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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) U 07 00070
(22) 2007.05.09.
(71) Forgács István, Budapest, 1124 Apor Vilmos tér 20. (HU)
(54) Körforgó, billegõ kétkarú hinta

(21) U 07 00073
(22) 2007.05.15.
(71) Fucik, Vladimír, Bratislva, 821 07 Cilizská 6 (SK);
Vojcek, Lorant, Banská Bystrica, 974 04 Nad plázou 27 (SK);
Béres, Marek, Banská Bystrica, 974 11 Strázovská 4 (SK)
(54) Tisztítóberendezés szediment eltávolítására víztározók és vízterületek aljáról
(30) PÚV 123-2006
2006.05.19. SK
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN
ÉS SZÁLLÍTÁS
(21)
(71)
(54)
(74)

U 07 00068
(22) 2007.04.27.
K-Plast Kft., Üllõ, 2225 Zsarókahegy (HU)
Tárolóláda
Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 06 00263
(22) 2007.02.01.
(71) Kónya Attila, Zalaegerszeg, 8900 Árpád u. 10. (HU)
(54) Szénsavas italt tartalmazó üvegbe/palackba helyezett szívószál
(21)
(71)
(54)
(74)

U 07 00072
(22) 2007.05.14.
M-real Oyj, Espoo, 02100 Revontulentie 6 (FI)
Védõburkolat termékek csomagolására
Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(21) U 07 00066
(22) 2007.04.23.
(71) Subert István, Érd, 2030 Rizling u. 26. (HU)
(54) Segédeszköz vízbe merülõ hajótestek menettulajdonságainak
javítására
(74) Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

(21) U 07 00071
(22) 2007.05.11.
(71) Kiss Péter, Budapest, 1126 Böszörményi út 34. II/2. (HU)
(54) Közösségi ökogáz-reaktor berendezés

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21) U 07 00069
(22) 2007.05.08.
(71) Tarány Gábor, Dunaújváros, 2400 Fiastyúk u. 8. (HU)
(54) Tartóoszlop és gerenda elsõsorban közúti táblatartó portálhoz és konzolhoz
(74) dr. Kriston Pál szabadalmi ügyvivõ, Budapest

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(21) U 07 00074
(22) 2004.10.12.
(71) He Shan Lide Electronic Enterprise Company Ltd., He Shan City,
Guangdong Gong He Town (CN)
(54) Hajlékonycsöves világítóeszköz
(86) PCT/CN 02/01162
(87) WO 06/039839
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
A rovat 9 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
A23C 9/00
(2006.01)
003302
2007.05.14.
U 06 00212
(22) 2006.09.19.
Danone Kft., Budapest (HU)
Horváth Péter 60%, Kaposvár (HU);
Furmeister, Heiko 40%, Rosenheim (DE)
(54) Magas víztartalmú, tejalapú desszert
(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) Desszert, amelynek 20–65 tömeg% víztartalmú, formázott, adott
esetben ízesített tejalapú magja (1) és külsõ bevonata (3) van, azzal jellemezve, hogy a bevonat igazi csokoládéból van, és a magas víztartalmú
mag (1) legalább alsó felületén lényegében kakaó- vagy kakaómasszamentes összefüggõ záróréteg (2) helyezkedik el, és a bevonat (3) a magnak (1) legalább a záróréteg (2) által fedetlenül hagyott felületét fedi.
(51)
(11)
(21)
(73)
(72)

