
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005262 2021.01.15.

 ( 21 )  U 20 00084

 ( 22 )  2020.05.14.

 ( 73 )  "OLIVIA" Kft., Lajosmizse (HU)

 ( 72 )  Dr. Atkári Tamás, Dabas, (HU)

 Meinrad Alois Odermatt, Zürich, (CH)

 ( 54 )  Tenyésztőketrec

 ( 74 )  Kovári Kft., Budapest

 ( 57 )
Tenyésztőketrec (10), amely fészekkel (23) és oldalelemekkel (12) rendelkezik, az oldalelemek (12) alapszintet

(30) meghatározó alsó elemet (30e) tartalmaznak, és a tenyésztőketrec (10) az alapszint (30) fölött elrendezett

legalább egy köztes szintet (32) meghatározó köztes elemet (32e) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy rendelkezik

legalább egy búvócsővel (31) az alapszint (30) vagy az egyik köztes szintet (32) meghatározó köztes elem (32e)

felett elhelyezve és előnyösen legalább az egyik szintet meghatározó elem kivehető burkolattal (33) van fedve.

 ( 51 ) A24F 15/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005256 2021.01.05.

 ( 21 )  U 20 00125

 ( 22 )  2020.07.29.

 ( 73 )  Szabados Tamás, Oroszlány (HU)

 ( 72 )  Szabados Tamás, Oroszlány, (HU)
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 ( 54 )  Kartondoboz különösen filteres cigarettahüvelyek tárolására

 ( 57 )
Kartondoboz különösen filteres cigarettahüvelyek (16) tárolására, melynek hajtogatással kialakított fenéklemeze

(1), a fenéklemez (1) rövid oldaléleihez kapcsolódó, vállelemekkel (2) ellátott rövid oldalfalai (3), a fenéklemez

(1) hosszú oldaléleihez kapcsolódó, külső felületükkel a rövid oldalfalak (3) belső felületéhez ragasztott

oldalnyelvekkel (4) ellátott elülső hosszú oldalfala (5) és hátulsó hosszú oldalfala (6), a hátulsó hosszú

oldalfalhoz (6) kapcsolódó, zárófüllel (7) ellátott, felhajtható fedele (8), a zárófül (7) és az elülső hosszú oldalfal

(5) külső felületét összekötő első öntapadós csíkja (9), valamint a zárófület (7) befogadó, az elülső hosszú

oldalfalban (5) kialakított bemetszései (10) vannak, ahol az elülső hosszú oldalfal (5) bemetszései (10) közötti

részére kívülről ráfed a zárófül (7), azzal jellemezve, hogy a hátulsó hosszú oldalfal (6) tartalmaz egy az egyik

oldalnyelvét (4) a fedéllel (8) és a fenéklemezzel (1) összekapcsoló sarokhidat (11), és egy a sarokhídtól (11) és a

hátulsó hosszú oldalfal (6) többi részétől perforációkkal (12), a fedéltől (8) pedig vágásvonallal (13) elválasztott

zárólapot (14), amelynek perforációi (12) a fenéklemeztől (1) a fedélig (8) tartanak, a zárólap (14) és a fedél (8)

külső felületét egy második öntapadós csík (15) köti össze, továbbá a rövid oldalfalak (3) hosszabbik élükkel

kapcsolódnak a fenéklemezhez (1).

 ( 51 ) A41D 13/08 (2006.01)

 ( 11 ) 0005268 2021.01.28.

 ( 21 )  U 20 00109

 ( 22 )  2020.06.19.

 ( 73 )  RINI Kft., Rátka (HU)

 ( 72 )  Rakóczki Roland, Rátka, (HU)

 ( 54 )  Többfunkciós eszköz mások által korábban használt eszközök érintésének, megfogásának elkerülésére

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Eszköz (1), olyan többfunkciós eszköz mások által korábban használt felületek, eszközök közvetlen

megérintésének/megfogásának elkerülésére, azzal jellemezve, hogy egy elülső részből (2) és hátsó részből (3) áll,

ahol az elülső rész (2) egy hátsó falrésszel (5), oldalfalakkal (6) és az oldalfalakat (6) összekötő, a hátsó falrésszel

