
HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A41D 11/00 (2006.01)

A41F 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005490 2022.07.08.

 ( 21 )  U 21 00187

 ( 22 )  2021.10.21.

 ( 73 )  Újj Mónika, Söjtör (HU)

 ( 72 )  Újj Mónika, Söjtör, (HU)

 ( 54 )  Adaptív (alkalmazkodó) gyermekruhák sérült gyermekeknek

 ( 57 )
Adaptív, alkalmazkodó gyermekruhák sérült gyermekeknek az ülepe alatt zárható nyílással (2) és adott esetben a

vállon zárható nyílással (5) azzal jellemezve, hogy további zárható nyílása (1, 3, 4) van a kar és váll részén

és/vagy az alsó bordaív alatt vagy elöl a nyakkivágástól az ülepig.

 ( 51 ) A41F 11/18 (2006.01)

 ( 11 ) 0005491 2022.07.08.

 ( 21 )  U 22 00052

 ( 22 )  2022.03.24.

 ( 73 )  Szabó Péter, Nagykanizsa (HU)

 ( 72 )  Szabó Péter, Nagykanizsa, (HU)

 ( 54 )  Rögzítőeszköz ruhanemű, főleg harisnya biztonságos rögzítésére

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Többcélú rögzítőeszköz ruhanemű, főleg harisnya, előnyösen kompressziós harisnya biztonságos rögzítésére,

amelynek legalább két darab rögzítő csatja és azokat összefogó rugalmas pántja van, a rögzítő csat

összecsíptetésre alkalmas rögzítő pofákkal és szorító fejjel, valamint illesztő hurokkal rendelkezik, azzal

jellemezve, hogy a rögzítő csatok (1) a végeiken lévő illesztő hurkok (3) által egymás felé vannak fordítva, a két

illesztő hurok (3) közé helyezett összefogó pántnak (2) a rögzítő csatok (1) tengelyének (t) irányába eső mérete

nem haladja meg az arra merőleges méretét, amely minden esetben az illesztő hurkok (3) méretéhez igazodik, az

összefogó pánt (2) egy-egy vége egy-egy illesztő hurokhoz (3) hozzá van erősítve.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 18. szám, 2022.09.28.

Megadott használati mintaoltalmak

U94



 ( 51 ) A47C 7/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005488 2022.07.08.

 ( 21 )  U 22 00027

 ( 22 )  2022.02.10.

 ( 73 )  TOP3184 Fafaragó Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  László Csaba 5%, Budapest, (HU)

 Józsa István Csaba 20%, Budapest, (HU)

 Vincze Lajos Zoltán 75%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Vázszerkezeti eszközkészlet okos bútorhoz

 ( 74 )  Kiss János József, Budapest

 ( 57 )
Vázszerkezeti eszközkészlet okos ülőbútorhoz, azzal jellemezve, hogy 

- fém háttámlakonzol testből (1.1) kinyúló és meghajlított háttámlakonzol karokat (1.2) magába foglaló

háttámla-konzolja (1), 

- fém ülőlapkonzol testből (2.1) kinyúló meghajlított ülőlapkonzol karokat (2.2) magába foglaló ülőlap-konzolja

(2),

- háttámlakonzol testre (1.1) felfogott elektronikus adatfeldolgozó egysége (6), 

- háttámlakonzol karokra (1.2) és ülőlapkonzol karokra (2.2) rögzített és adatfeldolgozó egységhez (6)

vezetékekkel (7) csatlakoztatott nyúlásmérő bélyegei (5),

- háttámlakonzol karok (1.2) és ülőlapkonzol karok (2.2) szabad végein rögzített gömbcsapjai (3) és 

- gömbcsapokat (3) befogadó vezetőcsapágyai (4) vannak.

 ( 51 ) A47J 27/10 (2006.01)

F24S 10/30 (2018.01)

F24S 20/30 (2018.01)

F24S 60/30 (2018.01)
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 ( 11 ) 0005489 2022.07.08.

