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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A01K 15/02

(2006.01)

A01K 29/00

(2006.01)

A63F 9/00

(2006.01)

( 11 ) 0005005

2019.04.10.

( 21 ) U 16 00236
( 22 ) 2016.09.13.
( 73 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós (HU)
( 72 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)
( 54 ) Membrán lemezes kutyajáték
( 57 )
Membrán lemezes kutyajáték, melynek markolata (3) és rugalmas harapó teste (17) van, mely harapótest (17)
körvonala a kutya harapásának közvetlenül kitett, külső burkolattal (2) van meghatározva és harapó testében (17)
a hosszanti tengelyvonalat (9) érintő, legalább egy áttörési nyílással (8) és markolati áttörési nyílással (10) ellátott
üregrész (1) van és az üregrészben (1) van a külső burkolaton (2) túlnyúló markolat (3), rögzítési végeleme (7)
csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a külső burkolatból (2), anyagösszefolyással, a külső burkolattal (2)
kialakított csatlakozási részben (20) csatlakoztatott, a külső burkolatot (2) kitámasztó membrán lemez (5) van
kialakítva, mely membrán lemezzel (5) az üregrészből (1) a markolati áttörési nyílás (10) felőli oldalon egy zárt
cellarész (4) van leválasztva, továbbá a membrán lemezen (5), a hosszanti tengelyvonalat (9) érintően kialakított,
membrán faláttörés (6) és a zárt cellarész (4) átellenben fekvő oldalán, a hosszanti tengelyvonalat (9) érintően
kialakított, markolati áttörési nyílás (10) van, melyek a membrán lemezes kutyajáték (19) markolatának (3) a zárt
cellarészen (4) hosszanti tengelyvonal (9) irányában áthaladó, változó hosszúságú markolati részelemével (16)
vannak összekötve, továbbá a változó hosszúságú markolati részelem (16) a membrán faláttörésen (6) átvezetett
és a membrán faláttörést (6) az üregrész (1) felőli oldalról lefedő, rögzítési végelemben (7) van végződtetve.

( 51 ) A01K 27/00

(2006.01)

( 11 ) 0004992

2019.03.21.

( 21 ) U 16 00205
( 22 ) 2016.07.22.
( 73 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós (HU)
( 72 ) Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)
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( 54 ) Karikát tartó nyomáselosztó elem szügyelős kutyahámhoz

( 57 )
Karikát tartó nyomáselosztó elem, szügyelős kutyahámhoz, amely karikát tartó nyomáselosztó elem (1) a
szügyelős kutyahámnak (25), a mellöv loop szárának (3) és a mellöv hook szárának (4) tépőzárral történő
csatlakoztatásával zárható-oldható, horizontális mellövére (2) rögzíthető, amely mellövi csatlakozó részből (6),
továbbá a kutyahám (25) horizontális mellövét (2) a mellkas alatti övvel (5) összekötő, a mellkas alatti övön (5)
hurkot képezően önmagára visszacsatlakozó, vertikális összekötő elemből (7) áll, mely anyag-folytonosan,
egymást követően legalább egy loop részből (9), a kutyahám (25) mellkas alatti övén (5) felfekvő alsó
hurokrészéből (24) és egy hook részből (8) van kialakítva, azzal jellemezve, hogy a karikát tartó nyomáselosztó
elem (1) a kutyahám (25) horizontális mellövén (2) oldhatóan csatlakoztathatóan van kialakítva, továbbá a karikát
tartó nyomáselosztó elem (1) mellövi csatlakozó része (6) két, egymásnak hátlapjával fixen egymáshoz rögzített
tépőzárból, a csatlakozó rész hook részéből (6a) és a csatlakozó rész loop részből (6b) van kialakítva, melyek
között mellövi karika (10) van rögzítve, melynek karika befogási része (11) legalább a csatlakozó rész hook része
(6a) felőli, kutya mellkasával ellentétes oldalon, a csatlakozó rész hook részének (6a) hátlapján, annak
szélességével megegyező, vagy annál szélesebb erősítő betéttel (12) van takarva, továbbá a mellövi karika (10) az
erősítő betéttel (12), a karika befogási részén (11), annak mindkét oldaláról, a mellövi karika (10) horizontális
elmozdulását behatároló, szorító varrással (11a) van összerögzítve, továbbá a mellövi csatlakozó részben (6)
kialakított erősítő betét (12) biztonsági varrással (21) van összerögzítve a vertikális összekötő elemmel (7),
továbbá a mellövi csatlakozó rész (6) horizontális vonalvezetése a vertikális összekötő elem (7) vertikális
vonalvezetésével derékszöget zár be, továbbá a csatlakozó rész hook része (6a) a kutyahám (25) horizontális
mellövének (2) mellöv loop szárán (3), míg a csatlakozó rész loop része (6b) a mellöv hook szárán (4)
csatlakoztathatóan van kialakítva, oly módon, hogy a mellövi csatlakozó rész (6) a kutya mellkasa felől a mellöv
hook szárának (4) legalább részleges takarásában van.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
( 51 ) B01D 3/00

(2006.01)

C12G 3/12

(2006.01)

( 11 ) 0005011

2019.04.24.

