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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00236
(22) 2006.10.20.
Balogh Csaba, Érd, 2030 Könyves Kálmán u. 71. (HU)
Fogtisztító eszköz
Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 06 00243
(22) 2006.11.02.
(71) Bálint Dávid, Nagykörû, 5065 Dózsa György út 10. (HU);
Mihály Tamás, Csataszög, 5064 Szebb Élet út 25. (HU)
(54) Repülési élményt nyújtó, függesztett szórakoztató eszköz félgömb alakú mozgástérrel
(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00250
(22) 2006.11.10.
dr. Nyárády József, Orfû, 7677 Széchenyi tér 8. (HU)
Kettõs kompressziós combnyakcsavar
Antal István, Eger

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

U 06 00237
(22) 2006.10.26.
Szász András, Budapest, 1113 Györök u. 16. (HU)
Kerék oldtimer modell autókhoz
Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(21) U 06 00240
(22) 2004.03.04.
(71) Both Zoltán, Budapest, 1118 Háromszék u. 32–34. (HU)
(54) Mobil mérõberendezés propán-bután gáztartályok nyomáspróbájához és akusztikus emissziós vizsgálatához
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21)
(71)
(54)
(74)

U 06 00248
(22) 2006.11.08.
Bíró Sándor, Budapest, 1162 Attila u. 26. (HU)
Berendezés zártszelvény megmunkálására
Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 06 00249
(22) 2006.11.09.
(71) Zakariás István, Pilisborosjenõ, 2097 Napostér 19. (HU)
(54) Digitális adathordozó lemez-tároló variálható nyitási és hajtogatási iránnyal

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21) U 06 00238
(22) 2006.10.26.
(71) B&Z-Beton Kft., Barcs, 7570 Magyar L. u. 4. (HU)
(54) Közút-vasút szintbeni keresztezését biztosító dinamikus igénybevételének kitett, acéllemez keret nélküli vasbeton burkolóelemek (átjáró elemek) kivitele

(21) U 06 00231
(22) 2006.10.12.
(71) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,
Hódmezõvásárhely, 6801 Makói úti ipartelep, Pf.: 117. (HU)
(54) Zárt szelvényû vonalas mérnöki mûtárgy, különösen áteresz
vagy ökológiai átjáró
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) U 06 00235
(22) 2006.10.19.
(71) Industrie Cotto Possagno S.p.A., Possagno,
31054 Via Molinetto, 80 (IT)
(54) Továbbfejlesztett tetõcserép vezetõélekkel víznek a tetõcserép
alatti vándorlásához
(30) TV2006A000073
2006.05.05. IT
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 06 00241
(22) 2006.07.05.
(71) Szilágyi Zoltán, Biatorbágy, 2051 Jókai u. 24. (HU)
(54) Zár gépjármû-motorháztetõzár és csomagtérzár mûködésének szabályozására

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(21) U 06 00242
(22) 2006.10.30.
(71) Lampert Zoltán 40%, Kaposvár, 7400 Szántó I. u. 15. (HU);
Gyuricza I. Roland 10%, Kaposvár, 7400 Fõ u. 6. (HU);
Gáspár Andor 50%, Kaposvár, 7400 Fõ u. 31. (HU)
(54) Danamitrotoros fûtõgép

G – SZEKCIÓ
FIZIKA
(21) U 06 00244
(22) 2006.11.08.
(71) Günal Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Bornova,
Izmir Kazim Dirik Mah, Sanayi Cad. No. 43/1 (TR)
(54) Zárószerkezet reklámtáblákhoz
(30) 2006/01891
2006.04.19. TR
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00246
(22) 2006.11.08.
(71) Günal Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Bornova,
Izmir Kazim Dirik Mah, Sanayi Cad. No. 43/1 (TR)
(54) Új üvegtest-tartókeret-hordozóváz kapcsolattal rendelkezõ
hirdetõtábla
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21)
(71)
(54)
(74)
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U 06 00230
(22) 2006.10.12.
Sovány Endre, Kóny, 9144 Kisfaludy u. 5. (HU)
Többfunkciós vetítõernyõ
dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr
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(21) U 06 00247
(22) 2006.11.08.
(71) Demény István, Budapest, 1113 Tornavár u. 18–20. III. em. (HU)
(54) Ütközési árammegszakító