(5) lényegében párhuzamos elülső falrésszel (8) határolt nyílása (4) van, valamint az elülső falrészből (8) középen

kiálló kiugrással (9) és a kiugrást (9) két oldalról határoló, az elülső falrészből (8) lefelé álló akasztófogakkal (10)

van ellátva, hátsó része (3) az elülső rész (2) falrészéhez (5) csatlakozó bordaelemekből (12) és a bordaelemekhez

(12) csatlakozó, a bordaelem (12) tengelyére merőleges markolatból (13) van kialakítva.
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 ( 51 ) A63H 33/40 (2006.01)

 ( 11 ) 0005266 2021.01.22.

 ( 21 )  U 20 00065

 ( 22 )  2020.04.25.

 ( 73 )  Tarjányi Zsolt, Budapest (HU)

 ( 72 )  Tarjányi Zsolt, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Szélkerékkel ellátott édességpálcika

 ( 66 )  U1900073 2019.04.25. HU

 ( 57 )
Szélkerékkel ellátott édességpálcika, ahol az édességpálcika (1) egy szakaszon édességgel (2) bevont, azzal

jellemezve, hogy az édességpálcikára (1) legalább egy, csatlakozó furattal ellátott szélkerék (4) van rögzítve, és

az édességpálcikának (1) foglalata vagy végzárója van.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B65D 88/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005260 2021.01.13.

 ( 21 )  U 20 00158

 ( 22 )  2020.09.14.

 ( 73 )  Butuza Tamás János, Budapest (HU)

 ( 72 )  Butuza Tamás János, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Mobil obszervatórium berendezés
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 ( 74 )  Király György, Budapest

 ( 57 )
Mobil obszervatórium berendezés, amely szabványos konténerből van kialakítva, amely menetirány szerinti két

hosszabb oldalfallal, és a menetirányra merőleges két rövidebb oldalfallal, valamint alaplappal és tetővel, továbbá

emelőpontokkal van ellátva, a konténer alaplapján csillagászati távcső és annak vezérlőegysége van elrendezve,

ahol a csillagászati távcső legalább forgózsámolyból és távcsőtubusból áll, és a konténer szállító járművön van a

célterületre szállítva, azzal jellemezve, hogy a konténerben (2) távcsőtér (12) és vezérlőtér (13) van kialakítva, a

távcsőtérben (12) a hosszabb oldalfalak (3) felső részén, legfeljebb a forgózsámolyra (9) merőlegesen állított,

lényegében vízszintesre állított távcsőtubus (10) alsó éléig tartó süllyesztett kivágás (7) van kimunkálva, a tető (6)

nyitó szerkezettel van ellátva, amellyel a tető (6) a konténer (2) hossztengelyére merőlegesen van működtetve, a

tető (6) a konténer (2) felső, nyitott részét és a kivágást (7) lefedően van kialakítva, a rövidebb oldalfalfalak (4)

magassága változatlan méretűre van meghagyva, a vezérlőtérben (13) van a vezérlőegység (14) elrendezve,

amelyben távcsővezérlő elektronikához (15) és fő képalkotó kamera/kamerákhoz (16) kapcsolódó első

számítógép (17) van elrendezve.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E04C 5/01 (2006.01)

E04C 5/03 (2006.01)

 ( 11 ) 0005265 2021.01.22.

 ( 21 )  U 20 00171

 ( 22 )  2020.10.05.

 ( 73 )  T & H Investment Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Frommer Dávid, Tel Aviv, (IL)

 ( 54 )  Zsalutartó elem vasbeton koszorú készítéséhez

 ( 74 )  Szilágyi Ildikó, Budapest

 ( 57 )
Zsalutartó elem vasbeton koszorú készítéséhez, amely támasztólapból és a támasztólaphoz kapcsolódó alaplapból

áll azzal jellemezve, hogy a zsalutartó elem (1) L hosszúságú és K szélességű és V vastagságú ovális nyílásokkal

(6) kialakított alaplapból (4), L hosszúságú és M magasságú külső támasztó lapból (2), valamint L hosszúságú és

