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Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) U 08 00215
(22) 2008.11.19.
(71) Jenei Zsolt, Kistelek, 6760 Molnár János u. 57. (HU)
(54) Tisztító és védõ kesztyû szennyezõdések eltávolítására és kivédésére

(21) U 08 00223
(22) 2008.12.02.
(71) Bokkon Imre, Fertõszentmiklós, 9444 Kossuth L. u. 34. (HU)
(54) Egynemûen kialakított tömböt képzõ tömör hõleadó felülettel
ellátott fûtési-hûtési radiátor helyiségek fûtéséhez
(21) U 08 00224
(22) 2008.12.03.
(71) HAWLE Szerelvénygyártó és Forgalmazó Kft., Szentendre,
2000 Dobogókõi út 5. (HU)
(54) Szelepszerkezet, különösen tûzcsaphoz
(74) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

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

U 08 00212
(22) 2008.11.19.
dr. Hájos Norbert, Dunakeszi, 2120 Meder u. 4/16. (HU)
Kettõs, túlhûtött szeletelõ kamra
dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) U 08 00220
(22) 2008.11.27.
(71) Kiss Dániel, Szombathely, 9700 Váci Mihály u. 33.
IV/14. (HU)
(54) Fûtésszabályozó eszköz

(21) U 08 00222
(22) 2008.12.02.
(71) Kiss József, Sárbogárd, 7000 MÁV TLP. 6. 1/2. (HU)
(54) Univerzális mérõsablonok a MÁV Zrt-nél rendszeresített váltók (kitérõk) szabványos méreteinek ellenõrzésére és vizsgálata elvégzéséhez (európai vasutaknál is alkalmazott más
méretekkel)

(21) U 08 00216
(22) 2008.11.20.
(71) Szlávik Tibor, FL 34431 3505 S.W. Soundview
Dr. Dunnellan (US)
(54) Energiaátalakító berendezés
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 08 00218
(22) 2008.11.21.
(71) Kuti Ernõ, Budapest, 1039 Aradi u. 25. (HU)
(54) Síkvízi sikló versenykajak

(21) U 08 00226
(22) 2008.12.05.
(71) Velekey Szerelvénygyártó Kft., Szombathely,
9700 Vépi u. 18. (HU)
(54) Kombinált biztonsági szelep

(21) U 08 00221
(22) 2008.11.28.
(71) Kuti Ernõ, Budapest, 1039 Aradi u. 25. (HU)
(54) Fénysorompós vasúti átkelõk biztonságossá tétele

A rovat 11 db közlést tartalmaz.
E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21)
(71)
(54)
(74)

U 08 00219
(22) 2008.11.24.
Rékási József, Budapest, 1153 Dobó u. 26. (HU)
Értékmegõrzõ
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
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Megadott használati mintaoltalmak

(57) Egymásra rakható étkezõeszköz, amely legalább két egymás mellé
helyezett edényt, és legalább egy tálcát tartalmaz, azzal jellemezve,
hogy az edények (1) a tálcán (2) helyezkednek el, és a tálca (2) felsõ síkján az edények alsó körvonalát legalább részben követõ, azokhoz alakzáróan kapcsolódó perem (2.1) van kiképezve, a tálca (2) alsó síkján pedig az edények (1) felsõ körvonalát legalább részben követõ, az edényekhez (1) alakzáróan kapcsolódó perem vagy kidomborodás (2.2)
van kialakítva.

