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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

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

(2006.01)

A41D 13/08

(2006.01)

( 11 ) 0005187

2020.07.10.

( 21 ) U 19 00051
( 22 ) 2018.02.14.
( 67 ) P1800057 2018.02.14. HU
( 73 ) Bende Gábor, Budapest (HU)
( 72 ) Bende Gábor, Budapest, (HU)
( 54 ) Védőkarhuzat kutyakiképzési célra
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Védőhuzat kutyakiképzési célra, amely egy védőkarra húzható, és több rétegből áll, ahol a külső réteg egy adott
méretű szélességben szőtt, láncfonalakat és vetülékfonalakat tartalmazó durva textil anyagból, belső rétege pedig
vékonyabb és finomabb anyagból van, ezek a rétegek csőszerű alakzatot képezve széleiken egymáshoz vannak
dolgozva, valamint a védőhuzat a védőkarra való felrögzítésére rögzítő eszközökkel, előnyösen egy felfűző szíjat
megvezető rögzítő fülekkel van ellátva, továbbá a láncfonalakat és a vetülékfonalakat több ágú sodrott cérna
alkotja, amelyek anyaga természetes szálasanyag, előnyösen juta, és/vagy mesterséges szálasanyag előnyösen
polipropilén vagy poliamid valamint ezek keverékéből álló cérna, azzal jellemezve, hogy a védőhuzat (1) külső
rétege hosszanti irányban legalább két szövetrészre tagolódik, egy merevebb és ellenállóbb alsó szövetrészre (2)
valamint egy lágyabb és hajlékonyabb felső szövetrészre (3), továbbá a külső réteg a védőhuzat szélességi
irányában is tagolt, mindkét szélén egy-egy keskenyebb oldalsó részben (4) lágyabb láncfonalakból (15) álló
szövetrészt, míg a szélesebb középső részben (5) pedig merevebb és erősebb láncfonalakból (15) álló szövetrészt
tartalmaz.

( 51 ) A61B 17/03

(2006.01)

( 11 ) 0005190

2020.07.29.

( 21 ) U 20 00030
( 22 ) 2020.02.24.
( 73 ) Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
( 72 ) Dr Beke Artúr 100%, Budapest, (HU)
( 54 ) Seb gyógyulását elősegítő többrétegű szerkezet varratok mentén kialakuló Dehistentia kezeléséhez
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( 74 ) Erkel András, Budapest

( 57 )
Seb gyógyulását elősegítő többrétegű szerkezet varratok mentén kialakuló Dehistentia kezeléséhez, ahol a
szerkezet rétegei tapadást biztosító, adhezív réteget tartalmaznak, azzal jellemezve, hogy a szerkezet hordozó
réteget (1), közbenső adhezív réteget (2), védő réteget (3), csomagoló, borító réteget (4) tartalmaz, ahol a hordozó
réteg (1) és a közbenső, adhezív réteg (2) a seb kezelését lehetővé tevő anyaghiányos részt (5) tartalmaz, amely
rétegek sorrendje:
- csomagoló, borító réteg (4),
- hordozó réteg (1),
- közbenső, adhezív réteg (2)
- védő réteg (3), végül
- csomagoló, borító réteg (4).

( 51 ) A61G 7/047

(2006.01)

( 11 ) 0005188

2020.07.15.

( 21 ) U 20 00028
( 22 ) 2020.02.12.
( 73 ) Pintz György, Budapest (HU)
( 72 ) Pintz György, Budapest, (HU)
( 54 ) Javított tulajdonságú fekvő elrendezés masszázshoz
( 57 )
Javított tulajdonságú fekvő elrendezés masszázshoz, amely alapszintre (1) helyezett dobogót (2) a dobogóra (2)
fektetett legalább egy matracot (3), a matrac (3) pedig kivágott, arcot megtámasztó légzőnyílást (4) tartalmaz,
azzal jellemezve, hogy a dobogón (2) a matrac (3) légzőnyílása (4) alatt, azzal egybeeső légzőnyílás (4a) van
kivágva, továbbá a dobogóban (2) beszívó nyílás (5) van elhelyezve, a beszívó nyílás (5) pedig ventilátor (9)
szívó oldalához csatlakozik.
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
( 51 ) B66F 1/02

(2006.01)

B66F 1/08

(2006.01)

B66F 7/12

(2006.01)

( 11 ) 0005185

2020.07.06.