M1 magasságú belső támasztólapból (3) van kiképezve, és az alaplap (4) L hosszúságú és K1 szélességű rögzítő

felülettel (14) kialakított, a külső támasztólap (2) L hosszúságú és M2 magasságú támasztó peremmel (5)

kialakított, továbbá a külső támasztólap (2) az alaplap (4) külső éléhez (19), a külső támasztó lap (2) alsó élétől

(17) M2 magasságra van csatlakoztatva és a belső támasztólap (3) alsó éle (21) az alaplaphoz (4), az alaplap (4)

élével (16) párhozamosan és attól K1 szélességre van rögzítve és a belső támasztólap (3) és a külső támasztólap
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(2) között a belső tér (9) van kiképezve, továbbá a belső tér (9) aljánál az alaplapot (4) és a külső támasztólapot

(2), valamint az alaplapot (4) és a belső támasztólapot (3) összekötő merevítő elemek (8) valamint a belső

támasztólapot (3) és az alaplapot (4) összekötő merevítő elemek (7, 8) vannak kiképezve.

 ( 51 ) E04H 12/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005261 2021.01.13.

 ( 21 )  U 20 00170

 ( 22 )  2020.09.30.

 ( 73 )  Electraplan Termelő Kft., Érd (HU)

 ( 72 )  Kincses Ármin 20%, Érd, (HU)

 Porkoláb Gábor 20%, Érd, (HU)

 Bérces Péter 20%, Budapest, (HU)

 Fekete Tibor 20%, Káptalanfa, (HU)

 Erős András 10%, Budapest, (HU)

 Horváth Márton 10%, Érd, (HU)

 ( 54 )  Egytengelyes dönthető napelem-tartószerkezet

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

 ( 57 )
Napelem-tartószerkezet (100) napelemtáblák (3) dönthető elrendezéséhez, amely tartalmaz

- hosszirányú tengelyt (1);

- alsó véggel és felső véggel rendelkező lábakat (10), ahol valamennyi láb (10) alsó vége a talajban van

kihorgonyozva, és valamennyi láb (10) felső vége a tengellyel (1) a tengely (1) hosszirányában egymás után van

csatlakoztatva;

- szelemeneket (4), melyek a tengely (1) hossziránya mentén a tengelyre egymás után sorban keresztirányú

állással vannak felerősítve, ahol két-két szomszédos szelemen (4) egymástól napelemtáblányi távolságban van;

- motorral (12) szerelt hajtóművet (11), amely a tengellyel (1) a tengelyt (1) meghajtón van összekapcsolva és a

lábak (10) sorában az első láb (10) és az utolsó láb (10) helyétől eltérő helyen lévő láb (10) felső végére van

ráerősítve;

- csapágyakat (6), ahol a tengely (1) a csapágyakban (6) a hosszirány körül elfordulón van megtámasztva,

továbbá a csapágyak (6) a lábak (10) sorában a hajtómű (11) helyétől eltérő további helyeken lévő lábak (10)

felső végeire vannak ráerősítve,

azzal jellemezve, hogy

- a tengely (1) keresztmetszetben egyforma zárt profillal rendelkező legalább két zártszelvény darab (1a, 1b)

hossztoldással történő összekapcsolásával van kialakítva, továbbá

- a csapágyak (6) és a hajtómű (11) profilelemek (7, 7’) révén oldható kötéssel vannak a lábak (10) felső végeire

erősítve, továbbá

- a szelemenek (4) profilelemek (2) révén oldható kötéssel vannak a tengelyre (1) erősítve.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F16B 7/00 (2006.01)

F16B 7/04 (2006.01)

 ( 11 ) 0005259 2021.01.12.

 ( 21 )  U 20 00120

 ( 22 )  2020.07.19.

 ( 73 )  Kurfis Aliz Edit, Budapest (HU)

 ( 72 )  Kurfis Aliz Edit, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Üreges csomóponti kötőelem rúdelemek rögzítésére

 ( 57 )
Üreges csomóponti kötőelem rúdelemek (2) rögzítésére, csatlakoztatására, toldásra és elágazások kialakítására

azzal jellemezve, hogy a szerkezet a különböző alapanyagú, négyszög keresztmetszetű rúdelem (2) végét

körbefogja, egy, kettő, három, négy vagy öt ágból áll, az ágak üregeket (1) foglalnak magukba, melybe a rúd (2)

szerkezet becsúsztatható így rögzítve azt, továbbá az egy ágú kötőelem kiegészülhet rögzítőfüllel (3), mellyel

közbenső pozícióban a rúdelemhez (2) csatlakoztatható.