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51) A47C 9/02
(2006.01)
(11) 003527
2008.12.08.
(21) U 08 00167
(22) 2008.08.28.
(73) (72) Lenkei Balázs, Budapest (HU)
(54) Dinamikus ergonomikus ülõbútor
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Dinamikus, ergonomikus ülõbútor, különösen irodai munkavégzésre szolgáló szék, amelynek a benne helyet foglaló személy testének
megtartására alkalmas ülõlapja (1), háttámlája és lábszerkezete (20),
valamint fix és változtatható hosszúságú és helyzetû illesztéseket, továbbá fix és tengelyes elfordulást lehetõvé tevõ csomópontokat tartalmazó vázszerkezetete van – azzal jellemezve, hogy a vázszerkezet támasztó oszlopból (3), ahhoz csatlakozó kengyelrendszerbõl és azokkal
csatolásban lévõ alsó tartózsámolyból (10) áll; a tartózsámoly (10) alján
van a lábszerkezet (20) befogadására alkalmas tengelypersely (11) kialakítva; a támasztó oszlopra (3) háttámlakeret (2) illeszkedik, a támasztó oszlop (3) tetejénél fix kötésben, és adott esetben deréktájékon
további távtartóval (19) van merevítve; a kengyelrendszer a támasztó
oszlop (3) oldalához fixen csatlakoztatott hátsó kengyelpárból (4),
azokhoz csuklómozgást megengedõ könyöki kötõelemmel (5) kapcsolt
üléstartó kengyelekbõl (6), azokhoz csúszó-forgó kötõelemen (16) át
kapcsolódó elülsõ támasztékból (7) áll; az ülõlap (1) az üléstartó kengyelekhez (6) az alsó felületének oldalsó széleinél futó felsõ síneken
(14) és az üléstartó kengyelek (6) belsõ felületén futó alsó síneken (15)
keresztül illeszkedik; a megtört profilú, oldalélében íves csúszópályát
(18) tartalmazó elülsõ támaszték (7) alsó vízszintes éle elfordíthatóan
csatlakozik a tartózsámoly (10) elülsõ részéhez; az üléstartó kengyeleknek (6) csuklómozgást megengedõ konzolfüggesztõ kötõelemmel (29)
csatlakozó alsó támasztókonzoljaik (9) vannak, amelyek a tartózsámolyra (10) fékezõmechanikával ellátott tengelyû forgóáttételen (8)
keresztül támaszkodnak; a tartózsámoly (10) hátsó részét és a támasztó
oszlop (3) alsó ívét mindkét végén csuklómozgásra alkalmas csatlakozású, hátsó távtartó hozza kapcsolatba.

4. ábra

A63H 23/10
(2006.01)
003533
2008.12.08.
U 08 00165
(22) 2008.08.28.
(72) Könyves Kálmán, Gödöllõ (HU)
Vízijáték
Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) Vízijáték, amelynek a vízfelszínen úszó, billegõ teste (1) van, azzal
jellemezve, hogy teste (1) összekapcsoló elemekkel (2) egymáshoz rögzített két félgömbbõl van kialakítva, és a test (1) belsejében elhelyezett
ellensúlyai (3), a testen (1) áthaladó, a testbe (1) ágyazott csövek (4), a
csõ (4) felsõ végén, a csõhöz (4) csuklószerkezettel (6) rögzített, nyílással (22) ellátott kiömlõeleme (5), a csõ (4) másik végén, elõnyösen a test
(1) középpontjában egy gumiharmonika (7) van, amely gumiharmonika
(7) egy toldóelemmel (8) egy rugalmas csõhöz (9) van csatlakoztatva, a
rugalmas csövön (9) egy lesúlyzó elem (10) van elhelyezve, és amely
rugalmas csõ (9) egy vízszabályozó elem (11) közbeiktatásával egy
szivattyúhoz (12) van csatlakoztatva.