(51) A63B 21/00
(2006.01)
A63B 23/16
(2006.01)
(11) 003305
2007.05.14.
(21) U 06 00144
(22) 2006.06.01.
(73) (72) Bretz Károly János 55%, Budapest (HU); dr. Jobbágy Ákos
5%, Budapest (HU); dr. Bretz Károly 40%, Budapest (HU)
(54) Berendezés a kéz és az ujjak remegésének, az ujjak erõkifejtésének mérésére
(57) Berendezés a kéz és az ujjak remegésének, az ujjak erõkifejtésének
mérésére, fõleg munkaélettanban, a rehabilitációban és a sportkutatásban végzendõ vizsgálatokhoz, melyben adapterek (I, V), erõérzékelõ
(II) és elektromechanikus vevõkészülék (III) jelfeldolgozó, kiértékelõ
egységhez (IV) vannak kapcsolva, azza1 jellemezve, hogy golyóstoll
formájú adapterben (I) villa alakú mérõtest (1) van, amely mérõlapkákkal (2, 3) és kábelcsatornával (4) van ellátva, a mérõlapkákra (2, 3)
Wheatstone-hídba kapcsolt nyúlásmérõ bélyegek (5, 6, 7, 8) vannak felragasztva, a mérõlapkákon (2, 3) menetes furatok (9, 10) vannak, a villa
alakú mérõtest (1) golyóstoll hüvelybe (13) van beerõsítve, nyomófelülettel készített csavarok (11, 12) a mérõlapkák (2, 3) menetes furataiba
(9, 10) vannak becsavarva, a golyóstoll hüvelyhez (13) fémpálca (14)
van rögzítve, a nyúlásmérõ bélyegek (5, 6, 7, 8) Wheatstone-hídba kapcsolt kivezetései, a kábelcsatornán (4) keresztül, adapter kábellel (16)
vannak digitálisan programozható erõsítõhöz (38) csatlakoztatva, a
fémpálca (14) vezetéke (15) mikrokontrollerhez (39) van kapcsolva, az
elektromechanikus vevõkészülékre (III) fém elõlap (17) van felszerelve, amely furatokkal (18, 19), valamint réssel (20) van ellátva, a fém
elõlap (17) vevõkábellel (21) mikrokontrollerhez (39) van kötve.

1. ábra
(51) A61C 15/00
(2006.01)
A61C 15/04
(2006.01)
(11) 003297
2007.05.14.
(21) U 06 00236
(22) 2006.10.20.
(73) (72) Balogh Csaba, Érd (HU)
(54) Fogtisztító eszköz
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) Fogtisztító eszköz, amelynek két szára (1, 2) van, a szárak (1, 2)
felsõ végén (F) fogselyem szál (6) megvezetésére alkalmas horony (7)
van elrendezve, valamint a szárak (1, 2) alsó végüknél (V) rugalmasan
vannak egymáshoz csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy legalább
egyik szárán (1, 2), az alsó vég (V) közelében kialakított menetes furatban fejes állítócsavar (5), továbbá a szárakon (1, 2) a felsõ vég (F) közelében fogselyem szál (6) szakasz végeinek rögzítésére alkalmas rögzítõcsavarok (3, 4) vannak elrendezve.

1. ábra

2. ábra

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51) B01J 4/00
(2006.01)
F17C 7/00
(2006.01)
(11) 003298
2007.05.14.
(21) U 06 00240
(22) 2004.03.04.
(67) P0400516 2004.03.04.
HU
(73) (72) Both Zoltán, Budapest (HU)
(54) Mobil mérõberendezés propán-bután gáztartályok nyomáspróbájához és akusztikus emissziós vizsgálatához
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Mobil mérõberendezés propán-bután gáztartályok nyomáspróbájához és akusztikus emissziós vizsgálatához, melynek mobil hordozóeszközre (21) szerelt nyomásfokozó egysége, akusztikus emissziós mérõegysége (12) és személyi számítógépe (13) van. ahol a személyi számítógéppel (13) adatkapcsolatban átlõ akusztikus emissziós mérõegység
(12) koaxiális kábellel (16) kapcsolódik az akusztikus emissziós érzékelõ fejekhez (15), melyek a vizsgálandó propán-bután tartály (14) külsõ felületén tapadnak – azzal jellemezve, hogy a nyomásfokozó egység
egy vagy több, egyenként nyitó-záró szeleppel (2) ellátott, sûrített föld-
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gázzal töltött földgáz palackot (1), az azokat összekötõ vezeték (3) gerince háromjáratú töltõszelepet (4), földgáz-elõmelegítõt (9), kimeneti
(7) és bemeneti (6) nyomásmérõ órával ellátott nyomásszabályozót (5)
tartalmaz, és flexibilis gáztömlõvel (8) csatlakoztatható a vizsgálandó
propán-bután tartály (14) gázelvételi szerelvényéhez (20), elõnyösen
távadó egységgel (18) ellátott ellenõrzõ nyomásmérõ óra (19) közbeiktatásával, melyet jeltovábbító kábel (17) köt össze a személyi számítógéppel (13).

tüskékbõl (3.5) áll, tengelyre (2.2) való felfûzéssel csatlakoztatva a
nyitott gyûrûkbõl (2.1.1) felépülõ állórészhez (2).