( 21 ) U 14 00125
( 22 ) 2014.05.30.
( 73 ) Onódi Sándor, Kiskunhalas (HU)
( 72 ) Onódi Sándor, Kiskunhalas, (HU)
( 54 ) Elektronikus vezérlésű deflegmátor
( 74 ) Bándy Tamásné, PATENDER Kft., Budapest
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( 57 ) Elektronikus vezérlésű deflegmátor, amely rendelkezik szabályozó, vezérlő berendezésekkel, azzal jellemezve,
hogy a deflegmátorhoz (4) indirekt hőcserélő (11) van kapcsolva, aminek elektromos vezérlésű és mágnes
szeleppel (6) ellátott belépőcsonkja (13) a párahűtő (5) kimenetelével van összekapcsolva.

( 51 ) B21B 39/14

(2006.01)

B21C 47/34

(2006.01)

( 11 ) 0005010

2019.04.16.

( 21 ) U 17 00108
( 22 ) 2014.09.05.
( 73 ) Primetals Technologies Austria GmbH, Linz (AT)
( 72 ) MOSER, Friedrich, A-4202 Hellmonsoedt, (AT)
GRABNER, Walter, A-4501 Neuhofen an der Krems, (AT)
FRAUENHUBER, Klaus, A-4020 Linz, (AT)
SCHIEFER, Juergen, A-4511 Allhaming, (AT)
( 54 ) Berendezés fémszalag oldalsó vezetésére
( 30 ) E13186131.2

2013.09.26. EU

( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Berendezés (1) fémszalag (2) oldalsó vezetésére, amely fémszalag szállítóberendezésen halad át, amely tartalmaz
legalább egy alaptest modult (7) egy lényegében függőleges vezetősíkkal (10), azzal jellemezve, hogy legalább
egy, ellenőrzötten több meghatározott forgatási helyzetbe forgatható kopófelülettel (12a) rendelkező kopóteste
(12) van, és a kopófelület (12a) lényegében sík és minden meghatározott forgatási helyzetben párhuzamos a
vezetősíkkal (10).
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( 51 ) B41M 5/26

(2006.01)

B41J 2/315

(2006.01)

B41M 5/40

(2006.01)

B41M 5/42

(2006.01)

( 11 ) 0005004

2019.04.09.

( 21 ) U 18 00150
( 22 ) 2018.08.31.
( 73 ) ANY Biztonsági Nyomda Nyrt., Budapest (HU)
( 72 ) dr. Székelyhidi Lajos, Remeteszőlős, (HU)
Imre Géza, Fót, (HU)
Megyeri Balázs, Budapest, (HU)
( 54 ) Hőnyomtatható biztonsági nyomathordozó
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Hőnyomtatható biztonsági nyomathordozó, amelynek alap rétege (1) van, és az alap réteg (1) felületén
hőérzékeny réteg (3) van rögzítve, azzal jellemezve, hogy a hőérzékeny réteg (3) alap réteggel (1) ellentétes
felületén oldószerérzékeny festéket tartalmazó, oldószerek hatására színét változtató biztonsági festék rétegből (7)
kialakított nyomat van elrendezve.

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
( 51 ) B65D 88/00

(2006.01)

C02F103/42

(2006.01)

( 11 ) 0005018

2019.04.30.

( 21 ) U 17 00208
( 22 ) 2017.11.22.
( 73 ) BAREX Gazdasági Tanácsadó, Kereskedő és Szolgáltató Kft., Szarvas (HU)
( 72 ) dr. Pekár Ferenc 40%, Szarvas, (HU)
dr. Csontos Éva 30%, Szarvas, (HU)

U67

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 124. évfolyam 12. szám, 2019.06.28.
Megadott használati mintaoltalmak
Mihály István 20%, Szarvas, (HU)

