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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A01K 27/00

(2006.01)

( 11 ) 0003993

2011.08.10.

( 21 ) U 10 00256
( 22 ) 2010.12.06.
( 73 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós (HU)
( 72 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)
( 54 ) Foszforeszkáló elem
( 57 )
Foszforeszkáló elem, mely jól láthatósági elemként elsősorban kutyahámon vagy kutyaruházaton, a ruházat
tépőzáras részén csatlakoztathatóan van kiképezve, továbbá védőhuzata van, mely a foszforeszkáló elem
tépőzáras részével nem oldhatóan van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a ruházat tépőzáras részén (8a)
csatlakoztathatóan kiképzett foszforeszkáló elem (7) védőhuzatát (12) befedően, legalább egy foszforeszkáló
sávban (9), a védőhuzat (12) területének legalább 91-100%-ban foszforeszkáló.

( 51 ) A01K 27/00

(2006.01)

G02F 1/00

(2006.01)

G09F 13/00

(2006.01)

( 11 ) 0003996

2011.08.10.

( 21 ) U 10 00265
( 22 ) 2010.12.14.
( 73 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós (HU)
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( 72 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)

( 54 ) Tépőzárral rögzíthető világító elem
( 57 )
Tépőzárral rögzíthető világító elem, mely legkedvezőbben szügyelős kialakítású, két oldalról nyakhevederhez,
háthevederhez és hashevederhez kapcsolódó istráng hevederrel, esetenként takaróval ellátott kutyahámon
csatlakoztathatóan van kialakítva, mely kutyahámon a jól láthatósági elem tépőzáras részének befogadására
alkalmas kutyahám tépőzáras ellendarabja van kiképezve, azzal jellemezve, hogy a tépőzárral rögzíthető világító
elemnek (7) legalább egy, nyithatóan kialakított, védőhuzattal (11) fedett tartóteste (18) van, melyen a tartótest
tépőzáras része (8b) van rögzítve, továbbá a tartótestben (18) műanyagból kialakított, fényvezető, fényt szétszóró
kialakítású vezető sín (17) van oldhatóan csatlakoztatva, melynek legalább egyik végén házrész (20) van
elhelyezve, melyben a vezető sínnel (17) érintkezően fényforrás (16), továbbá tápegység (14) és kapcsoló (15)
van rögzítve.

( 51 ) A01K 27/00

(2006.01)

G02F 1/00

(2006.01)

G09F 13/00

(2006.01)

( 11 ) 0003995

2011.08.10.

( 21 ) U 10 00270
( 22 ) 2010.12.20.
( 73 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós (HU)
( 72 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)
( 54 ) Tépőzárral ellátott LED soros, információ megjelenítő elem
( 57 )
Tépőzárral ellátott LED-soros, információ megjelenítő elem, melynek tépőzáras felülete a tépőzáras ellendarabbal
csatlakoztatva oldhatóan kapcsolódik, továbbá a fix rögzítési sávban a tépőzárral ellátott világító, információ
megjelenítő elem tépőzáras felülete védőhuzattal van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a tépőzárral ellátott
LED-soros, információ megjelenítő elem (1) tépőzáras részének (4) testrészen (15) kialakított tépőzáras
ellendarabbal (5) csatlakozóan kiképzett oldalával ellentétes oldalán, fényáteresztő kiképzésű védőhuzattal (2)
befedett, záróelemmel (14) nyithatóan kiképzett, legalább egy tartórésze (3) van, mely tartórészben (3) vezető sín
(7) van elhelyezve, melyen védőhuzattal (2) takartan fényforrások (9) vannak elhelyezve, továbbá a vezető sín (7)
legalább egyik végén, házrészben (11) foglalt, legalább egy tápegység (8) (elem), és azzal egy elektromos
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szerkezetet képező kapcsoló (10) van csatlakoztatva, továbbá a tépőzárral ellátott LED-soros, információ
megjelenítő elem (1) védőhuzatán (2), annak területét legalább 5%-ban befedően, felirat (6) vagy egyéb
információ van rögzítve.

( 51 ) A01K 27/00

(2006.01)

G02F 1/00

(2006.01)

G09F 13/00

(2006.01)

( 11 ) 0003994

2011.08.10.

