
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01G 9/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004809 2017.10.27.

 ( 21 )  U 15 00250

 ( 22 )  2015.12.29.

 ( 73 )  Kosztolányi Tamás, Budaörs (HU)

 ( 72 )  Kosztolányi Tamás, Budaörs, (HU)

 ( 54 )  Többcélú növénytartó egység földbe ültetett növények tárolására

 ( 57 )
Többcélú növénytartó egység földbe ültetett növények tárolására, amelynek befogadó teret (13) határoló

fenéktaggal (11) és palásttal (12) rendelkező tárolóedénye (10) van, azzal jellemezve, hogy a tárolóedény (10) a

növény (2) hajtásának (2a) megtámasztására alkalmas karózótag (30) egy részének befogadására alkalmas

tartónyúlvánnyal (20) van társítva, ahol a tartónyúlvány (20) a tárolóedény (10) fenéktagja (11) felől a befogadó

térbe (13) benyúlóan van a tárolóedény (10) fenéktagjához (11) kapcsolva.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B41J 1/00 (2006.01)

G06F 3/12 (2006.01)

G06K 15/00 (2006.01)

G07F 7/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004755 2017.07.06.

 ( 21 )  U 16 00301

 ( 22 )  2016.12.15.

 ( 73 )  Hűtőmágnes Kft., Gyula (HU)

 ( 72 )  dr. Hack Anita, Gyula, (HU)

 Hack Zoltán, Gyula, (HU)

 ( 54 )  Hűtőmágnes-nyomtató automata

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

 ( 57 )
Hűtőmágnes-nyomtató automata (10) egyedi hűtőmágnesek előállítására, 
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- amely automatának háza (20) és abban elrendezett vezérlőegysége (30), valamint elektronikus jelvezetékekkel a

vezérlőegységhez (30) kapcsolt érintőképernyős kijelzője (31), legalább egy kamerája (32) és fizetési modulja

(33) van, 

azzal jellemezve, hogy az automata (10) tartalmaz továbbá 

- egy, a vezérlőegységhez (30) elektronikus jelvezeték útján csatlakoztatott mágneslap-tároló és -adagoló

egységet (34), valamint nyomtató egységet (35), amely nyomtató egység (35) működési kapcsolatban áll a

mágneslap-tároló és -adagoló egységgel (34), és amely mágneslap-tároló és adagoló egység (34) előre

meghatározott méretű, nyomtatásra kész hűtőmágnesek tárolására alkalmasan van kialakítva, 

- ahol a mágneslaptároló és -adagoló egységnek (34) és a nyomtató egységnek (35) az automata (10) működése

során a hűtőmágnesekkel érintkező részei nem-mágneses tulajdonságú anyagból vannak.

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C02F 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004807 2017.10.13.

 ( 21 )  U 17 00017

 ( 22 )  2017.01.23.

 ( 73 )  ADVISER TEAM Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Dr. Cserfalvi Tamás 40%, Budapest, (HU)

 Buczkó József 15%, Szatta, (HU)

 Fekete Éva 10%, Budapest, (HU)

 Dr. Kristóf Gergely 10%, Budapest, (HU)

 Dr. Lengyel Béla 10%, Budapest, (HU)

 Dr. Pajkossy Tamás 10%, Budapest, (HU)

 Dr. Szakács Tamás 2.5%, Budajenő, (HU)

 Vajda Gyula 2.5%, Zsámbék, (HU)

 ( 54 )  Berendezés kolloidok elektrokoagulációs kezelésére

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Berendezés kolloidok elektrokoagulációs kezelésére és lebegőanyag tartalmának elektrokémiai kicsapására

(flokkulációjára), amely berendezésnek fogadó egysége, koagulátor-kezelő egysége, valamint ülepítő egysége

van, azzal jellemezve, hogy a fogadó egység (100) elektrokoagulátor egységet (1) közrefogó habfogadó egységet

(6) tartalmaz, a elektrokoagulátor egység (1) aljához flokkulátor egység (2) van oldhatatlan kötéssel

csatlakoztatva, amelynek szimmetria középpontjában agitátor egység (3) van, az agitátor egység (3) pedig az

elektrokoagulátor egységhez (1) és a flokkulátor egységhez (2) oldhatatlan kötéssel van csatlakoztatva.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01F 5/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0004806 2017.10.10.

 ( 21 )  U 17 00136

 ( 22 )  2017.07.17.

 ( 73 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 72 )  ifj. Mészáros Antal 10%, Mártély, (HU)

 Mészáros Antal 50%, Hódmezővásárhely, (HU)

 Hürkesz László 10%, Kunszentmárton, (HU)

 Lénát Zoltán 20%, Hódmezővásárhely, (HU)

 Balla Iván 10%, Szeged, (HU)

 ( 54 )  Vízvisszatartó mederburkoló elem

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Előregyártott vasbeton vízvisszatartó mederburkoló elem vízelvezető árkok, csatornák és hasonlók burkolásához,

azzal jellemezve, hogy a mederburkoló elem (1, 9, 16) falazatában átmenő nyílások (6, 7; 12, 13; 18, 19) vannak

kialakítva.
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A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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