Sechna János 10%, Szarvas, (HU)
( 54 ) Kapcsolási elrendezés termálvizek tározására, tisztítására és elhelyezésére
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Kapcsolási elrendezés (10) használt termálvizek tározására, tisztítására és elhelyezésére, amely használt termálvíz
környezetet terhelő szennyező anyagokkal és magas sótartalommal rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a
kapcsolási elrendezés tartalmaz:
- legalább egy belépő termálvíztározót (20), amelynek használt termálvíz bevezetésére szolgáló vezetéke (50)
van, és legalább egy közbeiktatott termálvíztározót (20), ahol a legalább egy belépő termálvíztározó (20) és az
ahhoz tartozó legalább egy közbeiktatott termálvíztározó (20) áramlási összeköttetés (90) révén sorba vannak
kötve,
- legalább egy felszíni befogadó teret (30), amely termálvízvezető vezetékkel (40) kapcsolódik a termálvíztározók
(20) egy adott sorában utolsó közbeiktatott termálvíztározóhoz (20).

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E02D 19/02

(2006.01)

( 11 ) 0005013

2019.04.25.

( 21 ) U 18 00124
( 22 ) 2018.07.20.
( 73 ) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 72 ) Mészáros Antal, Hódmezővásárhely, (HU)
Molnár Róbert, Szeged, (HU)
Nagy Imre, Szeged, (HU)
Kovács Olivér, Budapest, (HU)
( 54 ) Előregyártott mobil, sorolható szivattyúakna rendszer
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Előregyártott vasbeton mobil, sorolható szivattyúakna, amelynek fenéklemeze (4), hátfala (3), fedele (5) és
oldalfalai (2) vannak, a hátfallal (3) szemben lévő oldalon pedig az átemelendő víz bebocsátására szolgáló
beömlőnyílással (9) rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a fedélben (5) szivattyú (6) átvezetésére alkalmas nyílás
(7) van kialakítva; az oldalfalak (2) külső felületén pedig egy szomszédos szivattyúaknával (1, 1a) szilárd, de
bontható kapcsolat létesítéséhez előirányzott eszköz(ök) van(nak).
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( 51 ) E02D 19/02

(2006.01)

( 11 ) 0005014

2019.04.25.

( 21 ) U 18 00125
( 22 ) 2018.07.20.
( 73 ) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)
( 72 ) Mészáros Antal, Hódmezővásárhely, (HU)
Molnár Róbert, Szeged, (HU)
Nagy Imre, Szeged, (HU)
Kovács Olivér, Budapest, (HU)
( 54 ) Előregyártott mobil vasbeton szivattyúakna
( 74 ) Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Előregyártott vasbeton mobil szivattyúakna különösen belvíz vagy/és öntözővíz átemeléséhez, amelynek
alaplemeze (1), hátfala (4) és fedlapja (20) van, továbbá oldalfalakkal (2) rendelkezik, és a hátfallal (4) szemben
lévő oldalon vízbebocsátáshoz előirányzott belépőnyílása van, azzal jellemezve, hogy a szivattyúakna belső tere
elválasztófallal vagy falakkal (16, 17) szivattyúk (21) befogadásához előirányzott rekeszekre (7, 8, 9) van
megosztva, és mindegyik rekesz (7, 8, 9) külön vízbebocsátó belépőnyílással (7a, 8a, 9a) rendelkezik; és hogy a
szivattyúakna fedlapja (20) mindegyik szivattyú külön-külön történő átvezetéséhez előirányzott nyílással (18) van
ellátva.
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(2006.01)

E04B 5/19

(2006.01)

E04C 2/284

(2006.01)

( 11 ) 0005007

2019.04.11.

( 21 ) U 19 00040
( 22 ) 2019.03.14.
( 73 ) Mester Qualitas Kft., Korlát (HU)
( 72 ) Takács Krisztián, Korlát, (HU)
( 54 ) Előregyártott falelem
( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó, Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
( 57 )
Előregyártott falelem (10), amelynek teste szigetelőanyagból van kialakítva, amely szigetelőanyag-testben
épületszerkezeti elem(ek)hez való csatlakozáshoz kialakított horony (12) van, azzal jellemezve, hogy
- a falelemben (10) függőleges irányban átmenő, szilárdságnövelő támasztóelemek (14) vannak elrendezve, és
- a támasztóelemeket (14) oldalról körülvevő, formába injektált szigetelőanyagteste van, amely extrudált
polisztirol (XPS) habból van kialakítva.

( 51 ) E06B 3/00

(2006.01)

( 11 ) 0005006

2019.04.10.