 ( 21 )  U 21 00190

 ( 22 )  2021.10.27.

 ( 73 )  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő (HU)

 ( 72 )  Dr. Géczi Gábor, Gödöllő, (HU)

 Dr. Kicsiny Richárd, Aszód, (HU)

 ( 54 )  Berendezés étel napsugárzási energiával történő készítésére és/vagy folyadék melegítésére

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Berendezés étel napsugárzási energiával történő készítésére, és/vagy folyadék melegítésére, amely berendezésnek

az étel/folyadék befogadására szolgáló tartálya (14) van, azzal jellemezve, hogy 

- olyan főző/melegítő egysége (12) van, ahol az annak részét képező tartályt (14) távközzel (V) hevítőteret (13a)

határoló köpeny (13) veszi körül, amely a tartály (14) külső felülete mentén azzal együtt zárt, hevítőfolyadék (f)

keringtetéséhez előirányzott hevítőteret (13a) határol; és 

- amely főző/melegítő egység (12) napkollektorhoz (1) kapcsolódó, előremenő vezetéket (6) és visszatérő

vezetéket (5) tartalmazó hidraulikus körbe (4) van beiktatva.

 ( 51 ) A61M 60/143 (2021.01)

A61F 2/06 (2006.01)

A61F 2/24 (2006.01)

A61M 25/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005496 2022.07.25.

 ( 21 )  U 22 00048

 ( 22 )  2022.03.18.

 ( 73 )  Semmelweis Egyetem 55%, Budapest (HU)

 Dr. Székely László 45%, Törökbálint (HU)

 ( 72 )  Székely Marcell 40%, Törökbálint, (HU)
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 Dr. Rutkay Tamás 10%, Budapest, (HU)

 Dr. Merkely Béla 5%, Budapest, (HU)

 Dr. Székely László 45%, Törökbálint, (HU)

 ( 54 )  Transzapikálisan beültethető dupla-lumenű kanül bal kamrai keringéstámogatáshoz

 ( 74 )  Szőllősi Gusztáv, Budapest

 ( 57 )
Transzapikálisan beültethető dupla-lumenű kanül bal kamrai keringéstámogatáshoz, amelynek kivezető csöve (1)

és visszavezető csöve (2) van, azzal jellemezve, hogy a visszavezető cső (2) a kivezető csőben (1) koncentrikusan

van elrendezve, a kivezető cső (1) külső palástján körbefutó gallér (3) található, a gallér (3) síkja a kanült szíven

kívül elhelyezkedő külső részre és a szíven belül elhelyezkedő belső részre osztja, ahol a kanül belső részén a

visszavezető cső (2) a kivezető csövön (1) túlnyúlik és a végén kiömlő nyílás (6) található, továbbá a kivezető cső

(1) vége zárt kialakítású és a palástján beömlő nyílások (4) találhatók, továbbá a kanül külső részén a

visszavezető cső (2) a kivezető cső (1) palástján anyagfolytonosan át van vezetve, mind a kivezető (1) cső, mind a

visszavezető cső (2) vége nyitott és csatlakozó felületként (5) van kialakítva.

 ( 51 ) A63B 63/08 (2006.01)

 ( 11 ) 0005480 2022.06.14.

 ( 21 )  U 21 00170

 ( 22 )  2021.09.22.

 ( 73 )  Balog Tamás, Budapest (HU)

 Simon András, Budapest (HU)

 ( 72 )  Balog Tamás, Budapest, (HU)

 Simon András, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Labdajátékhoz való sporteszköz

 ( 57 )
Labdajátékokhoz való sporteszköz azzal jellemezve, hogy az eszköz tetején vízszintesen lévő palánk (1) közepén

helyezkedik el a találati terület (2), amelyhez egy csatorna (4) kapcsolódik, és annak a másik vége a szabadba

vezet az eszköz egyik oldallapján (3) lévő kivezető nyíláson (5) keresztül.
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B29C 63/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005495 2022.07.13.