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

5. ábra
(51)
(11)
(21)
(67)
(73)
(54)

A47J 47/14
(2006.01)
003540
2008.12.09.
U 08 00046
(22) 2004.06.10.
P0401169 2004.06.10.
HU
(72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
Egymásra rakható étkezõeszköz

1. ábra
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(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51) B30B 1/04
(2006.01)
B02C 21/00
(2006.01)
(11) 003537
2008.12.08.
(21) U 08 00049
(22) 2004.10.15.
(67) P0402083 2004.10.15.
HU
(73) (72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
(54) Hulladékpréselõ szerkezet

B27C 1/14
(2006.01)
003534
2008.12.08.
U 08 00100
(22) 2008.05.28.
(72) Kizmann Lajos, Ecser (HU)
Fafaragó tárcsa anyagleválasztáshoz

(57) Fafaragó tárcsa fa anyagleválasztáshoz, azzal jellemezve, hogy
központosító furattal (2) ellátott lemeztárcsája (6) van, amely lemeztárcsában két eltérõ átmérõjû osztókörön (3, 4) forgácsolóélek (1) vannak
kialakítva.

(57) Hulladékpréselõ szerkezet, amely mozgatószerkezettel mûködtetett nyomóelemet, vázszerkezethez rögzített tartóelemet és támasztóelemet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a vázszerkezeten (4) lévõ támasztóelemen (4.1) elmozdulni képesen ágyazott nyomóelemhez (1) a
mozgatószerkezet (2) van kapcsolva, a nyomóelemmel (1) szemben a
vázszerkezeten (4) a tartóelem (3) helyezkedik el.

1. ábra

(51)
(11)
(21)
(67)
(73)
(54)

B63B 38/00
(2006.01)
003541
2008.12.09.
U 08 00048
(22) 2005.08.17.
P0500775 2005.08.17.
HU
(72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
Úszósziget

(57) Úszósziget, amely legalább két úszóegységbõl áll, azzal jellemezve, hogy az úszóegységet (A, B, C) legalább egy úszóelem (la, 1b,
1c) alkotja, az úszóelemek (1a, 1b, 1c) egymáshoz oldhatóan vannak
kapcsolva és az úszóelemekre (1a, 1b, 1c) felépítmény (2a, 2b, 2c)
van szerelve, továbbá az úszóelemek (1a, 1b, 1c) egyike motoros úszóelem (1c).

1. ábra
(51) B30B 1/04
(2006.01)
B02C 21/00
(2006.01)
(11) 003536
2008.12.08.
(21) U 08 00050
(22) 2004.10.15.
(67) P0402084 2004.10.15.
HU
(73) (72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
(54) Szelektív hulladéktömörítõ szerkezet
(57) Szelektív hulladéktömörítõ szerkezet, amely tárolót és tömörítõszerkezetet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy egy vázszerkezetbe (10)
legalább egy tároló (C1, C2, C3) és legalább egy tömörítõszerkezet (A,
B) van elhelyezve, és a tömörítõszerkezet (A) támasztóelembõl (2a) és
vele szemben elhelyezett, a támasztóelem (2a) felé elmozdulni képes
nyomóelembõl (1a) és ahhoz fixen rögzített préselõ elembõl (3) áll.

1. ábra

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

B66B 5/12
(2006.01)
003535
2008.12.08.
U 08 00090
(22) 2008.05.07.
(72) Deák Ferenc László, Budapest (HU)
Kötélbiztosító mágneses eszköz szekcionált kapukhoz

(57) Kötélbiztosító mágneses eszköz kötéldobbal felszerelt szekcionált
kapukhoz, amely a szekcionált kapun alkalmazott kötéldob belsejében
van elhelyezve, azzal jellemezve, hogy legalább egy állandó mágnes (2)
rögzítõelemmel (4) a kötéldobhoz (1) rögzített, a mágneses teret a
kötéldob (1) felszíne felé vezetõ, ferromágneses anyagú, vaslemez
tartóval (3) van ellátva és az eszköznek kötéldob (1) felszínére csévélt
ferromágneses tulajdonságú acélsodrony kötélre (5) vonzó erõt kifejtõ
mágneses tere van.