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(21) U 06 00232
(22) 2006.10.12.
(71) Beregi Krisztián, Balatonfûzfõ, 8175 Dobó út 12. (HU)
(54) Kül- és beltéri freccsenõ víz ellen védett háztartási villanykapcsoló, kapcsolószerkezetet takaró kapcsolófedéllel
(21) U 06 00233
(22) 2006.10.13.
(71) Bába István 35%, Baktalórántháza, 4561 Ady Endre u. 37. (HU);
Mizsei Tibor 35%, Debrecen, 4026 Mester u. 3–5. (HU);
Szabó Zoltán 30%, Debrecen, 4033 Kengyel zug 10. (HU)
(54) Nagy és állandó villamos (átütési) szilárdságú mûanyag szigetelõtest
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 06 00245
(22) 2006.11.08.
(71) Günal Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Bornova,
Izmir Kazim Dirik Mah, Sanayi Cad. No. 43/1 (TR)
(54) Eszköz hirdetõtáblákban keletkezõ statikus villamos energia
földelésére
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(21) U 06 00239
(22) 2006.10.27.
(71) Varga Lajos, Budapest, 1145 Amerikai út 84–86. (HU)
(54) Ujjra húzható eszköz, elõnyösen mobiltelefonra rögzítve látványos akrobatikus játékra
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
A rovat 20 db közlést tartalmaz.
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Megadott használati mintaoltalmak

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) A43B 7/00
(2006.01)
A43B 7/14
(2006.01)
(11) 003212
2006.11.13.
(21) U 05 00219
(22) 2005.10.13.
(73) (72) Bokor István, Budakeszi (HU)
(54) Lábbeli
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G.& K Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(57) Lábbeli egészségmegõrzõ és/vagy korrekciós céllal, amelynek supináló sarokkal ellátott talpához felsõbõr és bélésbõr között elhelyezett
kéreggel ellátott felsõrész van csatlakoztatva azzal jellemezve, hogy a
kéreg (6) szimmetrikus kialakítású, amelynek a bokát hátulról megtámasztó szakasza (7) legalább a lábbeli (1) Achilles-inat támasztó pontján (11) végzõdõ magasságú, a kéreg (6) bokát kétfelõl körülvevõ, külsõ
és belsõ szára (8) legalább a járófelület (5) anatómiai alátámasztási távolságának, azaz a sarokcsontot és a lábfej-csontozatot alátámasztó távolságnak a felezõpontjáig (12) nyúlik, továbbá a supináló sarok (3)
sorozatgyártással, elõnyösen fröccsöntött technológiával elõállított,
elõre gyártott sarok.

(51) B60B 7/00
(2006.01)
B60B 7/20
(2006.01)
(11) 003208
2006.11.13.
(21) U 06 00035
(22) 2006.02.13.
(73) RIGIDISC MEDIA HUNGARY Kft., Budapest (HU)
(72) Litzka, Bernd, Wien (AT)
(54) Kerékborítás jármûkerék tárcsájának takarására
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Kerékborítás jármûkerék tárcsájának takarására, amelynek csapágyaggyal rendelkezõ tartólapja van, a tartólap kerékcsavarokkal a kerék tengelyére erõsített keréktárcsával van összekötve, és a csapágyagyra felerõsített golyóscsapággyal van ellátva, a golyóscsapágy külsõ
gyûrûjén támasztóelem van rögzítve, a támasztóelem kerékborító lemezt tart és a kerékborító lemezzel összekötött excentersúlyt foglal magában, azzal jellemezve, hogy a tartólap (5) a kerékcsavarok (4) fejével
oldhatóan van összekötve, és hogy a kerékborító lemeznek (16) a tartólap (5) felé nézõ belsõ oldalán két excentersúly (21, 21’) van kerületirányban lengõ módon elrendezve, ahol az excentersúlyok (21, 21’) elfordulási tengelyei (20, 20’) átmérõ mentén egymással szemben, a
kerék forgástengelyétõl (1) azonos távolságban vannak elhelyezve.