( 21 ) U 20 00054
( 22 ) 2020.03.20.
( 73 ) SAZ s.r.o., Hodonín (CZ)
( 72 ) Truska Roman, Blatnice pod Svatym, (CZ)
( 54 ) Emelőlap munkakosárral
( 30 ) CZ20190036041U 2019.03.22. CZ
( 74 ) Dr. Markó József, Budapest
( 57 )
Emelőlap munkakosárral, amely közlekedési eszközön van elrendezve, azzal jellemezve, hogy
meghajtó-egységgel (3) mozgatható keretszerkezete (K) van, amely legalább két, egymás mögött elhelyezkedő
szegmenssel (2, 2a, 2b) rendelkezik, ezek közül a szegmensek (2a, 2) végei függőleges mozgást elősegítő
csúszó-eszközökkel (6), valamint oldalirányú mozgást elősegítő csúszó-eszközökkel (7) vannak ellátva, ahol az
első szegmens (2a) eleje az alaplaphoz (1) van rögzítve, a munkakosár (9) pedig közvetlenül az utolsó
szegmensen (2b) van elrendezve.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
( 51 ) E04B 1/10

(2006.01)

E04B 2/80

(2006.01)

E04C 3/16

(2006.01)

( 11 ) 0005186

2020.07.08.

( 21 ) U 20 00009
( 22 ) 2020.01.27.
( 73 ) Tóth Gábor, Szentes (HU)
( 72 ) Tóth Gábor, Szentes, (HU)
( 54 ) Faszerkezetű építőelem rendszer
( 74 ) Kiss János József, Budapest
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( 57 )

Faszerkezetű építőelem rendszer, amely rétegragasztott fatermékekből van előállítva és négyszögletes
keresztmetszetű teherviselő elemeket foglal magába, azzal jellemezve, hogy a teherviselő elemek egyenes
összekötő elemek (1), tartóelemek (4.1, 4.2) és sarokelemek (8); az összekötő elemek (1) csaphornyokat (3)
tartalmaznak a tartóelemek (4.1, 4.2) és a sarokelemek (8) csatlakoztatásához; az összekötő elemek (1) elemvégei
(2) a sarokelemeket (8) befogadóan varrnak kialakítva és vastagságuk (b1) feleakkora, mint az összekötő elemek
(1) vastagsága (b) az elemvégek (2) között; a tartóelemek (4.1, 4.2) két tartógerendából (5) és a tartógerendákat
(5) összekötő közbenső lécekből (6.1) vagy közbenső lemezből (6.2) vannak kialakítva, továbbá a sarokelemek
(8) három sarokelem gerendából (9, 10, 11), valamint azokat összekapcsoló külső oldallemezekből (12, 15) és
belső oldallemezekből, (13, 14) vannak kialakítva.

( 51 ) E04H 4/14

(2006.01)

E04H 4/06

(2006.01)

( 11 ) 0005189

2020.07.16.

( 21 ) U 19 00013
( 22 ) 2019.01.30.
( 73 ) Berndorf Bäderbau s.r.o., Bystřice nad Olši (CZ)
( 72 ) Cieslar Rudolf, Milíkov u Jablunkova, (CZ)
( 54 ) Úszómedence vagy tartály mozgatható padozattal
( 30 ) PUV 2018-35492 2018.10.22. CZ
( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
( 57 )
Úszómedence mozgatható padozattal (19), amelyhez a padozat (19) mozgatására szolgáló hajtómű (3) van
csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy az úszómedence mozgatható padozatának (19) mozgatására szolgáló
hajtómű (3) az úszómedence belső terében (15) van elrendezve.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA
( 51 ) G03B 7/00

(2006.01)

( 11 ) 0005183

2020.07.01.

( 21 ) U 19 00156
( 22 ) 2019.08.23.
( 73 ) Hobby Japan Co., Ltd., Tokyo (JP)
( 72 ) Tomonari Sakurai, St. Germain en Laye, (FR)
Daisuke Matsushita, Tokyo, (JP)
Mikael Torma, Budapest, (HU)
( 54 ) Hüvelykujj támasz fényképezőgéphez
( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Hüvelykujj támasz fényképezőgéphez, amely fényképezőgépnek van egy burkolata, a burkolatnak van egy
hátlapja és egy felső lapja, a hüvelykujj támasz a hátlap és a felső lap találkozásánál van kialakítva, a felső lapon
legalább egy vakupapucs és egy kezelőszerv van, azzal jellemezve, hogy a hüvelykujj támasz két darabból van
kialakítva, az egyik egy alaptest (1), amely a vakupapucsba (3) illeszkedik, a másik egy kar (2), amely
alaphelyzetében (B) az alaptestbe (1) belesimul, aktivált helyzetében (A) a hátlap (4) síkjából kiállóan a
hüvelykujj számára támaszt képezve fel van ütközve, ahol a kar (2) alaphelyzete (B) és aktivált helyzete (A)
között forgatható kapcsolattal van az alaptestre (1) szerelve egy középpont nélküli gyűrűs pályán (5), amely
legalább részben körülveszi a kezelőszervet (6).

A rovat 7 darab közlést tartalmaz.
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