1. ábra
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E02F 3/88
(2006.01)
003538
2008.12.09.
U 08 00106
(22) 2008.05.30.
Tatech Kft., Tatabánya (HU)
Baranyainé Búzás Ilona 30%, Tatabánya (HU);
Jancsák Csaba 40%, Tatabánya (HU);
Jancsák Csabáné 30%, Tatabánya (HU)
(54) Szívó üzemû úszókotró
(74) Kocsis Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

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

(57) Szívó üzemû úszókotró, amely a víz felszínén úszó úszótestre
telepített szivattyúval és változtatható mélységig nyúló mozgatható
szívócsõvel van ellátva, a szívócsõ végén szívófej van kialakítva, az
úszótesten van elrendezve a szivattyút meghajtó gépegység, valamint a
célszerûen kezelõfülkébe telepített kezelõszervek, azzal jellemezve,
hogy legalább egy a szívófejjel (4) ellátott szívócsövet (3) hordozó elsõ
úszótestbõl (2) és legalább egy a szivattyút (5) és a kezelõszerveket
hordozó hátsó úszótestbõl (1) van összeállítva, az elsõ úszótest (2) és a
hátsó úszótest (1) egymáshoz van rögzítve.

1. ábra

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
E02D 31/00
(2006.01)
003532
2008.12.08.
U 08 00101
(22) 2008.05.28.
(72) Bancsik Csaba 33%, Budapest (HU);
dr. Kabai Imre 33%, Törökbálint (HU);
Nagy János 34%, Budapest (HU)
(54) Javított tulajdonságú szerkezeti elrendezés térszín alatti mûtárgyak víz elleni védelmére
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(51)
(11)
(21)
(73)

(57) Javított tulajdonságú szerkezeti elrendezés térszín alatti mûtárgyak
víz elleni védelmére, ahol a mûtárgy a térszín alatt elhelyezkedõ,
jellemzõen teherhordó szerepû határoló falakat (1) és fenéklemezt (5)
tartalmaz, a határoló falak (1) szivárgófelülettel (2) rendelkeznek, a
szivárgófelület (2) vízgyûjtõ rendszerbe (3) van bevezetve, a vízgyûjtõ
rendszer (3) jellemzõen a mûtárgy alaprajzán belül van, a szivárgófelület (2) a határoló fal (1) belsõ oldalához (1a) illeszkedik, a
határoló falak (1) a vízgyûjtõ rendszer (3) alá lenyúlnak, a fenéklemezhez (5) a szivárgófelülethez (2) érintkezõ bélésfal (6) csatlakozik,
a vízgyûjtõ rendszer (3) a fenéklemez (5) alatt helyezkedik el, a vízgyûjtõ rendszer (3), valamint a határoló fal (1) és az annak belsõ
oldalához (1a) illeszkedõ szivárgófelület (2), továbbá az ezeket eltakaró
bélésfal (6) együttese a mûtárgy alaprajzán belül elhelyezkedõ primér
szivárgóhálózatot alkotnak, melybõl a vízgyûjtõ rendszer (3) vízgyûjtõ
aknába (4) van bekötve, a határoló falba (1) pedig a szivárgóbordák (9)
vannak adott esetben beépítve, azzal jellemezve, hogy a primér szivárgóhálózat a mûtárgy alaprajzán túlnyúló szekundér szivárgóhálózattal van kiegészítve, amelynek a mûtárgy határoló falának (1)
külsõ oldala (1b) mentén elhelyezkedõ külsõ víznyelõi (13), valamint a
mûtárgy alól a határoló falon (1) keresztül a környezõ talajba (7)
behatoló és abba víz visszajuttatására alkalmas szinttartó csápjai (14)
vannak, a vízgyûjtõ akna (4) pedig elõnyösen cserélhetõ szûrõbetéttel
(4a) van ellátva.