1. ábra
(51) A47G 21/18
(2006.01)
A61J 15/00
(2006.01)
(11) 003203
2006.11.13.
(21) U 06 00016
(22) 2006.01.25.
(73) CreativePartners Kft., Budapest (HU)
(72) Linczmayer Miklós, Budapest (HU);
Kelemen Szabolcs, Budapest (HU);
Bajkov Valentin, Budapest (HU)
(54) Szívószál
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(57) Szívószál, amelynek alsó szára (2), az alsó szárhoz (2) csatlakozó
kiöblösödése (3) és a kiöblösödéshez (3) csatlakozó felsõ szára (4) van,
azzal jellemezve, hogy a kiöblösödés (3) az alsó szár (2) színétõl
és/vagy színtelítettségétõl különbözõ, részben vagy egészben átlátszó
és/vagy áttetszõ anyagból áll.

2. ábra

9. ábra
B61C 9/00
(2006.01)
003207
2006.11.13.
U 06 00052
(22) 2006.03.07.
MÁV Északi Jármûjavító Kft., Budapest (HU)
Vadászy Pál 34%, Budapest (HU);
Veress Árpád 33%, Vecsés (HU);
Sõrés Árpád 33%, Budaörs (HU)
(54) Javított paraméterû, dízelüzemû vasúti vontatójármû
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Javított paraméterû, dízelüzemû vasúti vontatójármû, amely javított menettulajdonságokkal a fõvonali személyszállító és tehervonat továbbítására, valamint nehéz tolató (gurítódombi) szolgálatra alkalmas,
és amely vontatójármûnek forgóvázakon elhelyezett alvázkerete, valamint a jármû belsõ gépterében elhelyezett fõgépcsoportja, segédüzemû
gépcsoportjai, valamint fõáramköri és vezérlõáramköri szerkezeti egységei vannak, azzal jellemezve, hogy a vontatójármû (1) dízelmotorból
(7), háromfázisú váltakozóáramú szinkrongenerátorból (8) és segédüzemû szinkrongenerátorból (9) álló fõgépcsoportja (2) a vontató jármû
(1) alvázkeretén (3) közvetve vagy közvetlenül elhelyezett, rugalmas
alátámasztásra szolgáló gumibakokon (5) van rögzítve.

(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
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1. ábra
(51) B63B 45/00
(2006.01)
B63B 22/00
(2006.01)
(11) 003206
2006.11.13.
(21) U 06 00069
(22) 2006.03.21.
(73) (72) Salca János, Budapest (HU)
(54) Világító jelzõbója
(57) Világító jelzõbója úszótesttel, és az úszótest felsõ részén, a vízfelszín felett elhelyezett világítóegységgel, azzal jellemezve, hogy az
úszótest (1) alá egy, a víz mozgási energiáját hasznosító, önmagában ismert függõleges tengelyû lapátkerék (7) van építve, a lapátkerék (7) fõtengelyének (8) a felsõ végéhez egy permanens mágnesekkel kialakított
mágneses tengelykapcsolóval (13) hozzá van kapcsolva egy, a világítóegységet (21) elektromos árammal ellátó, függõleges tengelyû generátor (17) forgórésze (18) vagy tengelye (20).

(51) B65D 30/20
(2006.01)
(11) 003202
2006.11.13.
(21) U 06 00083
(22) 2006.05.25.
(73) (72) Papp János, Budapest (HU)
(54) Csomagolóeszköz
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) Részben merevfalú csomagolóeszköz (1) termékek (25) forgalmazására, bemutatására, reklámozására, dekorálására és szállítására,
amely célszerûen papír vagy mûanyag alapanyagú, alapvetõen négyszög keresztmetszetû, fenékrészbõl (2) és oldalfalakból (6) kialakított,
felül nyitott hordtáskából (3) áll, azzal jellemezve, hogy a hordtáska (3)
fenékrésze (2), és az alsó részbõl (4) és felsõ részbõl (5) álló oldalfalainak (6) alsó része (4), a hordtáska (3) fenékrészére (2) ültetett, alaplapból (7) és oldallapokból (8) álló, merevítõelemmel (9) van merevítve,
valamint a hordtáska (3) egyik oldalfalán (12), és a további oldalfalain
(6) elsõ hajlítási élek (10) vannak hornyolással kiképezve az oldallapok
(8) pereménél (11), azaz az alsó rész (4) és a felsõ rész (5) határvonalánál, valamint a hordtáska (3) oldalfalainak (6) felsõ részén (5), az oldalfalakon (6), vagy az oldalfalak (6) egy részén, az elsõ hajlítási éllel (10)
párhuzamosan második hajlítási élek (14) is ki vannak képezve, továbbá
az egyik oldalfal (12) és a további oldalfalak (6) felsõ részeinek (5) magassága legfeljebb a fenékrésznek (2) az egyik oldalfalon (12) kialakított elsõ hajlítási él (10) irányára merõleges oldalméretének (13) felénél
nagyobbra van kialakítva.

