
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A44C 15/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004803 2017.09.12.

 ( 21 )  U 17 00016

 ( 22 )  2017.01.20.

 ( 73 )  Péchy Cecília, Verőce (HU)

 ( 72 )  Péchy Cecília, Verőce, (HU)

 ( 54 )  Rugalmas zsinórból kialakított testékszer

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Rugalmas zsinórból kialakított testékszer, amely a zsinórból készített kettős hurkot (10) tartalmaz, amelyben két

egymás melletti, egymástól független hurok (1, 2) van, és ezek egy kapoccsal (3) vannak összekötve oly módon,

hogy a kapocsnak (3) legalább két olyan tartófüle (5, 6) van, amelyeken az egyik vagy másik illetve mindkét

hurok (1, 2) zsinórja keresztül van bujtatva, és a zsinórok a tartófülekbe (5, 6) bujtatott állapotban a tartófülekhez

(5, 6) képest elmozdíthatók, és a hurkokat (1, 2) képező zsinórok átmérője vagy keresztmetszeti szélessége 3 mm

és 9 mm között van, és nyújthatósága legalább 50% mértékű, és a hurkokban (1, 2) a zsinór kiterített hossza

legalább 100 cm.

 ( 51 ) A47G 9/10 (2006.01)

 ( 11 ) 0004784 2017.08.16.

 ( 21 )  U 16 00303

 ( 22 )  2016.12.19.

 ( 73 )  Kocsis Erika, Pécs (HU)

 ( 72 )  Kocsis Erika, Pécs, (HU)

 ( 54 )  Támasztópárna testrész megtámasztására

 ( 74 )  dr. Füredi Péter, Pécs

 ( 57 )
Támasztópárna testrész megtámasztására, amelynek testtel érintkező felülete íves és egyenes szakaszokkal

rendelkezik, az alsó, ágyhoz illeszkedő felülete sík, rugalmas anyagú azzal jellemezve, hogy a támasztópárna

testrész megtámasztására lényegében ék alakú, támasztó felülete az ék alak szélességének legalább 1/3 része,

amely támasztófelület (1) legalább kettő különböző meredekségű szakaszokból áll, amely különböző

meredekségű szakaszokat egyenes és/vagy homorú felületek határolnak, valamint az ék elkeskenyedő vége

legfeljebb 10 cm-es rögzítő szakasszal (2) rendelkezik; az ék alak szélesebb vége a lekerekített átmeneti szakasz

(4) R50-R60 sugárral legfeljebb 180 fokban lekerekített és rövid egyenes szakasszal (9) csatlakozik az alsó sík

felülethez (3), a támasztópárna testrész megtámasztására hosszúsága legfeljebb 60 cm.
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 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

A61B 5/103 (2006.01)

 ( 11 ) 0004783 2017.08.11.

 ( 21 )  U 14 00119

 ( 22 )  2014.05.28.

 ( 73 )  Podiart Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  dr. Kökényesi Imre, Újhartyán, (HU)

 ( 54 )  Szerkezeti elrendezés a talp nyomásterhelésének vizsgálatára kiképezett berendezéshez

 ( 74 )  dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Szerkezeti elrendezés talp nyomásterhelésének vizsgálatára kiképezett berendezéshez, amely tartalmaz 

- vizsgált személy talpait megtartó, átlátszó anyagú vizsgálólapot,

- a vizsgált személy talpaival optikai kapcsolatban álló legalább egy képfelvevő eszközt, 

- a vizsgálólap és a legalább egy képfelvevő eszköz közötti optikai útba helyezett legalább egy optikai elemet, 

azzal jellemezve, hogy 

a szerkezeti elrendezés tartalmaz továbbá a vizsgálólapon (2) a vizsgált személy talpai között hosszában

húzódóan rögzített, optikai elemként használt, a vizsgált személy lábainak (4) belső, belboka körüli régiójának

képét a vizsgálólap (2) alatt, azzal párhuzamosan elrendezett, optikai elemet alkotó tükörre (8) vetítő V alakú

tükör párt (7);

a legalább egy képfelvevő eszköz a vizsgált személy talpai között elrendezett, a tükörrel (8) optikai kapcsolatban

álló kamera (9); és 

a vizsgált személy talpainak hossztengelyében egy a lábszár és sarok képét a tükör (8) vagy a kamera (9) által

szolgáltatott képpel egyesítő további optikai elem és egy képfelvevő eszköz egyike van a vizsgált talp

sarokrészéhez hozzárendelten elrendezve.
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 ( 51 ) A61C 8/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004787 2017.09.04.

