Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés használati mintaoltalmi bejelentésekrõl

(21) U 09 00002
(22) 2009.01.06.
(71) Bobály Attila, Nagykanizsa, 8800 Vásár u. 23/b (HU);
Bobály Sándor, Nagykanizsa, 8800 Zemplén Gy. u. 1/b (HU)
(54) Zárt körfolyamattal mûködõ berendezés, hõerõmû létesítésére

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

U 08 00232
(22) 2008.12.19.
Szécsi Imre, Békéscsaba, 5600 Fényesi út 143. (HU)
Önjáró uszodai beemelõszerkezet
Szilágyi Ildikó, VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda
Kft., Budapest

(21) U 08 00228
(22) 2008.12.15.
(71) KE-KELIT Kunststoffwerk Gesellschaft m.b.H, Linz, 4017
Ignaz-Mayer-Str. 17 (AT)
(54) Berendezés különbözõ névleges átmérõjû, mûanyag csövek
csatlakozó végeinek csavarásra merev letámasztásához
(74) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(21) U 08 00231
(22) 2008.12.18.
(71) Vincze Dániel, Mátraszele, 3142 Nyírjesvölgy u. 12. (HU)
(54) Kétszeresen döntött támlájú bicepszpad

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) U 09 00006
(22) 2009.01.12.
(71) Dekor Europa Kft., Dunaharaszti, 2330 Ipari park (HU)
(54) Vászonképfeszítõ
(21) U 08 00229
(22) 2008.12.17.
(71) Kuti Ernõ, Budapest, 1039 Aradi u. 25. (HU)
(54) Síkvízi sikló evezõs versenyhajók

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21) U 09 00004
(22) 2009.01.09.
(71) Mikus Melinda, Szalkszentmárton,
6086 Felszabadulás u. 50. (HU)
(54) Folyadékadagoló tartállyal ellátott öblítõtartály

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

U 08 00234
(22) 2008.12.30.
Agyturbo Kft., Budapest, 1039 Bajtárs u. 39. (HU)
Személyfejlesztõ és/vagy oktató berendezés
dr. Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(21)
(71)
(54)
(66)
(74)

U 08 00227
(22) 2008.12.10.
Dávid Zoltán, Budapest, 1239 Orbánhegyi dûlõ 1. (HU)
Biztonsági ponyva
U0800023
2008.02.06. HU
dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(21) U 09 00003
(22) 2009.01.06.
(71) Adamek János 60%, Velence, 2481 III. u. 45. (HU);
Fazekas Erzsébet 40%, Budapest, 1073 Kertész u. 50. (HU)
(54) Szünetmentes dinamó-motor, amely a folyadékok felhajtóerejét alakítja elektromos, illetve mozgási energiává

(21) U 08 00230
(22) 2008.12.18.
(71) Sipos Roland, Andonaktálya, 3399 Rákóczi u. 2/4. (HU)
(54) Mozgatható értékmegõrzõ rendszer, különösen strandokra,
fesztiválokra, kempingekre és rendezvényekre

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

A rovat 12 db közlést tartalmaz.

(21) U 09 00001
(22) 2009.01.06.
(71) Benedek László, Törökszentmiklós, 5200 Õsz u. 7. (HU)
(54) Csõtörésjelzõ szonda
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Megadott használati mintaoltalmak

Megadott használati mintaoltalmak

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

A47B 21/06
(2006.01)
003544
2009.01.09.
U 08 00035
(22) 2008.03.04.
(72) Tavaszi Tivadar, Budapest (HU)
Elektromos vezetékeket, kiegészítõket elrejtõ eszköz

(57) Elektromos vezetékeket, kiegészítõket elrejtõ eszköz azzal jellemezve, hogy négyszög alakú alapteste (1) van, amely körben merevítõ
kerettel (2) van ellátva, és a két szemben lévõ oldalára oldható kötõelem
(3) van rögzítve.

