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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

(21) U 07 00197
(22) 2007.11.15.
(71) Hollár István, Bükkaranyos, 3554 Munkácsy M. u. 16. (HU)
(54) Hamvak elhelyezésére szolgáló, temetõkben és kertekben
elhelyezhetõ „családi” hamvak tárolói

(21) U 07 00208
(22) 2007.11.21.
(71) Vörös József, Budapest, 1125 Galgóczy u. 31. (HU);
Szamos Alfonz, Budapest, 1237 Sósmocsár u. 1. (HU)
(54) Szerkezeti elrendezés nagyvárosok távolsági, elõvárosi, helyi
forgalmát lebonyolító jármûvek, fõleg sínjármûvek hálózatainak összehangolására
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) U 07 00221
(22) 1999.11.02.
(71) Lukács András, Zalaegerszeg, 8900 Zalai Tóth János u. 34. (HU)
(54) Mûanyag keretbe öntött mûanyag lép, polipropilén
alapanyagból

(21) U 07 00200
(22) 2007.11.19.
(71) Varga Zoltán, Zalaegerszeg, 8900 Zrínyi u. 41. (HU);
ifj. Varga Zoltán, Budapest, 1121 Hajnalka u. 28. (HU)
(54) Berendezés nyomócsõvezetékek légdugós tisztítására

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

(21) U 07 00215
(22) 2007.12.13.
(71) Vizi Balázs, Budapest, 1192 Kós Károly tér 11. fsz. 2. (HU)
(54) Anamorf kép normál megjelenítésére alkalmas tárgy,
különösen képeslap
(74) dr. Kriston Pál szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

U 07 00198
(22) 2007.11.16.
Pókos Krisztián, Kaposvár, 7400 Rezeda u. 19. (HU)
Eszköz helyi erõterek fizikai jellemzõinek megváltoztatására
Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) U 07 00209
(22) 2007.11.21.
(71) „METALLURGTRANS” Limited Liability Company,
Dnepropetrovsk, 49000 Lenin Sq.d.l. (UA)
(54) Többtonnás rakomány számára szolgáló vasúti tehervagonplató
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 07 00201
(22) 2007.11.20.
(71) Berczi László Csaba, Dévaványa, 5510 Bethlen Gábor u. 10 (HU)
(54) Díszítõ profil
(21) U 07 00207
(22) 2007.11.20.
(71) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft.,
Hódmezõvásárhely, 6800 Makói út, CSOMIÉP Ipartelep (HU)
(54) Elõre gyártott vasbeton peronszegélyelem
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) U 07 00216
(22) 2007.12.13.
(71) Juhász Róbert, Baja, 6500 Bereczki Máté u. 18/f (HU)
(54) Létrarögzítõ eszköz autós tetõcsomagtartókhoz
(21) U 07 00205
(22) 2007.11.20.
(71) Makkai István, Mályi, 3434 Széchenyi út 57. (HU)
(54) Vendégasztal alkalmazása elektromos fazekas korongozógépekhez

(21) U 07 00199
(22) 2007.11.16.
(71) Dudás Ferenc Zsolt 50%, Budapest, 1076 Thököly út 21. (HU);
Csengeri Árpád 25%, Budapest, 1158
Klebelsberg Kunó u. 51. fsz/2. (HU);
Benkó László András 25%, Budapest, 1033
Kaszásdülõ u. 5. (HU)
(54) Aktív fénykibocsátó útburkolati prizma

(21) U 07 00206
(22) 2007.11.20.
(71) Makkai István, Mályi, 3434 Széchenyi út 57. (HU)
(54) Furatos tálak hermetikus leszorítása fazekas korongozógépeken

(21) U 07 00219
(22) 2007.12.13.
(71) MÁV Vasútépítõ Gépellátó és Szolgáltató Kft., Budapest, 1103
Kõér u. 2/d (HU)
(54) Önjáró aljköztömörítõ munkagép vasúti pálya aljközeiben
lévõ ágyazati anyag, valamint az ágyazat széleinek és rézsûjének gépi úton történõ tömörítéséhez, vasúti pályafenntarási
és építési munkáknál

(21) U 07 00217
(22) 2007.12.13.
(71) MÁV Vasútépítõ Gépellátó és Szolgáltató Kft., Budapest, 1103
Kõér u. 2/d (HU)
(54) Univerzális darus jármû személyek, anyagok, eszközök
szállítására, rakodására vasúti pálya fenntartási
és építési munkáknál