 ( 21 )  U 16 00300

 ( 22 )  2012.04.10.

 ( 67 )  P1200220 2012.04.10. HU

 ( 73 )  Dr. Prezmeczky László, Kőszeg (HU)

 ( 72 )  Dr. Prezmeczky László, Kőszeg, (HU)

 ( 54 )  Fogászati implantátum

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Fogászati implantátum (1), amelynek egy belső menettel (4) ellátott menetes csapja (2) és legalább két, a menetes

csap (2) tengelyére merőlegesen elrendezett, a menetes csapban (2) elmozduló zárócsavarral (13) radiálisan kifelé

mozgatható tartócsapja (7) van, ahol a menetes csap (2) hengeres, és külső palástján az állkapocscsontba történő

behajtáshoz külső menet van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a menetes csap (2) külső felületén a tartócsapot

(7) befogadó keresztfurat (6) tengelyében csontképző anyag (16) befogadására alkalmas, a héjszerkezetbe

benyúló mélyedések (15) vannak kialakítva, és a tartócsap (7) végei a zárócsavar (13) teljes behajtása után

legfeljebb a menetes csap (2) felületén kialakított külső menet (3) éléig nyúlnak.

 ( 51 ) A61F 2/32 (2006.01)

A61F 2/36 (2006.01)

 ( 11 ) 0004794 2017.09.08.

 ( 21 )  U 16 00299

 ( 22 )  2016.04.26.

 ( 67 )  P1600274 2016.04.26. HU

 ( 73 )  Dr. Prezmeczky László, Kőszeg (HU)

 ( 72 )  Dr. Prezmeczky László, Kőszeg, (HU)

 ( 54 )  Csípőprotézis

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Csípőprotézis (1), amelynek egy, a combcsont velőcsatornájába helyezhető szára (3), a szár (3) felső részét

csonthoz rögzítő furattal (11) ellátott nyúlványa (4), a nyúlvány ellentétes oldalán a szár (3) folytatását képező, az

ízületi fejrészt alkotó fejrésze (2), a szárban (3) végighúzódó furata (5) és a furat (5) tengelyére merőleges

keresztfuratai (6, 7, 9, 10), a keresztfuratokban (6, 7, 9, 10) elhelyezett gyengítéssel ellátott tartócsapjai (8),
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valamint a szárban (3) lévő furatba (5) behajtható csavarja (16) van, azzal jellemezve, hogy szárrésznek (3) a

csípőízület velőcsatornáját lefedő, a csípőízülethez való rögzítésére menetes furattal (11) ellátott nyúlványa (4)

van, a keresztfuratok (6, 7, 9, 10) a velőcsatorna felőli végei bemélyedéssel (18) vannak ellátva, a

keresztfuratokban (6, 7, 9, 10) lévő tartócsapok (8) külső, a szár (3) felé eső lekerekített végei szár (3)

bemélyedése (18) előtt végződnek.

 ( 51 ) A63G 7/00 (2006.01)

A63G 21/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004780 2017.08.02.

 ( 21 )  U 16 00121

 ( 22 )  2016.04.19.