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

B23C 1/00
(2006.01)
003547
2009.01.12.
U 08 00170
(22) 2008.09.01.
Dekor Europa Kft., Dunaharaszti (HU)
Tasnády Ernõ, Budapest (HU)
Vízszintes tengelyû marógép

(57) Vízszintes tengelyû marógép, amely vázszerkezetbõl, ahhoz csavarkötéssel rögzített fix asztalból és szintén a vázszerkezethez rögzített
és csúszkával megvezetett mozgatható asztalból, továbbá a vázszerkezethez rögzített hajtómotorból, és ehhez a motorhoz kapcsolt vízszintes
tengelyû marószerszámból áll, azzal jellemezve, hogy a mozgatható
asztalhoz (5), arra csavarkötéssel rögzített állítható megfogó kerete (6)
van, a megfogó keretnek (6) támaszidoma (10) és a mozgatható asztalhoz (5) a marószerszámnál (4), szintén a mozgatható asztalhoz (5)
rögzített megfogó-rögzítõ szerkezete (7) van.

2. ábra

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

A47G 25/02
(2006.01)
003543
2009.01.09.
U 08 00088
(22) 2008.05.06.
V-STEP Kft., Lovasberény (HU)
dr. Várnagy Emese, Lovasberény (HU)
Kesztyûtartó

(57) Kesztyûtartó kesztyûk felfüggesztésére azzal jellemezve, hogy két,
egy darabból kialakított, összenyomással nyíló, egymással ellentétesen
fordított csipeszbõl (1, 2) áll, amely csipeszek (1, 2) nem nyíló végeiken
kialakított furaton (5) átvezetett kúpos fejû (4) rugalmas gumi elemmel
(3) vannak egymáshoz rögzítve.

1. ábra

1. ábra

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
C02F 3/00
(2006.01)
003542
2009.01.09.
U 08 00140
(22) 2008.07.22.
(72) Pintér Csaba, Tatabánya (HU)
Berendezés ammóniumion-tartalmú vizek hatékony oxigén
telítéséhez
(74) Szilágyi Ildikó, VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda
Kft., Budapest
(51)
(11)
(21)
(73)
(54)

(57) Berendezés ammóniumion-tartalmú vizek hatékony oxigén telítéséhez, amely berendezésnek vízbevezetõ és -kivezetõ csõvel ellátott
zárt álló tartálya és ahhoz csatlakozó levegõátáramoltató rendszere van,
azzal jellemezve, hogy az álló tartály (1) alsó részén víztérrel (2),
felsõ részén levegõtérrel (3) rendelkezik, amely levegõtérnek (3) felsõ
részén, gerinc vezetékbõl (13) és a gerinc vezetékhez (13) kapcsolódó,
egyenletesen elhelyezkedõ furatokkal (15) ellátott elosztó csövekbõl
(14) kiképzett elosztó csõrendszere (8) van, és a tartály (1) levegõterének (3) alsó részén, a víztér (2) felett elhelyezkedõ levegõbeszívó
csonkja (11) van, valamint a tartály (1) felsõ pontján elhelyezett gázkivezetõ csövön (17) ventilátor (12) van elhelyezve.

U10

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.
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G – SZEKCIÓ
FIZIKA
G01F 13/00
(2006.01)
003546
2009.01.09.
U 08 00142
(22) 2008.07.23.
(72) Prochazka Ivo, Ostrava (CZ);
Janda, Milan, Ostrava (CZ)
(54) Berendezés csomagoláson belüli folyadékok mennyiségének
mérésére, különösen üvegben levõ szeszes italok mennyiségének meghatározására
(30) 200719046U 2007.07.27.
CZ
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) Berendezés csomagoláson belüli folyadékok mennyiségének mérésére, különösen üvegben levõ szeszes italok mennyiségének meghatározására, azzal jellemezve, hogy el van látva egy billentyûzettel (1),
amely egy hardver eszközhöz (3) van csatlakoztatva, mely hardver eszköz (3) egy folyadéktermék, különösen szeszes ital, adatbázist és egy, a
folyadék termékeknek megfelelõ különbözõ fajta csomagolás, különösen üveg, adatbázist tartalmaz, el van látva továbbá egy súlymérõ rendszerrel (2), amely hozzá van kapcsolva a hardver eszközhöz (3), és ahol
a hardver eszköz (3) egy képernyõ kijelzõhöz (4) van csatlakoztatva.
(51)
(11)
(21)
(73)