(21) U 07 00211
(22) 2007.11.23.
(71) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, 92400 „Les Miroirs” 18,
avenue d’Alsace (FR)
(54) Szigetelõüveges nyílászáró
(30) 0651370
2006.04.19. FR
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) U 07 00218
(22) 2007.12.13.
(71) MÁV Vasútépítõ Gépellátó és Szolgáltató Kft., Budapest, 1103
Kõér u. 2/d (HU)
(54) Felsõvezeték-szerelõ jármû személyek, anyagok, eszközök
szállítására, felsõvezeték mérésére, ellenõrzésére, szerelésére
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(21) U 07 00212
(22) 2007.11.23.
(71) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie, 92400 „Les Miroirs” 18,
avenue d’Alsace (FR)
(54) Kötés két üreges profilvég összekapcsolására
(30) 0651370
2006.04.19. FR
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) U 07 00204
(22) 2007.11.20.
(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

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) U 07 00210
(22) 2007.11.23.
(71) 3DHISTECH Kft., Budapest, 1121
Konkoly-Thege M. u. 29–33. 25. ép. (HU)
(54) Berendezés szöveti mikrosorozat-blokkok létrehozására
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) U 07 00203
(22) 2007.11.20.
(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 07 00213
(22) 2004.10.13.
(71) Baltási Gábor, Telki, 2089 Hársfa u. 7. (HU);
Budaházy Árpád, Budapest, 1016 Csap u. 1. (HU);
dr. Sótonyi Gergely, Budapest, 1025 Zöldkert u. 1–2. (HU);
Tóth Balázs, Budakeszi, 2092 Huszár u. 14. (HU)
(54) Hirdetõoszlop
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) U 07 00220
(22) 2007.12.13.
(71) STA Vertriebs-GmbH, Salzburg, 5020 Klessheimer Allee 13
(AT)
(54) Aktív hídkapcsolás bipoláris áram gerjesztésére periódikusan
változó mágneses terek elõállítására
(30) 102007040063.4
2007.08.24. DE
(74) dr. Bretz Károly, Budapest

(21) U 07 00202
(22) 2007.11.20.
(71) Günal Aluminyum Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Bornova,
Izmir Kazim Dirik Mah, Sanayi Cad. No. 43/1 (TR)
(54) Zárószerkezet reklámtáblákhoz
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 24 db közlést tartalmaz.
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(51) B60Q 9/00
(2006.01)
B60Q 1/34
(2006.01)
B60Q 11/00
(2006.01)
(11) 003365
2007.12.05.
(21) U 06 00285
(22) 2006.12.27.
(73) (72) Keil Béni, Budapest (HU);
Vági György, Pécs (HU)
(54) Kiegészítõ indexjelzõ gépjármûvekhez
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51) A62B 7/00
(2006.01)
A62B 18/00
(2006.01)
(11) 003368
2007.12.05.
(21) U 06 00251
(22) 2006.11.16.
(73) (72) dr. Salga István, Budapest (HU);
Szécsi Jenõné, Budaörs (HU)
(54) Többrétegû szájmaszk
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Többrétegû szájmaszk, amelynek legalább két egymáson fekvõ
lapszerû szûrõrétege van, melyek egymással párhuzamos irányban berakásokba (B) vannak rendezve és szabályos négyszög alakú kerülete
mentén egy zárószegély (3) van, melyhez megkötõ(k) (4) van(nak)
hozzáerõsítve azzal jellemezve, hogy ezüstözött szövet alapanyagú
belsõ antiszeptikus szûrõrétege (2) van.

(57) Kiegészítõ indexjelzõ gépjármûvekhez, amelyeknek bal- és jobboldali indexlámpáik vannak, azzal jellemezve, hogy a bal- és jobboldali
indexlámpákkal egybeépített vagy azoktól elkülönített bal- és jobboldali parkolásjelzõi (2, 3) vannak, ezekben kapcsolóval összekötött
világítóelem helyezkedik el, a kapcsoló a gépjármû indexkapcsolójával
van egybeépítve, vagy attól elkülönítetten a mûszerfalon vagy annak
közelében van elhelyezve, a kapcsolónak a kikapcsolt állapoton kívül
három aktív állása van, az elsõben a baloldali parkolásjelzõ (2), a
másodikban a jobboldali parkolásjelzõ (3) és a harmadikban mindkét
parkolásjelzõ (2, 3) világítóeleme mûködtetett, és a parkolásjelzõknek
(2, 3) a világító állapotban a parkolási szándékot és annak irányát
egyértelmûen jelzõ felületi kialakítása van, a bal- és jobboldali parkolásjelzõknek (2, 3) a parkolási szándékot egyértelmûen jelzõ világítófelülete van.