 ( 73 )  Zuggó József, Zalaegerszeg (HU)

 ( 72 )  Zuggó József, Zalaegerszeg, (HU)

 ( 54 )  Lejtős ládavasút pálya

 ( 57 )
A lejtős ládavasút pálya görgőkkel rendelkező, egy vízszintes indító szakaszból és több, különböző lejtési

szögben elhelyezett pályaszakaszokból áll, azzal jellemezve, hogy a teherhordó sínt (2), két oldalon, egymástól

rögzített távolságban elhelyezett, vízszintes tengelyű görgősor (3) és az azt alátámasztó tartó (4) alkotja,

melyeken egy, gyermekek beülésre alkalmasan kialakított láda (5) képes elmozdulni, a láda (5) oldalirányú

mozgását függőleges tengelyű vezetőgörgők (6) korlátozzák, melyek egymástól mért távolsága a láda (5)

szélességi méretéhez igazodik; az egyes pályaszakaszok (7) egyenesek és egymáshoz toldó lapokkal (8) vannak

összekötve, melyek adott esetben különböző magasságú lábakként vannak kialakítva; a toldólapok (8) gyors szét-

és összeszerelést biztosító kötőelemekkel [pl.: szárnyas-anyás csavarral (9)] vannak az egyes pályaszakaszokkal

(7) összeerősítve.
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 ( 51 ) A63H 33/04 (2006.01)

A63F 7/00 (2006.01)

A63F 9/08 (2006.01)

 ( 11 ) 0004788 2017.09.06.

 ( 21 )  U 16 00283

 ( 22 )  2016.11.28.

 ( 73 )  NOIXION Games Kft., Törökbálint (HU)

 ( 72 )  Radics Zoltán András, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Építőelem-készlet

 ( 66 )  U1500230 2015.11.30. HU

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Építőelem-készlet, amely építőelemeket (10) és az azok összekapcsolására szolgáló rúdszerű kapcsolóelemeket

(20) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy 

- az építőelemek (10) alakja négyszög alapú hasáb és 

- az egyes építőelemek alaplapjára merőleges oldallapok közül legalább az egyiken legalább egy horony (11) van

kiképezve az alaplappal párhuzamosan, valamint az építőelem legalább egy éle mentén horony (12) van

kiképezve a kapcsolóelemek (20) befogadására alkalmas módon, ahol 

- a kapcsolóelem (20) a teljes hossza mentén legalább részben illeszkedik egy horonyba (11, 12) és olyan

rögzítőelemei (21, 22) vannak, amelyek a horony (11, 12) komplementer rögzítőelemeihez (14, 15, 16) alakzáró

vagy erőzáró módon illeszkednek, és használat közben az építőelemek (10) a csatlakozó felületeik mentén

érintkeznek egymással.
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B60J 11/00 (2006.01)

E04H 15/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004781 2017.08.02.

 ( 21 )  U 16 00208

 ( 22 )  2016.07.27.

 ( 73 )  Némedi Miklós Sándor, Ajka (HU)

 ( 72 )  Némedi Miklós Sándor, Ajka, (HU)

 ( 54 )  Külső tárolóhoz kapcsolt lemezelt autótakaró

 ( 57 )
Külső tárolóhoz kapcsolt lemezelt autótakaró, ami több takaró elemből (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17,

28) áll, a takaró elemeknek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) legalább két rétege van, a takaró elemek

külső rétege (43) műanyag lemez, a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) legalább egy

része egymással oldható módon össze van kötve, és a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28)

le vannak horgonyozva az autóhoz, azzal jellemezve, hogy a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16,

17, 28) belső rétege 2-10 mm vastagságú ütéscsillapító réteg (42), a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13,

15, 16, 17, 28) üzemi helyzetben célszerűen túlfedéssel takarják az autó karosszériájának nagy részét, az

autótakarónak van egy külső tárolója, a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28) legalább része

hajlékony tartókkal, előnyösen hevederekkel (9, 33, 35, 36) vagy zsinórokkal össze van kötve a külső tárolóval, a

külső tároló az autó karosszériájához van rögzítve, a takaró elemek (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 28)

nem használt állapotukban összetolva és egymásra rétegezve a külső tárolóba betolhatók vagy behelyezhetők,

vagy a külső tárolóhoz oldható módon rögzíthetők, az autó takarónak vannak autó külső tükreire rápattintható

vagy ráhúzható tükör takarói (27).
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 ( 51 ) B61L 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004782 2017.08.09.