 ( 51 ) F16B 21/06 (2006.01)

F16B 3/00 (2006.01)

F16B 12/00 (2006.01)

F16B 21/00 (2006.01)

F16L 37/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005267 2021.01.25.

 ( 21 )  U 20 00003
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 ( 22 )  2020.01.15.

 ( 73 )  Štofík Martin, Snina (SK)

 ( 72 )  Štofík Martin, Snina, (SK)

 ( 54 )  Gyorscsatlakozó készlet

 ( 30 ) 50003-2019 2019.01.16. SK

 ( 74 )  PATINORG Kft., Budapest

 ( 57 )
Gyorscsatlakozó készlet, amelynek alapteste (1) és az alaptesthez (1) kapcsolható csatlakozóvége (2) van, azzal

jellemezve, hogy alaptestnek (1) alakos nyílással (10) rendelkező fogadórésszel (9) ellátott, henger alakú

csatlakozóteste (5), a csatlakozó test (5) kiugró peremére illeszkedő gumi tömítőgyűrűje (8), a csatlakozótestbe

(5) behelyezett henger alakú perselye (4), továbbá a perselybe (4) beillesztett és a csatlakozó vég (2) alaptestből

(1) való kioldására szolgáló nyomókarikája (3), valamint a csatlakozóvég (2) alaptestben (1) való rögzítésére

szolgáló biztosítókarikája (7) és biztosítóeleme (6) van, a persely (4) külső átmérője és a csatlakozótest (5) belső

átmérője egymással megegyezik, a nyomókarikán (3) a perselyben (4) való rögzítésre szolgáló kapaszkodó él van

kialakítva, míg a biztosítógyűrű (7) és a biztosítóelem (6) a tömítőgyűrű (8) és a perselye (4) közé van

behelyezve, a csatlakozóvég (2) az alaptestben (1) való rögzítésre szolgáló horonnyal (11), továbbá alakos

végződéssel (12) van ellátva, az alakos végződés (12) alakja pedig az alaptest (1) fogadórészében (9) lévő alakos

nyílás (10) alakjával megegyezik.

 ( 51 ) F26B 3/04 (2006.01)

 ( 11 ) 0005264 2021.01.19.

 ( 21 )  U 20 00162

 ( 22 )  2020.09.18.

 ( 73 )  Mészáros Balázs István, Érd (HU)

 ( 72 )  Mészáros Balázs István, Érd, (HU)

 ( 54 )  Eszköz ruha szárításának gyorsítására

 ( 57 )
Eszköz ruha szárításának gyorsítására, amely eszköz ventilátort és fűtőszálat tartalmaz, azzal jellemezve, hogy az

eszköz (1), fedőlappal (10) kiképzett géptestében (2), házban (8) elhelyezett fő ventilátor (4) és két darab házban

(9) elhelyezett gyorsszárító ventilátorok (3) vannak rögzítve oly módon, hogy a főventilátor (4) háza (8) a

fedőlapban (10) kiképzett D1 átmérőjű, kör alakú nyílás (11) alatt van rögzítve és a gyorsszárító ventilátorok (3)

házai (9) a fedőlapban (10) kiképzett D2 átmérőjű kör alakú nyílások (12) alatt vannak rögzítve és a fő ventilátor

(4) felett, fűtőszálak (14, 24) vannak a házhoz (8) rögzítve, továbbá a gyorsszárító ventilátorok (3) felett,

fűtőszálak (13, 23) vannak a házakhoz (9) rögzítve, továbbá az eszköz (1) kezelő elemében (5) kétfokozatú

kapcsolók (15, 17) és kapcsolók (16,18) vannak rögzítve.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01B 7/16 (2006.01)

G01L 1/22 (2006.01)

 ( 11 ) 0005258 2021.01.11.

 ( 21 )  U 20 00037

 ( 22 )  2020.03.03.