1. ábra

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
B27F 1/00
(2006.01)
003364
2007.12.05.
U 07 00021
(22) 2007.02.14.
(72) Miskó József, Balatonfüred (HU)
Ékcsapos, önzáró, oldható fakötés fából készült ágyak kávaszerkezetéhez
(57) Ékcsapos, önzáró oldható fakötés fából készült ágyak kávaszerkezetéhez, azzal jellemezve, hogy a fából készült ágykáván (1) 2 darab
fecskefark profilú, a profilra merõleges irányban felfelé szélesedõ csap
(3 és 4), míg az ágylábon (2) 2 darab a csaphoz illeszkedõ profilú
csaphely (5 és 6) van kialakítva, melyek egymáshoz alakzáróan kapcsolódnak.

(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

1. ábra

(51) B62K 27/16
(2006.01)
B62K 19/00
(2006.01)
B62K 19/48
(2006.01)
(11) 003366
2007.12.05.
(21) U 06 00277
(22) 2006.12.13.
(73) (72) Grega Csaba, Vámospércs (HU)
(54) Esõvédõ szerkezet, fõként kerékpárok számára
(74) Szabóné Kiss Sára, EMRI-PATENT Kft., Debrecen
(57) Esõvédõ szerkezet, fõként kerékpárok számára, mely átlátszó mûanyag lemezzel fedett vázszerkezet, azzal jellemezve, hogy a vázszerkezet a nyereg felé enyhén hajlított és a kerékpárnyakhoz oldhatóan
rögzített, a vázszerkezet célszerûen két U-alakú fõelembõl áll: egy
rögzítõelembõl (1), és egy védõelembõl (2); a rögzítõelem (1) részei a
rögzítõelem szárai (3) és a rögzítõelem szárait összekötõ elem (4),
melyek kialakítása folytonos, valamint a rögzítõelem szárai (3)
legalább kormányszarv távolságra vannak egymástól, továbbá a rögzítõelemhez (1) oldhatatlanul van rögzítve a csatlakozó rész (8); a védõelem (2) részei a védõelem szárai (6) és a védõelem szárait összekötõ
elem (7), melyek kialakítása folytonos, és a védõelem (2) oldhatóan
kapcsolódik a rögzítõelemhez (1).

4. ábra
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E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51) E02B 15/00
(2006.01)
C02F 1/40
(2006.01)
(11) 003361
2007.12.05.
(21) U 07 00045
(22) 2007.03.19.
(73) (72) Bárczy Zoltán, Budapest (HU);
Dezsõ Tamás, Budapest (HU)
(54) Eszköz vízfelszínen úszó olajréteg eltávolításához
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) Eszköz vízfelszínen úszó olajréteg eltávolítására, amely olajszelektív – oleofil és hidrofób – felitató anyagból van, azzal jellemezve,
hogy harmonikaszerûen összehajtogatható vagy feltekercselhetõ hálóként (1) van kialakítva, amely a hálót (1) képezõ fonalakkal (3, 4)
határolt, egymással szöget bezáró mezõket (2, 5) tartalmaz, amelyek
anyagfolytonosan élben csatlakoznak egymáshoz.
4. ábra

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR
D06F 89/00
(2006.01)
003367
2007.12.05.
U 06 00257
(22) 2006.11.24.
(72) Dobi József, Nagykõrös (HU);
Pap Roland Kálmán, Kecskemét (HU)
(54) Felsõruha-hajtogató
(74) VTPatent Kft., Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(51)
(11)
(21)
(73)