 ( 21 )  U 15 00116

 ( 22 )  2015.07.24.

 ( 73 )  Thales Rail Signalling Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Bíró József, Halásztelek, (HU)

 Soós Gábor, Monor, (HU)

 Marton Péter, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Tartóeszköz

 ( 74 )  Mészárosné Dónusz Katalin, SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Tartóeszköz, kötöttpályás közlekedés, különösen vasúti közlekedés pályáin alkalmazott EuroBalise szerelésére,

azzal jellemezve, hogy a kötöttpálya sínei (4) alatt elhelyezett, a sínekhez (4) rögzített alaplemezből (1) és az

alaplemezhez (1) szabályozhatóan rögzített szigetelőbetétből (6) van kialakítva.

 ( 51 ) B62D 23/00 (2006.01)

B62D 31/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0004791 2017.09.08.

 ( 21 )  U 16 00282

 ( 22 )  2016.11.23.

 ( 73 )  HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnikai Zrt., Gödöllő (HU)

 ( 72 )  Földi Zoltán, Kistarcsa, (HU)

 ( 54 )  Moduláris belső kialakítású autóbusz szerkezet

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Moduláris belső kialakítású autóbusz szerkezet, amely legalább futóművet tartalmazó jármű alvázat (12) és ahhoz
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felépítményként csatlakozó vízszintes padlóvázat (10) és karoszszériát tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a

padlóváz (10) belső rácsos teherhordó szerkezetű, és arra közvetlenül illeszkedő rugalmas anyagú vízszintes

padlólemezzel (3) van felülről határolva, a padlólemezben (3) bemart nútok (11) vannak, amelyekbe süllyesztve

legalább egy fém sínpár (4) van alakosan beillesztve, amelyek az alváz (12) hosszanti irányában futnak, és

amelyek felül hasítékot (15) és abban adott ismétlődő hosszközönként (d) kiszélesedéseket (16) tartalmaznak,

amelyekbe alakosan illeszkedő rögzítő elemek (7) vannak csatlakoztatva, amelyek korlátozott hozzáférésű kézi

rögzítő blokkokkal (9) vannak a kiszélesedésekben (16) rögzítve.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E02B 3/06 (2006.01)

 ( 11 ) 0004793 2017.09.08.

 ( 21 )  U 16 00149

 ( 22 )  2016.05.26.

 ( 73 )  OKTAÉDER Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 72 )  Oltványi József, Szeged, (HU)

 Alexy Rezső, Siófok, (HU)

 ( 54 )  Móló nyíltvíznek egy medencétől történő határolására, különösen sekély tavak kikötőinek létesítéséhez

 ( 74 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Móló nyíltvíznek (1) egy medencétől (2) történő határolására, különösen sekély tavak kikötőinek létesítéséhez,

amelynek előregyártott vasbeton cölöpökre (14a, 14b) épített járólemeze (10), annak a nyíltvíz felőli pereme

mentén húzódó hullámtörő mellvédje (11), a medence (2) felőli pereme mentén hosszirányban húzódó

peremgerendája (19), valamint kőszórással (23) kialakított lábazata van, azzal jellemezve, hogy a móló (M)

nyomvonala mentén erre keresztirányú, egymástól távközzel húzódó síkokban cölöppárok (14a, 14b) vannak

leverve, amelyek ezekre felhelyezett előregyártott vasbeton keresztgerendával (15) és annak végei és a cölöpök

(14a, 14b) találkozásánál kialakított monolit vasbeton kapcsolófejekkel (15) sarokmerev keretekké (16) vannak

összeépítve; és a móló (M) hosszirányában egymás után sorolva keretsort képező sarokmerev kereteken (16)

egymáshoz illeszkedő előregyártott vasbeton mólóelemek (30) fekszenek fel, amelyek egymás folytatásába eső,

együttesen a móló (M) járólemezét (10) képező lemeztagokat (17), a mellvédjét (11) képező hullámtörő

gerendatagokat (18), valamint peremgerendáját (20) alkotó peremgerenda tagokat (19) tartalmaznak.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F21S 4/00 (2006.01)

F21S 4/22 (2016.01)

 ( 11 ) 0004801 2017.09.11.