1. ábra

2. ábra
(51) B05B 15/02
(2006.01)
G01N 1/00
(2006.01)
G01N 1/02
(2006.01)
(11) 003294
2007.05.14.
(21) U 06 00224
(22) 2006.10.02.
(73) GRP Plasticorr Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft.,
Budapest (HU)
(72) Kajtár Vilmos 61%, Budapest (HU);
Maros József 39%, Budakeszi (HU)
(54) Törésmentes szondacsõ kettõs falú tartályokhoz
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Törésmentes szondacsõ kettõs falú tartályokhoz, amely tartály egy
külsõ fallal, egy belsõ fallal, és egy azokat elválasztó zárt köztes térrel,
valamint a köztes térbe a tartály belsõ terén át bevezetett szondacsõvel
rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a szondacsõ (5) legalább egy elsõ
szakaszból (6) egy második szakaszból (7) és a kettõt gáztömören
összekötõ kiszélesedõ részbõl (8) áll, és a kiszélesedõ rész (8) az elsõ
szakasz (6) és a második szakasz (7) egymáshoz képesti irányának vagy
távolságának megváltozását a gáztömörséget megtartó deformációval
követõ kialakítású.

(51) B65D 83/00
(2006.01)
B65D 83/14
(2006.01)
B67D 1/04
(2006.01)
(11) 003303
2007.05.14.
(21) U 06 00206
(22) 2006.08.31.
(73) (72) Lindmayer István, Döbrököz (HU)
(54) Szén-dioxiddal dúsított italok palackjainak záró-, adagolóberendezéseihez tartozó felvezetõ szár
(74) Szõnyiné Kovács Adrien, Abaliget
(57) Szén-dioxid-gázzal dúsított italok palackjainak záró-, adagolóberendezéseihez tartozó felvezetõ szár, amely a palack belsõ terében helyezkedik el, a palack záró, adagolóberendezésének csõcsonkjához súrlódással kapcsolódik azzal jellemezve, hogy a felvezetõ szár (1)
hosszanti alakja palack (2) alakját követõ palack (2) belsõ falához simuló, alsó vége (3) a palack (2) fenekének (4) legfeljebb a középpontjáig
behajló, a felvezetõ szár (1) keresztmetszete hossz tengelyének irányában változó, felsõ vége (6) a záró, adagolóberendezéshez csatlakozó vége (5) egy vagy kettõs kör vagy körhöz közeli keresztmetszetû, attól lefelé a felvezetõ szár (1) keresztmetszete két vagy több üregû, a felvezetõ
szár (1) keresztmetszete egymáshoz az alkotó mentén érintõlegesen
csatlakozó két vagy több, kör vagy körhöz közelítõ alakú, vagy a
felvezetõ szár két egymással szembeni hosszanti alkotójának a köríven
való rögzítésével kialakított profilú.

2. ábra
(51) B30B 9/00
(2006.01)
B65F 1/00
(2006.01)
B65F 1/16
(2006.01)
(11) 003295
2007.05.14.
(21) U 06 00226
(22) 2006.10.06.
(73) Polyduct Zrt., Nádudvar (HU)
(72) Bisztrán János, Hajdúszoboszló (HU)
(54) Szelektív hulladékgyûjtõ edényzetbe telepített palackprés
(74) dr. Lindmayer István, Lindmayer Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) Szelektív hulladékgyûjtõ edényzetbe telepített palackprés, amely
polietilén palackok összepréselésére szolgál, azzal jellemezve, hogy a
pedálszerkezet (4) bovden kötélfeszítõn (4.3) keresztül van összekötve
a mozgórésszel (3), mely bovden bevezetés oldali préslapból (3.1), bovden végzõdés oldali préslapból (3.2) és az azokon elhelyezett lyukasztó-

1. ábra

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51) E04B 1/61
(2006.01)
E04B 2/88
(2006.01)
(11) 003299
2007.05.14.
(21) U 06 00284
(22) 2006.12.27.
(73) (72) Drozdová, Gabriella, Kosice (SK);
Pauljuková, Renáta, Kosice (SK)

U49

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/6
Megadott használati mintaoltalmak
(54) Sólemezekbõl mozaikszerûen kialakított építõelemes falburkolat
(30) PUV 238-2006
2006.11.27.
SK
(74) Karaffy Erzsébet, Miskolc
(57) Sólemezekbõl mozaikszerûen kialakított építõelemes falburkolat,
azzal jellemzve, hogy összekötõ rétegre (12) oldhatatlanul rögzített sókristály elemek (3) alkotta sólemez(ek)bõl (1) és tartófal (5) közé rögzített világítóelembõl (4) áll, ahol a sólemeznek (1) legalább egy, merevítéssel (131) ellátott, felerõsítéshez szükséges nyílása (13) van; továbbá
a sókristály elemek (3) teljes tömegükben kõsó (111) és/vagy tengerisó
(112) bármilyen tömegarányú keverékei, valamint a sólemezek (1) legalább egy rögzítõ elemmel (2) vannak a tartófalra (5) felerõsítve, ahol a
rögzítõelem (2) legalább egy sókristály elem (3) fix rögzítésével van
takarva.

