210
(54) Védõeszköz bolti áruk jogosulatlan eltulajdonításának megakadályozására
(11) 001675
(21) U 99 00165
(54) Emelt komfortfokozatú személyszállító sínjármû
(11) 002106
(54) Kanalas tetõ

(21) U 01 00021

(11) 002223
(21) U 00 00246
(54) Gúla alakú üregeket tartalmazó lemez
A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Képviselet megszûnése
(11) 002990
(21) U 05 00063
(73) NOLDEX Szervezõ és Szolgáltató Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

HH2K

(11) 003078
(21) U 05 00185
(73) Szmolár Csaba, Nyíregyháza (HU);
Simon Csaba, Nyíregyháza (HU)
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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