3. ábra

1. ábra
(51) B65D 27/14
(2006.01)
(11) 003205
2006.11.13.
(21) U 06 00087
(22) 2006.04.04.
(73) (72) Kovács Tamás, Budapest (HU)
(54) Digitális adathordozót magába foglaló képeslap
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Digitális adathordozót magába foglaló képeslap, amelynek tasakszerûen kialakított, információs felülettel ellátott elõlapja, levelezõlap
elõnyomású felülettel ellátott hátlapja van, azzal jellemezve, hogy a képeslap elõlapjához (1) anyagfolytonosan kapcsolódó zárófüle (3) van,
az elõlap (1), a hátlap (2), valamint a záró fül (3) egy párhuzamos oldalú
ívbõl két hajtással van tasakszerûen kialakítva, az elõlap (1) és hátlap
(2) oldaluk mentén össze vannak ragasztva, a hátlapra (2) hajló záró füle
(3) külsõ szélén a hátlaphoz (2) rögzülõ ragasztózott csíkja (31), a zárófül (3) középsõ részén letéphetõ perforált nyitószalagja (32) van, a
tasakba szorosan illesztett CD/DVD (4) lemez van elhelyezve.

2. ábra

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
C08J 11/00
(2006.01)
003201
2006.11.13.
U 06 00028
(22) 2006.02.08.
(72) dr. Csókai Viktor, Szigetszentmiklós (HU);
Bóday Ádám János, Csömör (HU);
Szinay Zoltán, Budapest (HU)
(54) Berendezés PVC alapanyagú, és más, magas halogéntartalmú
mûanyag hulladékok lebontására
(74) Derzsi Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi
Ügyvivõi Iroda, Budapest
(57) Berendezés PVC alapanyagú, és más, magas halogéntartalmú mûanyag hulladékok lebontására, mely berendezés adagoló, feldolgozó,
leválasztó, illetve kitároló egységeket tartalmaz, azzal jellemezve, hogy
a feldolgozó egység részét fûthetõ üst (1) képezi, mely egy felbillenthetõ kupolával és egy alsó résszel rendelkezik, az alsó rész félgömbszerû
kialakítású, alján salakoló zárral (5) rendelkezõ, salakeltávolításra alkalmas nyílás van, a kupola pedig a kezelendõ anyag betáplálására adagolócsonkkal (8), valamint a reakciótér felé kinyúló forgatható kónuszos keverõlapáttal (2) van ellátva; az üst (1) alsó része elõnyösen duplafalú köpennyel rendelkezik, a fûtõközeg – célszerûen olaj – áramoltatására, és belsõ fala saválló acél anyaga tantál bevonattal van ellátva, az
üst (1) köpenyén a reakcióhoz bevezethetõ közegek és kinyert reakciótermékek számára be- és kivezetõ csonkok (10,11) vannak kialakítva, és
a berendezés a kinyert termékeket a további kezelésére alkalmas egységekhez való továbbítására, valamint kapott termékek eltávolítására alkalmas vezetékekkel (13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 25, 28, 29) rendelkezik.
(51)
(11)
(21)
(73)
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(51) E06B 1/02
(2006.01)
E06B 1/60
(2006.01)
(11) 003200
2006.11.13.
(21) U 06 00067
(22) 2006.03.20.
(73) (72) Róka János 40%, Budapest (HU);
Szilágyi Antal 40%, Budapest (HU);
Szilágyi Antal 20%, Budapest (HU)
(54) Állítható vastagságú alátétszerkezet, elsõdlegesen nyílászárók tokszerkezetének helyzetbe állítására
(74) Szilágyi Antal, Budapest
2. ábra