( 21 ) U 10 00267
( 22 ) 2010.12.14.
( 73 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós (HU)
( 72 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)
( 54 ) Tépőzárral ellátott világító, információ megjelenítő elem
( 57 )
Tépőzárral ellátott világító, információ megjelenítő elem, melynek tépőzáras felülete a tépőzáras ellendarabbal
csatlakoztatva oldhatóan kapcsolódik, továbbá a fix rögzítési sávban a tépőzárral ellátott világító, információ
megjelenítő elem tépőzáras felülete védőhuzattal van csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a tépőzárral ellátott
világító, információ megjelenítő elem (1) tépőzáras részének (4) testrészen (15) kialakított tépőzáras
ellendarabbal (5) csatlakozóan kiképzett oldalával ellentétes oldalán, fényáteresztő kiképzésű védőhuzattal (2)
befedett, zárbelemmel (14) nyithatóan kiképzett, legalább egy tartórésze (3) van, mely tartórészben (3) világító
sín (7) van elhelyezve, melyhez házrészben (11) foglalt, legalább egy fényforrás (9) és legalább egy tápegység (8)
(elem), és azzal egy elektromos szerkezetet képező kapcsoló (10) van csatlakoztatva, továbbá a tépőzárral ellátott
világító, információ megjelenítő elem (1) védőhuzatán (2), azt befedően felirat (6) van rögzítve.

( 51 ) A47C 17/52

(2006.01)

A47B 87/00

(2006.01)

( 11 ) 0004000

2011.08.16.

( 21 ) U 10 00217
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( 22 ) 2010.09.20.
( 73 ) Battyrev, Sergey, Ulyanovskaya Oblast, Baryshsky rayon (RU)
( 72 ) Battyrev, Sergey, Ulyanovskaya Oblast, Baryshsky rayon, (RU)
( 54 ) Többfunkciós bútor
( 74 ) dr. Vida György, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt., Budapest
( 57 )
Többfunkciós bútor (1), amely puha ülés elemeket (3), támla elemeket (4) és karfa elemeket (9) tartalmazó széles
ülőbútor részt (2) és szekrény elemeket (5, 6, 7) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a többfunkciós bútor (1)
oldalsó falainak külső felületein polcokat (8) tartalmazó oldalsó szekrény elemek (5, 6) és támla részének külső
felületén polcokat (8) tartalmazó hátulsó szekrény elem (7) van elrendezve.

( 51 ) A47G 25/00

(2006.01)

( 11 ) 0003989

2011.08.04.

( 21 ) U 11 00144
( 22 ) 2011.06.02.
( 73 ) Nujic Kinga, Budapest (HU)
( 72 ) Nujic Kinga, Budapest, (HU)
( 54 ) Felfüggesztő eszköz táska tárolásához
( 66 ) U1100030 2011.02.03. HU
( 74 ) dr. Kereszty Marcell , Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Felfüggesztő eszköz (10) táska tárolásához, amely tartalmaz
- táska pántjának vezetésére alkalmas, két szárral rendelkező vállelemet (12), és
- a vállelemhez (12) a két szár találkozásánál kapcsolódó akasztót (14), azzal jellemezve, hogy
- a vállelem (12) legalább részben árok alakú keresztmetszettel (18) van kialakítva, és
- a vállelem (12) szárainak végén, a szárak hosszának legalább egyötödén rugalmas rész (20) van kialakítva.
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( 51 ) A61H 33/00

(2006.01)

( 11 ) 0003997

2011.08.11.

( 21 ) U 11 00154
( 22 ) 2011.06.24.
( 73 ) Opris Zoltán, Mátészalka (HU)
( 72 ) Opris Zoltán, Mátészalka, (HU)
( 54 ) Tangentor eszközzel kiegészített hidromasszázs berendezés testfelület masszírozásához
( 74 ) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen
( 57 )
Tangentor eszközzel kiegészített hidromasszázs berendezés testfelület masszírozásához, amelynek víztároló
eszközéhez (8) szerelt víz áramoltató fúvókái (9) vannak és szivattyúval (7), elektromos és vízhálózati
szerelvényekkel, valamint csatlakozó elemekkel ellátott központi egysége (1) van, azzal jellemezve, hogy
víztároló eszköz (8) határoló falán, legalább egy, áttörési ponton (4) tömítetten átvezetett, szabályzó szeleppel (3)
szerelt csatlakozó vezetékkel (2) van ellátva, mely csatlakozó vezeték (2) egyik vége szivattyúhoz (7) csatlakozik,
másik végéhez sugárcsővéggel (6) ellátott flexibilis cső (5) van csatlakoztatva.