3. ábra
(51) E04F 17/00
(2006.01)
E04F 17/08
(2006.01)
(11) 003300
2007.05.14.
(21) U 06 00216
(22) 2006.09.25.
(73) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,
Hódmezõvásárhely (HU)
(72) dr. Hajtó Ödön, Budapest (HU); Szolga András, Szeged (HU);
Mészáros Antal, Hódmezõvásárhely (HU)
(54) Elõre gyártott vasbeton elem közmûvezeték-csatornák, különösen kábelcsatornák építéséhez
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

E04H 1/12
(2006.01)
003293
2007.05.14.
U 06 00220
(22) 2006.09.28.
Fábiánfy Kálmán, Szentendre (HU)
Molnár Sándor, Pócsmegyer (HU)
Õrtorony katonai létesítményekhez
Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) Õrtorony katonai létesítményekhez, amelynek födémmel (10)
megosztott belsõ tere van, amelynek az ajtót (38) tartalmazó födéme
(10) felett tetõvel (14) fedett felsõ lõállása van; az õrtorony vázszerkezettel (1) rendelkezik, amelyhez oldalsó határoló szerkezet van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy
– a vázszerkezetnek (1) belsõ fõtartó oszlopai (2), valamint ezekhez
összekötõ tagok (4) beiktatásával oldható kapcsolatokkal csatlakoztatott külsõ sarokoszlopai (3) vannak;
– az oldalsó határoló szerkezet a külsõ sarokoszlopokhoz (3) oldható
kapcsolatokkal csatlakoztatott, elõnyösen keretes rácstagokból (6)
van kialakítva;
– a födém (10) a fõtartó oszlopokon (2) belül elhelyezkedõ belsõ
résszel (35), valamint a fõtartó oszlopok (2) és a sarokoszlopok (3)
között húzódó külsõ résszel (34) rendelkezik, és mind a belsõ rész
(35), mind a külsõ rész (34) tõbb, egymáshoz oldható kapcsolatokkal csatlakoztatott tagból van összeállítva, amelyek ugyancsak oldható kapcsolatokkal vannak a fõtartó oszlopokhoz (2) csatlakoztatva, elõnyösen azokon felfüggesztve;
– a fõtartó oszlopokhoz (2) oldható kapcsolatokkal csatlakoztatott
tetõnek (14) peremtartókkal (56), belsõ fõtartókkal (57) és kereszttartókkal (58–60) rendelkezõ vázszerkezete (55), valamint – elõnyösen szendvicspanelekbõl kialakított – fedele van; és a vázszerkezeti elemek egymáshoz és a fedélelemekhez oldható kapcsolatokkal vannak csatlakoztatva.

(51)
(11)
(21)
(73)
(72)
(54)
(74)

(57) Elõre gyártott vasbeton elem közmûvezeték-csatornák, különösen
kábelcsatornák építésére, amelynek fenéklemeze (3) és oldalfalai (4, 5)
vannak, azzal jellemezve, hogy mind a fenéklemez (3), mind az oldalfalak (4, 5) homloklapjai (3a, 4a, 5a) közül az egyik homloklap (3a, 4a,
5a) abból kinyúló bordát (9,10), az ezzel szemben lévõ homloklap (3a,
4a, 5a) pedig e bordával (9, 10) egyvonalba esõ, ezzel azonos alakú hornyot (7, 8) tartalmaz.

1. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

1. ábra

(51) G03B 21/00
(2006.01)
G03B 21/56
(2006.01)
(11) 003296
2007.05.14.
(21) U 06 00230
(22) 2006.10.12.
(73) (72) Sovány Endre, Kóny (HU)
(54) Többfunkciós vetítõernyõ
(74) dr. Karsay Zsófia, Szabadalmi Ügyvédi Iroda, Gyõr
(57) Zárt keretbe szerelt többfunkciós vetítõernyõ és képmegjelenítõ a
keretben kifeszített vetítõvászon felületével azonos – vagy kisebb mére-
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tû dekoratív kép megjelenítésére, azzal jellemezve, hogy a hátlapra (1)
szerelt alapkeretbe (2) foglalt fix csapágyház (3) és mozgó csapágyházakba (4) forgathatóan elhelyezett felsõ görgetõ (6) és alsó – görgetõhengerekkel (7) a görgetõhengerekkel (6–7) kifeszített végtelenített vászonnal (14) a felsõ görgetõhengert (6) meghajtó áthajtással (12) az
áthajtást (12) mozgató villanymotorral (11) van kialakítva.