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
E04B 2/14
(2006.01)
003210
2006.11.13.
U 06 00027
(22) 2006.02.08.
Heraklith Hungária Kft., Nagykapornak (HU)
Daborer, Franz, Zalaegerszeg (HU)
Építõtest
Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) Építõtest egy épületfalba való beépítésre közvetlenül egy épületnyílás, különösen ablak behelyezésére szolgáló nyílás fölött, azzal jellemezve, hogy legalább négy, különösen – kötött fagyapotból – készült
lapformájú eleme (10, 12, 14, 16, 18, 20) van, ahol az egyes elemek (10,
12, 14, 16, 18, 20) az építõtestnek legalább két további eleméhez (10,
12, 14, 16, 18, 20) vannak kapcsolva oly módon, hogy minden elem (10,
12, 14, 16, 18, 20) az építõtesten egy téglatestnek egy lapját képezi.
(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)
(74)

(57) Állítható vastagságú alátétszerkezet, amelynek egymáson elrendezett alátételemei vannak, azzal jellemezve, hogy az alátétszerkezet (1)
két alátétfélbõl (11, 12) van kialakítva, az alátétfelek (11, 12) alaplapjai
(111, 121) és fedlapjai (112, 122) egymással lejtésszöget (a, b) zárnak
be, az egyik alátétfélen (11) vezetõcsap (113), a másik alátétfélen (12)
vezetõhorony (123) van kialakítva, és az alátétfelek (11, 12) ellentétes
lejtésirányba vannak egymásra helyezve úgy, hogy a vezetõcsap (113) a
vezetõhoronyban (123) helyezkedik el.

5. ábra

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

1. ábra
(51) E05B 39/00
(2006.01)
(11) 003204
2006.11.13.
(21) U 06 00014
(22) 2006.01.25.
(73) (72) Róka János, Budapest (HU)
(54) Plombálási eszköz illetéktelen felnyitás jelzésére
(57) Plombálási eszköz illetéktelen felnyitás jelzésére, amelynek háza,
átkötõ eleme és záróeleme van, ahol a házban mûködtetõ furat van kialakítva, amelyben záróelem helyezkedik el, a mûködtetõ furat felülete
kúpos kialakítású, az átkötõ elem a záróelemben kialakított furaton van
átvezetve, a záróelem szegmensekbõl van kialakítva, külsõ palástja kúpos, a benne lévõ furat alakzáró elemekkel rendelkezik azzal jellemezve, hogy a mûködtetõ furatban (2) elrendezett záróelem (4) nagyobb átmérõjû vége alatt pozicionáló emelõelem (5) van elhelyezve, melynek
belsõ furatátmérõje (D) rugalmasan változó.

1. ábra

(51) F16L 33/00
(2006.01)
H02G 3/26
(11) 003213
2006.11.13.
(21) U 05 00229
(22) 2005.10.28.
(73) (72) Huszár Richárd, Veszprém (HU)
(54) Univerzális kábelvezetõ satu telekommunikációs kábelekhez
(74) dr. Gulyás Balázs, Dr. Gulyás Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) Univerzális kábelvezetõ satu telekommunikációs kábelek rögzítéséhez, amelynek tartószerkezethez való rögzítésre alkalmas, fordított U
alakú, felsõ részén zárt, rögzítõ fémrésze és menetes rúdja van, a rögzítõ
fémrész szárai párhuzamosak, felsõ menetes furatába alátét és rugós
alátét közbeiktatásával, oldható kötéssel, menetes anyával rögzített menetes rúd van csatlakoztatva, amelyre legalább egy, szimmetrikusan
összefordított, egyik másik félpofából álló, két félhenger alakú részbõl
kialakított, nagy átmérõjû kábel befogására szolgáló, elõnyösen
egyik-másik kábelvezetõvel rendelkezõ, furatján keresztül ráfûzött mûanyagpofája van, amely szintén alátét és rugós alátét közbeiktatásával,
oldható kötéssel, menetes anyával van a menetes rúdhoz rögzítve, a mûanyag bilincsek kábelátvezetõi célszerûen elmozdulást gátló belsõ bordákkal vannak ellátva, azzal jellemezve, hogy a rögzítõ fémrész (1)
egyik-másik szárán (11a, 11b) a biztonságos és univerzális felfogatásra
alkalmas, fészek alakú egyik-másik kivágása (14, 15) van, a védõlappal
(2) ellátott menetes rúd (3) hossza a mûanyag bilincsek (4n1...4nn) számától függõen változtatható, mely legalább egy, legfeljebb öt darab
mûanyag bilincset (4n1...4n5) tartalmaz, amelyeknek egyenként négy
félhenger alakú részbõl kialakított, kis átmérõjû kábelek befogására
szolgáló, egyik-másik kábelátvezetõje (41, 42), külsõ szélein csúszásgátló, legalább két, elõnyösen öt merevítõ bordája (44), felsõ részén középen átlósan elhelyezett, elfordulást gátló fészke (45) és elfordulást
gátló stiftje (46), valamint az egyik félpofa (4a) és a másik félpofa (4b)
elmozdulásmentes csatlakozására egy-egy párt alkotó rögzítõ fészekbe
(47) illeszkedõ rögzítõ stiftje (48) van.
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Megadott használati mintaoltalmak