( 21 ) U 17 00236
( 22 ) 2017.12.29.
( 73 ) Artur Litwinski, Warszawa (PL)
( 72 ) Artur Litwinski, Warszawa, (PL)
( 54 ) Ajtólap
( 30 ) P.420111

2017.01.04. PL

( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Ajtószárny (1) nem átlátszó külső felülettel (2), amelyen egy feltétdísz elem (3) van elhelyezve, azzal jellemezve,
hogy az ajtószárny (1) felületén (2) a feltétdísz elem (3) mentén, annak széle szomszédságában, egy szalag (4)
van elrendezve.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
( 51 ) F21S 4/28

(2016.01)

( 11 ) 0005012

2019.04.24.

( 21 ) U 17 00118
( 22 ) 2017.06.22.
( 73 ) Oriol-Motor Kft, Budapest (HU)
( 72 ) Balogh Péter, Szerencs, (HU)
( 54 ) Világító lap
( 74 ) Karaffy Erzsébet, Miskolc
( 57 )
Világító lap, amely LED tápegységgel (10), hűtő és tartó lemezzel, SMD LED csíkkal (2), fényvisszaverő lappal
(7) rendelkezik azzal jellemezve, hogy modulonként négy azonos kialakítású egymáshoz rögzített furatokkal
ellátott E alakú hűtő és tartó lemezzel (1) rendelkezik, valamint azokat az élüknél összekötő tartó lemezzel (3),
amelyek kábelfurattal (4) és SMD LED csíkkal (2) vannak ellátva, melyhez fényvisszaverő lappal (7) ellátott
lézerrel megmunkált plexi lap (5) van rögzítve és a LED csíkok (2) elektromosan vezetékkel egymáshoz kötöttek
és a kábelfuraton (4) keresztül a külső LED tápegységhez (10) kapcsoltak, valamint a modulok csavarozással
egymáshoz rögzítettek és a világító lap eleje opálosított plexivel (6) van ellátva.
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( 51 ) F23M 7/00

(2006.01)

F23B 60/02

(2006.01)

F24H 1/00

(2006.01)

F24H 1/26

(2006.01)

( 11 ) 0005008

2019.04.16.

( 21 ) U 17 00024
( 22 ) 2017.02.08.
( 73 ) Fűzy Antal Ferenc, Szeged (HU)
( 72 ) Fűzy Antal Ferenc, Szeged, (HU)
( 54 ) Kisbálás kazán
( 57 )
Kisbálás kazán azzal jellemezve, hogy homlokperemén (8) egy álló kisbála méretének megfelelő méretű
tűzkamra nagyajtó (9) van, ami hőszigetelő lapokkal (42) és hőálló ásványi anyaggal (52) bélelt, tartalmazza a
szekunder levegő bevezetésére szolgáló torkolatokat (47), acél légcsatornákat (46) és fúvókákat (48) továbbá a
primer és szekunder levegő bevezetésére is szolgáló, tűzráccsal (33) ellátott füstkamra kisajtót (10), valamint
kisebb tűzkamra adagoló ajtót (34), és a tűzkamrához függőleges táskás hőcserélő víztáskák (29), (30), (31)
vannak csatlakoztatva, a középső víztáskában (29) füst rövidzár csövek (35), a víztáskák alatt kétoldalt pernye,
korom ajtók (24) és a külső oldallapokban (18) füstjárat tisztító nyílások (21) vannak.

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG
( 51 ) H02J 5/00

(2006.01)

( 11 ) 0005009

2019.04.16.

( 21 ) U 17 00233
( 22 ) 2017.12.20.
( 73 ) Kiss Péter, Budapest (HU)
( 72 ) Kiss Péter, Budapest, (HU)
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( 54 ) Úszóházi garzonlakások 1 kW zöldáram alatti termoelektromos pellet CHP és napelem háztartási méretű

kiserőmű kapcsolása
( 57 )
Úszóházi garzonlakásokként 1 kW zöldáram teljesítmény alatti központi termoelektromos pellet CHP és központi
napelem háztartási méretű kiserőmű kapcsolása, azzal jellemezve, hogy többlakásos úszóházban (1) központi
termoelektromos pellet CHP (2) és központi napelem (3) egyaránt csatlakozó kábelekben (4) lévő DC
energiamérővel (5) egyetlen (lakásonként számítva 1 kW teljesítményű) DC/AC átalakítóhoz (6) kapcsolódik,
melynek AC kimenetéhez csatlakozó kábellel (4) 230 V 50 Hz lakossági AD/VESZ villanyórás lakás áramelosztó
(7) kapcsolódik, mely AD/VESZ villamos teljesítmény kapcsolatban van kikötői 230 V 50 Hz lakossági
áramhálózattal.

A rovat 13 darab közlést tartalmaz.
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