3. ábra

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

E03D 7/00
(2006.01)
003539
2008.12.09.
U 08 00108
(22) 2008.06.02.
(72) Kovács Ferenc, Budapest (HU)
Mobil WC
Kocsis Péter, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) Mobil WC, amelynek alulról és oldalról zárt szekrénye (1) és ebben
elrendezett, tartállyal és ürítõfelülettel kialakított illemhely része van,
és jármûként (2) gördülését lehetõvé tevõ kerekei (3) vannak, azzal
jellemezve, hogy a kerekeinek (3) száma legalább három, melyek
legalább egyike kormányzott, és hogy hajtómûvel (4) van ellátva, amely
legalább az egyik kerékkel (3) nyomatékátadó kapcsolatban van.

3. ábra

1. ábra
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(51) E06B 3/44
(2006.01)
E06B 3/32
(2006.01)
E06B 3/66
(2006.01)
(11) 003529
2008.12.08.
(21) U 08 00130
(22) 2008.07.08.
(73) (72) Deák Ferenc László, Budapest (HU)
(54) Kapuszárny-összehajtó szerkezet
(57) Kapuszárny-összehajtó szerkezet, amely két fél kapuszárnyból álló
osztott kapuszárnyú kapura van szerelve, azzal jellemezve, hogy egy
kapuoszlopra (1) szerelt tartóval (2) rögzített, a belsõ fél kapuszárnyat
(9) tartó zsanérokkal (7) valamint a külsõ fél kapuszárnyat (10) tartó
zsanérokkal (8) egytengelyû, alakos kapcsoló elemmel ellátott kerekekbõl (3), (5) és azokhoz alakzáróan kapcsolódó alakos elemekkel
ellátott összekötõ elembõl (4) álló csúszásmentes áttétel olyan, hogy a
külsõ fél kapuszárny (10) belsõ fél kapuszárnyhoz (9) viszonyított
elfordulási szöge az áttétellel, azaz az alakos kapcsoló elemmel ellátott
kerekek (3), (5) alakos kapcsoló elemei számának hányadosával arányos kapcsolatban van a belsõ fél kapuszárny (9) kapuoszlophoz (1)
viszonyított elfordulásának szögével.

1. ábra
G09F 15/00
(2006.01)
003530
2008.12.08.
U 08 00127
(22) 2008.07.02.
(72) Borbély Péter, Budapest (HU);
Tóth Balázs, Budakeszi (HU)
(54) Hordozóváz reklámszerkezethez
(74) Szilágyi Ildikó, VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda
Kft., Budapest
(57) Hordozóváz reklámszerkezethez, amely hordozóváz csomóponti
elemek segítségével összekapcsolt, vízszintesen és függõlegesen futó
fõprofilokból, és azokhoz rögzített hátlapból és homloklapból áll, azzal
jellemezve, hogy a hordozóváz (1) méretre vágott vízszintes fõprofilokból (2) és függõleges fõprofilokból (4) áll, amelyek csomóponti
elemek (5) segítségével síkeltolással, csavarozással vannak egymáshoz
rögzítve, és a vízszintes fõprofilokhoz (2) és a függõleges fõprofilokhoz
(4) a csomóponti elemek (5) és csomóponti kapcsolóelemek (6) segítségével csavarozással, toldalékok (3) közbeiktatásával ferde támaszok
(8) és merõleges támaszok (9) vannak rögzítve, továbbá a ferde támaszokhoz (8) és merõleges támaszokhoz (9) homloklapot (14) rögzítõ
profil (7) van rögzítve, valamint a vízszintes fõprofilokhoz (2), a függõleges fõprofilokhoz (4) és a toldalékokhoz (3) elõnyösen csavarozással hátsó profil (10) van csatlakoztatva.