(57) Felsõruha-hajtogató, amely egy sík hajtogatólapból, valamint
abban kiképzett stancolásokból és bevágásokból áll, azzal jellemezve,
hogy a hajtogatólapban (5) a hajtogatólap (5) egyik oldalhosszának (L)
feléig, a másik oldalhossz (K) felezõvonalától (t) egyenlõ távolságra
egymással párhuzamos bevágások (7) és azok folytatásában stancolások (6) vannak kiképezve, valamint a hajtogatólap (5) egyik oldalhosszának (L) felénél, a bevágások (7) és stancolások (6) vonalát
összekötõ, arra merõleges további stancolás (9) van kialakítva, és a
bevágásokkal (7) továbbá stancolásokkal (6, 9) a hajtogatólapban ráhajtólap (1), oldallapok (2, 3) és alaplap (4) van kiképezve oly módon,
hogy az oldallapok (2, 3) a ráhajtólapra (1) és az alaplapra (4) a
bevágások (7) és stancolások (6) mentén, a ráhajtólap (1) az alaplapra
(4) a stancolás (9) mentén ráhajlóan van kiképezve.

2. ábra

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
F03B 17/00
(2006.01)
003362
2007.12.05.
U 07 00037
(22) 2007.03.09.
(72) Bobály Attila, Nagykanizsa (HU);
Bobály Sándor, Nagykanizsa (HU)
(54) Felhajtóerõ turbina
(51)
(11)
(21)
(73)

(57) Felhajtóerõ turbina, amely rendelkezik tárolóval, állvánnyal, állványra szerelt csapágytartó bakokkal, forgórésszel, a forgórész tengelyére felékelt nyomatéktovábbító szerkezettel, valamint az állványra
felfogott fúvócsõvel, azzal jellemezve, hogy a forgórészen (30) egy
vagy több légkamra (32) van kialakítva, az egyes légkamrák (32)
térfogatát a homloklapok (32a), a belsõ gyûrû (32b), a nyomaték átadó
lap (32c) és a külsõ palástív (32d) felületei határolják, amelyeknél az
egyes légkamrák palástnyílásai (33) ívhosszának és a légkamrák külsõ
palástívei (32d) ívhosszának az egymáshoz való viszonya 1:9 és 4:1
méretarányok között van kialakítva, továbbá az állványra (20) egy vagy
több fúvócsõ (40) van felfogva, oly módon, hogy a fúvócsõ kifolyó
nyílása (40a) a forgórész tengelyének (31) középpontján átmenõ függõleges síktól a forgás irányául megegyezõ oldalon x távolságra, a
forgórész tengelyének (31) középpontján áthaladó vízszintes síktól lefelé y távolságra van elhelyezve, ahol az x értéke a forgórész R sugarának 0 és R közötti, az y értéke a forgórész R sugarának 0,7 R és 3R
közötti mérettartományán belül foglal helyet.

1. ábra

U4

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám II. kötet, 2008.01.28.
Megadott használati mintaoltalmak
mítógépet magában foglaló blokkokkal, valamint elektronikus és/vagy
elektromágneses jelek továbbítására alkalmas átviteli csatornákkal rendelkezik, azzal jellemezve, hogy adattároló szervvel és számítógéppel
rendelkezõ legalább egy közvetítõ egységet (1) és jelek adására és vételére alkalmas legalább egy hitelezõ eszközt (2) tartalmaz, a közvetítõ
egység (1) az átviteli csatornán (6) keresztül a hitelezõ eszközzel (2)
van összekötve, továbbá a közvetítõ egységgel (1) legalább egy kliens
blokk (3) van adatátvitelre alkalmas módon összekapcsolva, a kliens
blokkhoz (3) továbbá legalább egy bank blokk (4) van hozzárendelve,
amelyik egyik oldalról az átviteli csatornán (6) keresztül a hitelezõ
eszközhöz (2) és a kliens blokkhoz (3) kapcsolódik, míg a kliens blokk
(3) a hitelezõ eszközzel (2) van összekötve.
1. ábra
(51) F03G 4/00
(2006.01)
(11) 003363
2007.12.05.
(21) U 07 00029
(22) 2007.02.27.
(73) (72) Csizmadia László, Kaposvár (HU)
(54) Hõcserélõ talajcellás hûtõ-fûtõ berendezés
(57) Hõcserélõ talajcellás hûtõ-fûtõ berendezés a talajhõ hasznosítására
azzal jellemezve, hogy hûtendõ vagy fûtendõ térbõl (12) a hõcserélõ
talajcellához (1) csatlakozó leszálló légvezetékhez (4) ventilátor (2)
kapcsolódik, a felszálló légvezeték (3) hõszigeteléssel (7) és légáteresztõ védõmaszkkal (5) van ellátva, valamit a ventilátor (2) légszûrõ
betétet (8) tartalmaz és a talajban elhelyezett hõcserélõ talajcella felett
víztöltõ csõ (6) helyezkedik el.