 ( 21 )  U 17 00130

 ( 22 )  2017.07.07.

 ( 73 )  Czingáli Zoltán, Szigetújfalu (HU)

 ( 72 )  Czingáli Zoltán, Szigetújfalu, (HU)

 ( 54 )  Több irányban hajlítható LED világító eszköz

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Több irányban hajlítható LED világító eszköz, amelyben olyan LED szalag van, amely tartalmaz egy több

irányban is hajlékony szalag formátumú hordozót (2), a szalag formátumú hordozón (2) hosszában periódikusan

ismétlődő pozíciókban elrendezett LED eszközöket (1), amelyek legalább tápfeszültséget biztosító vezetékekkel

vannak ellátva, és a LED szalag egy legalább egy oldalán nyitott keresztmetszeti profilú sínbe (5) van helyezve,

ahol a sín (5) merev anyagból van, azzal jellemezve, hogy a LED szalag a LED eszközök (1) felett átlátszó vagy

áttört rugalmas ágyazatba (4) van helyezve, és a rugalmas ágyazat (4) van a sínbe (5) helyezve, és ahol a sín (5)

hossztengelyére keresztirányú bemetszéseket (6) tartalmaz.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA
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 ( 51 ) G01N 3/54 (2006.01)

 ( 11 ) 0004789 2017.09.07.

 ( 21 )  U 17 00105

 ( 22 )  2014.04.14.

 ( 67 )  P1400203 2014.04.14. HU

 ( 73 )  Óbudai Egyetem, Budapest (HU)

 ( 72 )  Mucsi András, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Berendezés anyagok melegkeménységének mérésére

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Berendezés (B) anyagok melegkeménységének (HIT) mérésére, amelynek váza (V) van, és a vázhoz (V)

rugóelemekkel (12) csatlakoztatott elmozdulásmérővel (9) van ellátva, valamint az elmozdulásmérő (9) a vázhoz

(V) előfeszítő rugóval (6) illesztett magrúddal (91) van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a vázhoz (V) mérőkeret

(1) van rögzítve, amelynek próbatest (5) rögzítésére szolgáló belső felülete (11) van, továbbá a magrúdhoz (91)

mérőrúd (2), a mérőrúdhoz (2) mérőcsúcs (4) van rögzítve, valamint a mérőkeret (1) körül, legalább a belső

felület (11) környezetében kemence (8) van elrendezve, és a próbatest (5) hőmérsékletének mérésére alkalmas

termoelemmel (13) van ellátva, továbbá a mérőrúd (2) és a mérőkeret (1) azonos anyagból vannak kialakítva.

 ( 51 ) G09F 17/00 (2006.01)

A47G 33/00 (2006.01)

A47G 35/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004786 2017.09.04.

 ( 21 )  U 16 00249

 ( 22 )  2016.10.10.

 ( 73 )  dr. Hergár Győző, Budapest (HU)

 ( 72 )  dr. Hergár Győző, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Szeretetet és összetartozást kifejező forgó szerkezet

 ( 57 )
Szeretetet és összetartozást kifejező forgó szerkezet, meleg levegőt biztosító forrásokkal, a szerkezetnek van egy

központi eleme, forgást biztosító szárnyakkal; a központi elem tengelyében, annak aljától a súlypontja fölé nyúló,
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imbolygást lehetővé tevő ürege van, melybe egy központosító tű nyúlik be, azzal jellemezve, hogy a központi

elemre (1) hüvelyek (4) vannak erősítve, melyekbe cserélhető rudak (5) vannak elfordulás-mentesen rögzítve, a

forgást biztosító szárnyak pedig, a rudakra (5) erősített keretelemekhez (6) rögzített, lapszerű jelképek (7).

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 
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