( 51 ) A61M 29/00
H02G 7/00
( 11 ) 0003990

(2006.01)
(2006.01)
2011.08.04.

( 21 ) U 11 00106
( 22 ) 2011.04.13.
( 73 ) Bálint Márton, Törökbálint (HU)
Végh László, Tök (HU)
( 72 ) Bálint Márton, Törökbálint, (HU)
Végh László, Tök, (HU)
( 54 ) Szárnyterelő eszköz
( 74 ) Bálint Márton, Törökbálint
( 57 )
Szárnyterelő eszköz, amely benyúló elemből, befogadó elemből, hálós testrészből, íves szorító részből, valamint
azzal összekapcsolt, rögzítő karmokkal ellátott rögzítőfülből és szintén rögzítő karmokkal ellátott befogadó
üregből áll, azzal jellemezve, hogy a szárnyterelő eszköz (1) benyúló eleme (2) merevítőkkel (5) közrefogott
nyitott részből (6) kialakított hálós testből (4), valamint két, rögzítő karmokkal (7) ellátott rögzítőfülekből (8) van
kiképezve, és a két rögzítőfül (8) között, legalább egy íves szorító rész (9) van kiképezve, amely íves szorító rész
(9) közepén méretkövető íves rászorító rész (10) van kiképezve, és a szárnyterelő eszköz (1) befogadó eleme (3)
merevítőkkel (5) közrefogott nyitott részből (6) kialakított hálós testből (4), valamint befogadó testben (11)
kiképzett két, rögzítő karmokkal (17) ellátott befogadó üreget (13), valamint a két befogadó üreg (13) között,
legalább egy íves szorító részt (9) tartalmaz, amely íves szorító rész (9) közepén méretkövető íves rászorító (10)
van kiképezve, és a hálós testből kinyúlóan (4) stabilizáló elem (14) van kiképezve.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E04B 1/18

(2006.01)

( 11 ) 0003998

2011.08.11.

( 21 ) U 11 00061
( 22 ) 2011.03.01.
( 73 ) Air Plan Kft., Budapest (HU)
( 72 ) Sümegi Tamás, Budapest, (HU)
ifj. Sümegi Tamás, Budapest, (HU)
( 54 ) Vibráció védett szerelhető alapozás, tartószerkezetek részére, vízszintes födémre, tetőre
( 57 )
Vibráció védett szerelhető alapozás tartószerkezethez (6) vízszintes tetőre, födémre (5) csavarozható elemekkel
ellátva, azzal jellemezve, hogy a peremmel (1) ellátott sík tálca alakú újrahasznosított gumi őrleményből készült,
gumi rezgésszigetelő eleme (2) van, melyhez felül egy gúla alakú, öntött betontömb (3) csatlakozik, melynek
felső csonka gúla alakú kiemelkedésébe furatos csatlakozó elem (4) van beleöntve, és ez csavarkötéssel (7)
kapcsolódik a tartószerkezethez (6).

( 51 ) E04H 17/02

(2006.01)

E04H 17/10

(2006.01)

E04H 17/14

(2006.01)