 ( 73 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

 ( 72 )  dr. Kovács Péter Zoltán 60%, Miskolc, (HU)

 Rónai László 40%, Miskolc, (HU)

 ( 54 )  Elektromechanikus klipszmérő

 ( 74 )  dr. Czél György, Miskolc-Egyetemváros

 ( 57 )
Elektromechanikus klipszmérő, forgó légszállító ventilátorok lapátozásához használt kiegyensúlyozó klipszek (5)

vizsgálatára, amely U alakú állványból (6) valamint a klipszek (5) befogására alkalmas rögzítőelemekből és

erőmérő cellából (2) és olyan erőmérésre alkalmas nyúlásmérő bélyegből (9) áll, amihez elektromos üzemű

jelfeldolgozó egység (11) és jelátalakító egység (12) és kijelző (13) valamint tápegység (14) csatlakozik, azzal

jellemezve, hogy az állványnak (6) talpa (1) és konzola (10) van, a talpon (1) rögzített erőmérő cella (2) van, az

erőmérő cellának (2) a klipsz (5) egyik oldalának rögzítésére rögzítőpapucsa (8) van, valamint a klipsz (5) másik

oldalának rögzítésére a konzol (10) horonyban (17) elfordulás mentesen, és az erőmérő cellára (2) merőlegesen

mozgatható terhelőorsója (4) és annak szögletes végén rögzített befogója (7) van, valamint a terhelőorsónak (4)

menetes kapcsolattal szerelt tányérkereke (3) is van.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 126. évfolyam 6. szám, 2021.03.29.

Megadott használati mintaoltalmak

U20



H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H01L 31/00 (2006.01)

H01L 31/04 (2006.01)

H01L 31/18 (2006.01)

 ( 11 ) 0005263 2021.01.15.

 ( 21 )  U 19 00003

 ( 22 )  2019.01.18.

 ( 73 )  EUTIN Kft., Miskolc (HU)

 ( 72 )  Jaczkovits Tamás, Nyíregyháza, (HU)

 ( 54 )  Mobil napelemes rendszer

 ( 74 )  Varga és Társa Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Mobil napelemes rendszer, amely mobil sátorból (1) és azon elhelyezett hajlékony napelem modulokból (4)

kialakított napelem rendszerből (NR) áll, azzal jellemezve, hogy a napelem rendszer (NR) hajlékony napelem

moduljai (4) egy mobil sátor (1) tartó felületén (2) vannak elhelyezve, továbbá a napelem rendszer (NR) elemei

egy kezelő egységgel (5) ellátott tároló egységhez (8) csatlakoznak, amely tárolóegységben (8) akkumulátorok

(AK), töltésvezérlő (TV) és inverter (IN) van(nak) elhelyezve és a tároló egységhez (8) fogyasztó egységek (FE),

aggregátor (AG) és kiegészítő energiaforrás (KE) csatlakozik.

 ( 51 ) H05B 39/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005269 2021.02.01.

 ( 21 )  U 20 00127

 ( 22 )  2020.07.29.

 ( 73 )  Bakony Elektronika Kft., Zirc (HU)

 ( 72 )  Hédl Sándor, Zirc, (HU)

 Hédl Attila, Zirc, (HU)

 ( 54 )  Alkonykapcsoló fényforrások be- és kikapcsolásának vezérlésére

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Alkonykapcsoló fényforrások be- és kikapcsolásának vezérlésére, amely tartalmaz egy tápfeszültség bemenettel

(2) rendelkező időzítő egységet (1), amelyben van egy vezérelt kapcsoló (3), azzal jellemezve, hogy az időzítő

egység (1) tartalmaz egy GPS helymeghatározó egységet (4), annak geopozíció kimenetére (5) csatlakozó időpont

meghatározó egységet (8), amelyben legalább elektronikus óra (6) és naptár (7), valamint egy a geopozícióból

napkelte és napnyugta időadatokat számító egység (9) van, és a napkelte és napnyugta időadatokat számító

egység (9) kimenete és az időpont meghatározó egység (8) kimenete (12) között egy időeltolás kalkuláló egység

(10) van, és az időpont meghatározó egység (8) kimenetére (12) van csatlakoztatva a vezérelt kapcsoló (3)

vezérlő bemenete.
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A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 
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