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

1. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA
(51) G06K 1/00
(2006.01)
G06K 5/00
(2006.01)
(11) 003528
2008.12.08.
(21) U 08 00143
(22) 2008.07.24.
(73) (72) Tóth Richárd, Szekszárd (HU);
Szalay Zsolt, Budaörs (HU)
(54) Autós egység, különösen a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ, hiteles méréseken alapuló egységes gyakorlati gépjármûvezetõ-képzés/vizsgáztatás megvalósításához
(66) U0700168 2007.10.05.
HU
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Autós egység, különösen a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ,
hiteles méréseken alapuló egységes gyakorlati gépjármûvezetõ képzés/vizsgáztatás megvalósításához, amely egy célszoftver által mûködtetett-, programtárral (12), és perifériaként nem felejtõ belsõ memóriával (25) rendelkezõ mikrogépet (1) tartalmaz, mely autós egységnek
(Okt) továbbá kijelzõi (21) és beviteli eszközei (22) vannak, azzal
jellemezve, hogy mérõ- és adatgyûjtõ bemeneti pontjaira (A, B) legalább egy, a megtett utat meghatározó mérõegység (M) és legalább
három elektronikus személyi adathordozót (1a, 1b, ...) egyidejûleg
befogadó és kétirányú adatforgalmat biztosító adathordozó-fogadó (23)
van csatlakoztatva.

1. ábra
A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 14 db.

U5

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 1. szám II. kötet, 2009.01.28.
Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában

(11) 003384
(54) Körforgó, billegõ kétkarú hinta

MM3K

(11) 003392
(21) U 07 00082
(54) Szerkezeti elrendezés izolációs és biztonsági üvegelemhez

(11) 001674
(21) U 99 00135
(54) Vasúti kocsikba szerelt mosdókagyló
(11) 001737
(54) Oktatójáték

(11) 003417
(21) U 07 00171
(54) Tárolópolc üdítõitalok, valamint gyümölcsök és/vagy zöldségek
tárolására szolgáló rekeszekhez

(21) U 99 00113

(11) 001771
(21) U 99 00111
(54) Kábeltartó szerelvény nagyfrekvenciás rádiótelefon-kábelek
és/vagy tápvonalak rögzítéséhez, szereléséhez

(11) 003418
(21) U 07 00170
(54) Hûtõpultba illeszthetõ tárolópolc palackos italok tárolására és
kereskedelmi kínálására

(11) 001900
(21) U 00 00145
(54) Szelepkészlettel bíró, növelt élettartamú gázpalackszerkezet

(11) 003419
(21) U 07 00169
(54) Hûtõpulthoz illeszthetõ tárolópolc palackos italok tárolására és
kereskedelmi kínálására

(11) 002068
(21) U 00 00159
(54) Inszekticidtartalmú alakos tárgyak állatok kártevõinek irtására
(11) 002073
(21) U 00 00312
(54) Lábbelire csatolható csúszásgátló feltét
(11) 002321
(54) Repítõ hinta kampó

(21) U 01 00125

(11) 003431
(54) Szakaszoló

(21) U 07 00058

(11) 003432
(54) Magasságjelzõ berendezés

(21) U 06 00051

(11) 003439
(21) U 08 00005
(54) Félálarc cserélhetõ szûrõbetéttel

(11) 002395
(21) U 02 00136
(54) Tartóegység hosszúkás nyúlvánnyal rendelkezõ testek idõleges
rögzítésére

A rovat 19 db közlést tartalmaz.

(11) 002628
(21) U 03 00130
(54) Játéktér szellemi sporttevékenységhez
(11) 002675
(54) Kazettás dobókocka

(21) U 07 00070

Használati mintaoltalom újra
érvénybe helyezése

(21) U 03 00149

(11) 002843
(54) Koszorúalap

(11) 003025
(21) U 05 00104
(54) Görgõzõfej munkadarab megmunkálására

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

U6

NB3K
(21) U 04 00052

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 1. szám II. kötet, 2009.01.28.
Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Képviselet megszûnése

HH2K

Hasznosítási szerzõdés

(11) 002843
(21) U 04 00052
(73) Hegyi Gábor, Herend (HU);
Hegyi Gáborné Szászi Zsuzsanna, Herend (HU)
(74) dr. Gócza Béla, Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi
Iroda, Gyõr

(11) 003394
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

U7

GD1K
(21) U 07 00117