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(51) H02G 9/00
(2006.01)
H02G 9/02
(2006.01)
(11) 003209
2006.11.13.
(21) U 06 00029
(22) 2006.02.09.
(73) ELKOND HHK a.s., Trstená (SK)
(72) Pallo, Jozef, Trstená (SK); Markovic, Nenad, Trstená (SK)
(54) Hossz- és keresztirányú nedvességbehatolással szemben védett jeltovábbító vezeték
(30) PV 2005-109 2005.02.18.
SK
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

1. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA
G08B 13/24
(2006.01)
003211
2006.11.13.
U 06 00021
(22) 2006.02.01.
(72) Somorjai László, Budapest (HU)
Kézzel könnyen mozgatható szilárd tárgyak eltulajdonítását
megakadályozó indukciós jelzõbélyeg elrendezés
(57) Kézzel könnyen mozgatható szilárd tárgyak eltulajdonítását megakadályozó indukciós jelzõbélyeg elrendezés, azzal jellemezve, hogy a
védett tárgyat részben vagy egészben körülvevõ permanens mágnesszálból, és azt a védett tárgyon rögzítõ kikeményedõ ragasztóanyagból
áll, a permanens mágnesszál (2) a kikeményedõ ragasztóanyagba (3)
van ágyazva és a kikeményedõ ragasztóanyag (3) átlátszó.
(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

(57) Hossz- és keresztirányú nedvességbehatolással szemben védett jeltovábbító vezeték, amely foam-skin típusú tömör polietilénréteggel beburkolt tömör vagy habosított polietilén réteggel borított szigeteléssel
körbe vett vezetõket tartalmazó erekkel rendelkezik, az erek kábelelemekbe vannak tekerve, a kábelelemek pedig kábelcsoportokat és/vagy
kábelkötegeket alkotnak, azzal jellemezve, hogy a kábelcsoportban (2)
legalább egy darab nedvességzáró elem (6) van elhelyezve, a nedvességzáró elem (6) a kábelcsoport (2) egyes kábelelemeivel (7) párhuzamosan van elrendezve, valamint a nedvességzáró elem (6) nedvesség
hatására térfogatát megnövelõ anyagot tartalmaz, továbbá a kábelcsoport (2) fölött kerületi szigetelés (3) helyezkedik el, amely kerületi szigetelés (3) legalább egy darab térfogatát nedvesség hatására kiterjesztõ
szalagból áll, a kerületi szigetelésen (3) kívül árnyékoló fémréteg (4)
húzódik, amely árnyékoló fémréteg (4) külsõ védõköpennyel (5) van
egybekapcsolva.