( 11 ) 0004002

2011.08.19.
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( 21 ) U 11 00120
( 22 ) 2011.05.02.
( 73 ) GMV Gyártó-Szolgáltató és Forgalmazó Kft., Tolna (HU)
( 72 ) Jagicza János 50%, Decs, (HU)
Steindl Károly 25%, Szekszárd, (HU)
Husek Miklós 25%, Szekszárd, (HU)
( 54 ) Vadvédelmi kerítés
( 74 ) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Vadvédelmi kerítés (1), amelynek oszlopa (2), az oszlophoz (2) rögzített kerítés eleme (3), és az oszlop (2)
kitámasztását szolgáló, az oszlophoz csatlakoztatott támasztórúdja (4), és rögzítőszege (R) van, továbbá az
oszlopon (2) a kerítés elem (3) rögzítésére alkalmas rögzítőelem (5) van elrendezve, azzal jellemezve, hogy az
oszlop (2), palástján (6) az oszlop (2) első vége (8) és második vége (9) között húzódó hosszanti rögzítőréssel
(10) kialakított cső, és az oszlop (2) palástjának (6) legalább a rögzítőréssel (10) 180°-ban átellenes rögzítési
tartományán (11) az oszlopból részben kivágott és kihajlított rögzítőelem (5, 5a, 5b, 5c) van kiképezve, és a
támasztórúd (4) mindkét végén legalább egy rögzítő furat (F1, F2) van kialakítva, és az egyik rögzítő furatban
(F1) rögzítőszeg (R), a másik rögzítő furatban (F2) rögzítőcsavar van elrendezve, és a rögzítőcsavar a
rögzítőrésen (10) át, az oszlop (2) belsejében elhelyezett anyához (4aa) van csatlakoztatva.

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
( 11 ) 0004001

2011.08.19.

( 21 ) U 10 00096
( 22 ) 2010.04.23.
( 73 ) Füzy Antal Ferenc, Zákányszék (HU)
( 72 ) Füzy Antal Ferenc, Zákányszék, (HU)
( 54 ) Háromrészes melegvizes kazán
( 57 )
Háromrészes, melegvízes kazán helyiségek fűtéséhez, azzal jellemezve, hogy samott falazattal (34) körülvett
tűztere (1), irányterelő lapokkal (21), és hőszigetelt, konzolos hőálló beton béléssel (23) ellátott utóégetője (2) és
konvektív hőátadásra méretezett hőcserélője (3) van, és ezek tömített, oldható kötéssel vannak ebben a
sorrendben egymáshoz rögzítve, továbbá a tűztérnek (1) nagyméretű ajtaja (43), és rostélya (17) van, automatikus
működéshez bolygató csigával (16) felszerelt üreges égető vályúja (20), hamukihordója (12) és külső
hamutárolója (15) van, az utóégető (2) kisméretű ajtaja (44) megfigyelő és tisztító nyílás, a hőcserélő (3) tetején a
füstcsonk (29) a tömítésre szorított tetőlemezbe (30) van hegesztve.
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( 51 ) F23G 7/00

(2006.01)

( 11 ) 0003991

2011.08.05.

( 21 ) U 11 00096
( 22 ) 2011.04.06.
( 73 ) Fülöp László, Veresegyház (HU)
( 72 ) Fülöp László, Veresegyház, (HU)
( 54 ) Berendezés szelektív hulladékkezelés után visszamaradó, tovább már nem válogatható vegyes hulladék
feldolgozására
( 74 ) Derzsi Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Berendezés szelektív hulladékkezelés után visszamaradó, tovább már nem válogatható vegyes hulladék
feldolgozására, mely berendezés keverős reaktorral (1) és hőforrással (5) rendelkezik, a keverős reaktor (1) felett
a kezelendő aprított hulladék beadagolására (H) és továbbítására (8) alkalmas elemek, és meghajtó egységek (4)
vannak elrendezve, a keverős reaktor (1) alsó részéhez salak kitárazó elem (10) csatlakozik, azzal jellemezve,
hogy hossztengelye mentén felszerelt irányváltoztatható keverőt (7) tartalmazó, a keverős reaktor (1)
anyagtovábbító eszközeihez csatlakozó, palástján (6) füstgázkivezetővel ellátott keverős előmelegítő egysége (11)
van, a keverős reaktor (1) palástján pára kivezetővel (A) rendelkezik, a reaktort fűtő hőforrás (5) egy, a
reaktortéren kívül elhelyezett szabályozható teljesítményű fűtőelem, a keverős reaktornak (1) füstgáz kivezetője
(D), és a keverős előmelegítő egységnek (11) füstgáz bevezetője (E) van, melyek közé füstgáz irányváltó (13) van
iktatva; az adagolócsiga (8) és az előmelegítő egység (11) között, valamint az előmelegítő egység (11) és a
reaktor (1) között, valamint a salakkihordó csiga végén egy-egy, záráskor a hőkezelés folyamatában elkülönített
tereket képező késes tolózár (12) van elhelyezve.
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( 51 ) F24D 3/08

(2006.01)

( 11 ) 0003988

2011.08.04.