1. ábra
G08B 15/00
(2006.01)
003304
2007.05.14.
U 06 00170
(22) 2003.11.05.
P0303650 2003.11.05.
HU
(72) Hekeli Valéria, Kõröshegy (HU);
Szili Dániel, Balatonszabadi (HU)
(54) Berendezés rágcsálók kimutatására
(74) Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi
Képviseleti Kft., Budapest
(57) Berendezés rágcsálók kimutatására, amelynek tápfeszültségrõl
mûködtetett, fogantyúval ellátott zárófejes gégecsöve és képfeldolgozó
egysége van, azzal jellemezve, hogy fogantyúval (10) és zárófejjel (2)
ellátott gégecsõ (3) zárófejében (2) mûgyanta tömítéssel (8) rögzített érzékelõkamera (9) és UV-fényforrás (1) van, az érzékelõkamera (9) és az
UV-fényforrás (1) adatkábellel (5) és tápkábellel (4) van a tápfeszültség
csatlakozós (6) képfeldolgozó egységhez (7) csatlakoztatva.

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

3. ábra
G05D 22/00
(2006.01)
003301
2007.05.14.
U 06 00214
(22) 2006.09.21.
VUJE, a.s, Trnava (SK)
Kluch, Karol, Kosice (SK); Sitár, Lubomír, Kosice (SK);
Madansky, Jozef, Kosice (SK)
(54) Készülék légnedvesség lecsapódásának kiküszöbölésére
(30) PÚV 2005-198
2005.09.21.
SK
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Készülék légnedvesség lecsapódásának kiküszöbölésére technológiai berendezések és környezetük hõmérsékletének fenntartására, azzal
jellemezve, hogy memóriával (9) ellátott mikroprocesszoros vezérlõegysége (1) van, a vezérlõegységhez (1) pedig fûtõtest (2), ventilátor
(3), környezetihõmérséklet-érzékelõ (4), anyaghõmérséklet-érzékelõ
(5) és relatívpáratartalom-érzékelõ (6) van csatlakoztatva.

(51)
(11)
(21)
(73)
(72)

1. ábra
A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 13 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) 002690
(21) U 03 00240
(54) Elrendezés jármûvezetõ által vezetett jármûvek illetéktelen használatának megakadályozására

MM3K

(11) 001256
(21) U 97 00235
(54) Szerkezet talajt határoló testek talajba való korrózióálló bekötésére vagy talajban levõ testek korrózióálló összekötésére

(11) 002789
(54) Hamvakból készített építõelem

(21) U 04 00071

(11) 001353
(54) Kárpitozott bútor

(21) U 97 00226

(11) 002897
(21) U 04 00229
(54) Aerodinamikai felületekkel kormányzott, hajlékonyszárnnyal repülõ, motoros légijármû

(11) 001405
(54) Forgattyús hajtómû

(21) U 97 00241

(11) 002969
(54) Képességfejlesztõ kilövõ játék

(21) U 04 00205

A rovat 9 db közlést tartalmaz.
(11) 002116
(21) U 00 00260
(54) Mobil kivitelû, elõnyösen vízátemelésre szolgáló szivattyúgépcsoport
(11) 002232
(21) U 01 00223
(54) A temetkezésnél használatos földben lebomló cellulózfóliából
készített hullacsomagoló eszköz

Használati mintaoltalom
újra érvénybe helyezése

NB3K

(11) 002804
(21) U 04 00070
(54) Kétoldalas hengerzárbetét zárszerkezet biztonsági zárakhoz
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Képviselet megszûnése
(11) 003290
(21) U 06 00192
(73) Vonalkód Rendszerház Kft., Budapest (HU)
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

HH2K

Név-, illetve címváltozás

HC1K

(11) 003218
(21) U 06 00001
(54) Erõsen nedvszívó, kreppelt anyagú, eldobható WC-ülõke-borítólap
(73) (72) Csurzás Gáborné, Pécs-Vasas (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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