1. ábra

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(51) H01H 50/00
(2006.01)
H01H 3/00
(2006.01)
H01H 71/00
(2006.01)
(11) 003369
(21) U 06 00247
(22)
(73) (72) Demény István, Budapest (HU)
(54) Ütközési árammegszakító

2007.12.05.
2006.11.08.

(57) Ütközési árammegszakító, gépjármûvek ütközés közbeni áramtalanítására, mely a gépjármû elektromos áramkörébe kapcsolódik,
azzal jellemezve, hogy mûanyag házban (1) beépített alsó érintkezõ
lappal (14) ellátott szorító hüvelye (2) van és csavarokkal (9) vezetõ-rögzítõ rudazathoz (4), rögzített mûanyag tárcsában (6) elhelyezett
beállító csavarja (7) és ezzel feszített rugó (10) által terhelt mûanyag
vezetõlapba (5) beépített felsõ érintkezõ lapot (13) tartalmazó, és ezzel
együtt mozgó kábelsaruja (8) van és az alsó érintkezõ lap (14) és a felsõ
érintkezõ lap (13) közé, rugó (10) által beszorított fémgolyóval (3) van
ellátva, valamint a beállító csavart (7) rögzítõ hernyócsavarja (11) és
lemezburkolata (12) van.

1. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA
G07C 11/00
(2006.01)
003360
2007.12.05.
U 07 00053
(22) 2007.03.27.
PANKONTRAKTOR s.r.o. SK-040 01 Kosice (SK)
Pavlis, Ján, Kassa (SK);
Pavlisova, Alena, Kassa (SK)
(54) Pénzügyi kölcsönök interneten keresztüli közvetítésére alkalmas eszközök kapcsolási elrendezése
(30) PÚV 176-2006
2006.08.10.
SK
PÚV 148-2006
2006.07.06.
SK
PÚV 98-2006
2006.04.26.
SK
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) Pénzügyi kölcsönök interneten keresztüli közvetítésére alkalmas
eszközök kapcsolási elrendezése, amely adattároló szerkezetet és szá(51)
(11)
(21)
(73)
(72)

1. ábra

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 10 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) 002642
(21) U 03 00146
(54) Folyadéktartályos szeleppel ellátott szagelszívó

MM3K

(11) 001715
(21) U 99 00140
(54) Berendezés növényolaj finomítására, fõleg észterezésére

(11) 002989
(21) U 04 00132
(54) Szigetelésvédõ távtartó csõvezetékekhez

(11) 001915
(21) U 00 00130
(54) Kötõelem, különösen halmozható elemek szükség esetén oldható
összekötésére

(11) 003052
(54) Egykerekû jármû

(11) 001938
(21) U 00 00143
(54) Berendezés gyorsan szaporodó mikroorganizmusok
tömegszaporítására, fõleg mezõgazdasági célokra

(11) 003279
(21) U 06 00218
(54) Folyamatos és irányított üzemû komposztáló különösen mésszel
kezelt szennyvíziszapok komposztálására

(11) 002371
(54) Lesikló szerkezet siklókocsihoz

(21) U 02 00131

(11) 003280
(21) U 06 00203
(54) Csatlakozó szerelvény csõcsatlakozásokhoz

(11) 002465
(54) Világító dobótányér

(21) U 02 00147

A rovat 13 db közlést tartalmaz

(11) 002485
(54) Ékszer

(21) U 02 00161

Használati mintaoltalom
újra érvénybe helyezése

(21) U 05 00114

NB3K

(11) 002488
(21) U 02 00144
(54) Berendezés visszavezetett kipufogógáz mennyiségének
és hõmérsékletének szabályozására belsõ égésû motorhoz

(11) 002758
(21) U 03 00294
(54) Berendezés vízfolyások medrének vagy állóvizek földfelszínteknõjének kotrására

(11) 002520
(54) Világító tollaslabda

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(21) U 02 00146
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Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás

(11) 003229
(21) U 06 00119
(73) Hoffmann Gábor, Tiszakécske (HU)
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

PC3K

(11) 001968
(21) U 00 00210
(73) Heraklith GmbH, Fürnitz (AT)
(74) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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