1. ábra

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR
(51) D04H 18/00
(2006.01)
(11) 003545
2009.01.09.
(21) U 08 00169
(22) 2008.09.01.
(73) Dekor Europa Kft., Dunaharaszti (HU)
(72) Tasnády Ernõ, Budapest (HU)
(54) Vászonképfeszítõ
(57) Vászonképfeszítõ, azzal jellemezve, hogy fix kerete (3) és mozgó
(4) kerete van, a fix kereten (3) a mozgó keret (4) elmozdulását lehetõvé
tevõ, vízszintes tengelyû acélrudak (9) vannak rögzítve, a mozgó keretre (4) és fix keretre (3) szerelt függõleges tengelyû pneumatikus
munkahengereken (7) keresztül kapcsolódnak a képkerettartó elemek
(5), továbbá a mozgó kerethez (4) és fix kerethez (3) rögzített szintén
függõleges tengelyû pneumatikus munkahengereken (8) keresztül kapcsolódnak a képvászonmegfogó lécek (6).

1. ábra
A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 6 db.

2. ábra
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Használati mintaoltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában
(11) 001701
(54) Vasúti kocsikba szerelt falitartó

(11) 003262
(54) Többcélú növényszállító kocsi

MM3K

(11) 003435
(21) U 07 00173
(54) Hõvisszanyerõ berendezés hõtartalommal bíró szürkeszennyvíz
hõenergiájának visszanyerésére

(21) U 99 00148

(11) 001917
(21) U 00 00059
(54) Játéktér lábbal játszható labdajátékokhoz

(11) 003437
(54) Talár

(11) 002188
(21) U 01 00147
(54) Labdarúgó készségfejlesztõ sporteszköz
(11) 002639
(54) Vegyszeradagoló

Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése

(11) 002657
(21) U 03 00153
(54) Mágneses termék prezentáló reklámeszköz
(21) U 03 00152

(11) 002829
(54) Betét urnafülkéhez

(21) U 04 00165

(21) U 07 00136

A rovat 15 db közlést tartalmaz.

(21) U 03 00168

(11) 002658
(54) Forgóreklám

(21) U 06 00158

NB3K

(11) 002348
(21) U 01 00080
(54) Falként kialakítható, hõszigetelt falazóelem
(11) 002389
(21) U 02 00114
(54) Valuta árfolyam-érték és mértékegység-átalakító zsebszámológép

(11) 003035
(21) U 05 00122
(54) Univerzális kábeltartó szerelvény, elõnyösen, nagyfrekvenciás,
harmadik generációs rádiótelefon kábelek és/vagy tápvonalak
rögzítéséhez, szereléséhez

(11) 002844
(21) U 03 00081
(54) Toalettülõke tisztántartó- és egészségvédõ fóliatömb
(11) 002845
(54) Cipõbélés

(21) U 04 00015

(11) 003070
(21) U 05 00135
(54) Zuhanás elleni védelmet biztosító villámhárító szerkezeti elrendezés

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

(11) 003091
(21) U 05 00124
(54) Interaktív plakátkép-hirdetõegység

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

(11) 003092
(21) U 05 00102
(54) Szerkezeti elrendezés kommunális és mezõgazdasági hulladékok
komplex feldolgozására és hasznosítására
(11) 003251
(21) U 06 00159
(54) Konténer állati tetemek tárolására

(11) 003419
(21) U 07 00169
(54) Hûtõpulthoz illeszthetõ tárolópolc palackos italok tárolására és
kereskedelmi kínálására
A rovat 7 db közlést tartalmaz.
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Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Vegyes használati mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás
(11) 002691
(73) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)

PC3K
(21) U 03 00226

Név-, illetve címváltozás
(11) 002348
(21) U 01 00080
(54) Falként kialakítható, hõszigetelt falazóelem
(73) (72) Máthé László, Budapest (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
Képviselet megszûnése

HH2K

(11) 003516
(21) U 08 00149
(73) Kuthi Zoltán, Iklad (HU)
(74) Rónaszéki Tibor Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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