( 21 ) U 10 00137
( 22 ) 2010.06.04.
( 73 ) Kerekes István, Budapest (HU)
( 72 ) Kerekes István, Budapest, (HU)
( 54 ) Központi fűtést működtető és/vagy használati meleg víz ellátást biztosító, zárt égésterű, gáztüzelésű kazán
( 57 )
Központi fűtést működtető és/vagy használati meleg víz ellátását biztosító, zárt égésterű kazán, mely egymáshoz
szerelhetően kapcsolódó gázbevezető csövet, nyomásszabályozó gázszelepet, égőfejet, gáz-víz hőcserélőt, levegő
bevezető csövet és égéstermék elvezető csövet tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a levegő bevezető cső (10) és az
égéstermék elvezető cső (9) is, szabadba kivezető, külső fali szerelvényhez (8) van csatlakoztatva.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA
( 51 ) G09F 3/03

(2006.01)
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(2006.01)

(2006.01)
2011.08.09.

( 21 ) U 11 00103
( 22 ) 2011.04.11.
( 73 ) INTEREX-WAGA Kft, Székesfehérvár (HU)
( 72 ) Herczeg Gyula, Székesfehérvár, (HU)
( 54 ) Jogi zár, különösen csővezetékek oldható csőkötései számára
( 74 ) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Jogi zár, különösen csővezetékek oldható csőkötései számára, amely
- két, tengelyén átmenő síkkal szétválasztott, belső üreges, összezárás után az oldható csőkötést elforgathatóan
körülzáró félgyűrűből (1,2) áll,
- a két félgyűrű (1,2) belső hengerpalástján az összezáródó alkotók környezetében két, egy-egy farkasfogat (4)
hordozó nyelv (5,6) és a velük szembeni félgyűrűben (2,1) a farkasfog (4) beakadására alkalmas ellendarab (10)
van kialakítva, továbbá
- a jogi zár a palástfelületen azonosító jelzéssel (jelzésekkel), előnyösen karaktersorral (8) van ellátva,
azzal jellemezve, hogy
- a két félgyűrű (1,2) egymástól eltérő kialakítású oly módon, hogy
- mindkét nyelv (5,6) az egyik félgyűrűn (1) és mindkét ellendarab (10) a másik félgyűrűn (2) van elrendezve,
továbbá
- a másik félgyűrű (2) palástfelületén, előnyösen a félgyűrű (2) tengelyen átmenő szimmetriasíkjára
szimmetrikusan, a jelzés helye alatt vagy felett egy átlátszó anyagból készült ablak (7) van elrendezve és
- a nyelveknek (5,6), a két félgyűrű (1,2) zárt állapotában az ablakban (7) láthatóvá váló részén a félgyűrűn (2)
elhelyezett jelzéssel, előnyösen karaktersorral (8) azonos jelzés van kialakítva.

( 51 ) G09G 3/00

(2006.01)

G09G 3/22

(2006.01)

( 11 ) 0003999

2011.08.16.

( 21 ) U 11 00054
( 22 ) 2011.02.23.
( 73 ) Reich József, Tököl (HU)
( 72 ) Reich József, Tököl, (HU)
( 54 ) Mennyezetre vagy álmennyezeti rendszerbe építhető LED fényforrásokat tartalmazó világítási elrendezés
( 74 ) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Mennyezetre vagy álmennyezeti rendszerbe építhető, LED-fényforrásokat tartalmazó világítási elrendezés, amely
tartalmaz továbbá nyomtatott áramköri hordozót a LED-fényforrások számára, és fénysugárzó ablakkal ellátott,
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Megadott használati mintaoltalmak
mennyezetre vagy álmennyezeti rendszerbe építhető lámpatestet, azzal jellemezve, hogy a LED-fényforrások (1)
nyomtatott áramköri hordozója (2) a fénysugárzó ablak (3) felénél nagyobb felületi méretű, és a lámpatest (4)
fénysugárzó ablakával ellentétes hátsó belső felületének anyagához kontakt módon, közvetlenül van a
LED-fényforrásokkal (1) ellentétes oldalán, annak teljes felületén csatlakoztatva.

A rovat 15 darab közlést tartalmaz.
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