1b. ábra
1. ábra
A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 14 db.
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Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában
(11) 001161
(54) Áruátadó zsilip

MM3K

(21) U 97 00068

(11) 002854
(54) Horgászeszköz

(11) 001345
(21) U 98 00062
(54) Többnyelvû játékszabály-kijelzõvel ellátott céltábla, célbadobó
játékhoz
(11) 001527
(21) U 98 00087
(54) Menetes mûanyag betéttel ellátott, kétrészes mûanyag tuskó vasúti keresztaljakhoz

(11) 001767
(21) U 97 00053
(54) Kézi mûködtetésû koronadugó (söröskupak) zárókészülék üvegpalackok lezárására
(11) 001884
(21) U 00 00083
(54) Rokkantjármû mozgáskorlátozott személyek közlekedtetésére

(11) 002169
(54) Nyelvi játék dobókockával

(21) U 01 00070

(11) 002228
(54) Gyakorló létesítmény

(11) 003043
(21) U 05 00044
(54) Kényszerzáras modulrendszerû önkiszolgáló palacktároló

(21) U 05 00041

(11) 003059
(21) U 05 00090
(54) Reklámhordozó dokumentációs mappa földhivatali, cégbírósági
iratok tárolására

(11) 002593
(21) U 03 00073
(54) Elrendezés gázüzemû fogyasztók üzemanyagtartályának töltéséhez
(11) 002747
(21) U 03 00074
(54) Koncentrikus védõcsöves csõvezeték-elrendezés mûtárgykeresztezéséhez

(11) 002817
(54) Árvízvédelmi szerkezet

(11) 002982
(21) U 05 00070
(54) Élelmiszer-tartály viszkózus anyagok tárolására

(11) 003058
(54) Vészkioldó szerkezet

(11) 002384
(21) U 02 00074
(54) Szerkezet bármely kandalló homlokzatkeretének kialakítására és
annak mozgatásához

(11) 002816
(21) U 04 00078
(54) Búvárúszó, fenekezõ jellegû réteghorgászathoz

(21) U 05 00057

(11) 003051
(21) U 04 00201
(54) Párásítóval ellátott higiéniai papírterméktartó

(21) U 99 00343

(11) 002804
(21) U 04 00070
(54) Kétoldalas henger zárbetét zárszerkezet biztonsági zárakhoz

(11) 002880
(21) U 04 00080
(54) Háromdimenziós, térhatású képeslap

(11) 003049
(21) U 04 00211
(54) Multifunkcionális bemutató és kóstoltató berendezés

(11) 002141
(21) U 01 00057
(54) Áramló közeg kezelésére alkalmas készülék
(21) U 01 00071

(21) U 04 00063

(11) 002856
(21) U 04 00062
(54) Berendezés hullott gyümölcs felszedésére

(11) 002966
(54) Öntisztító lábtörlõ

(11) 001669
(21) U 99 00062
(54) Fúróeszköz, különösen lemezek megmunkálására

(11) 002168
(54) Nyelvi játék

(11) 002837
(21) U 04 00067
(54) Berendezés kiégetendõ anyagok rakatba rendezéséhez és szállításához

(11) 003060
(21) U 05 00109
(54) Csonkakúpelemekbõl kialakított tartálytörzs-szerkezet
(11) 003061
(54) Alvás-riasztós gyûrûszerkezet

(21) U 04 00296

(11) 003062
(21) U 05 00016
(54) Sporteszköz emberi testedzéshez és izomfejlesztéshez
(11) 003078
(21) U 05 00185
(54) Cigarettahamu és csikkgyûjtõ és -eltávolító berendezés gépjármûvekhez
(11) 003079
(21) U 05 00154
(54) Pozicionáló egység tárgynak referenciatárgyhoz igazítására
(11) 003088
(54) Automata pipettázó berendezés

(21) U 04 00077
A rovat 33 db közlést tartalmaz.
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(21) U 05 00155

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12
Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése

NB3K

(11) 001805
(21) U 98 00046
(54) Csonttörések egy vagy több kanüllált csavarral és Kirshner-dróttal való fedett csavarozására szolgáló szerkezet

(11) 003075
(54) Állvány kisülõlámpához
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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(21) U 05 00142

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12
Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Név-, illetve címváltozás

HC1K

(11) 001538
(21) U 98 00311
(54) Zárókupak, elõnyösen folyadékokat tartalmazó tartó- és/vagy tárolóeszközökhöz, például palackokhoz vagy dobozokhoz
(73) (72) ifj. Rigó Mihály, Budapest (HU)

(11) 002705
(21) U 03 00246
(54) Váltóhajtómû, elsõsorban nagysugarú kitérõk váltóinak együttes
szinkronállítására, rögzítésére
(73) Mûszer Automatika Kft., Budaörs (HU)
A rovat 2 db közlést tartalmaz.s

U115