 ( 21 )  U 22 00015

 ( 22 )  2022.01.25.

 ( 73 )  Wiszkok Tibor, Budapest (HU)

 ( 72 )  Wiszkok Tibor, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Szívófej ragasztógéphez

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Szívófej (1) ragasztógéphez, amelynek egy ragasztót tartalmazó tartályba (21) behatoló, egy központi nyílással

(10) ellátott nyomólapja (2), a nyomólapot (2) a ragasztógép szívócsonkjával összekötő, központi nyílással (20)

ellátott csatlakozóeleme (5), valamint nyomólapja (2) a központi nyílásával (10) szimmetrikusan elhelyezkedő

nyílásokkal (16) van ellátva, azzal jellemezve, hogy egy nyomólapból (2), egy, a nyomólaptól különálló filclapból

(23), tömítésből (3) és a tömítést (3) a nyomólaphoz (2) rögzítő acélgyűrűből (4) van kialakítva, ahol a nyomólap

(2) és az acélgyűrű (4) felülete teflonnal van bevonva, a nyomólap (2) egy alsó részből (2a) és egy felső részből

(2b) tevődik össze, ahol az alsó rész (2a) a tömítést (3) az alsó részhez (2a) rögzítő acélgyűrűn (4) áthaladó

rögzítőelemeket befogadó furatokkal (13), a felső rész (2b) a csatlakozóelem (5) központi nyílásával (20)

egytengelyű központi nyílással (10), a központi nyílás (10) körül két párhuzamos egyenes mentén elhelyezett, a

csatlakozóelem (5) rögzítésére szolgáló, a központi nyílás (10) két oldalán tükör szimmetrikusan elhelyezett,

további csatlakozó elemeket (6) befogadó nyílásokkal (16), valamint a központi nyílás (10) mellett, a csatlakozó

elem (5) rögzítésére szolgáló párhuzamos egyenes mentén elrendezett furatok (11) között további két nyílással

(12) van ellátva.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01B 9/18 (2006.01)

 ( 11 ) 0005493 2022.07.13.

 ( 21 )  U 22 00046

 ( 22 )  2022.03.17.

 ( 73 )  HR System Hungary Zrt., Hernád (HU)

 ( 72 )  Rácz Attila, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Trapéz alakú műanyagbetét vasúti betonaljhoz

 ( 74 )  Dwornik Marek, Budapest

 ( 57 )
Trapéz alakú műanyagbetét (10) vasúti betonaljhoz, azzal jellemezve, hogy sík aljjal (21) és azzal átellenes felső

oldallal (40b) rendelkező, műanyagból készült alapzati elemet (20), valamint legalább egy műanyag betét elemet

(30) magában foglaló felső részt (32) tartalmaz, amely alapzati elem (20) és felső rész (32) alakkal záró kötéssel

(50) vannak egymással összekapcsolva az alapzati elem (20) felső oldalánál (40b), és amely legalább egy betét

elem (30) alsó oldallal (40a) és azzal átellenes felső oldallal (40b) rendelkezik.
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 ( 51 ) E01B 9/60 (2006.01)

 ( 11 ) 0005494 2022.07.13.

 ( 21 )  U 22 00049

 ( 22 )  2022.03.21.

 ( 73 )  Mészáros Zoltán, Budapest (HU)

 ( 72 )  Rácz Attila, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Sínlekötő eszköz vasúti sín betonaljhoz történő rögzítésére

 ( 74 )  Dwornik Marek, Budapest

 ( 57 )
Sínlekötő eszköz (10) vasúti sín (100) betonaljhoz (200) történő rögzítésére, azzal jellemezve, hogy műanyagból

készült alátétlemezt (12), továbbá a sín (100) két oldalán elrendezett és a sín (100) talpán (110), valamint az

alátétlemezen (12) felfekvő egy-egy U-profilú rugót (20) tartalmaz, amely alátétlemezen (12) a sín (100) két

oldala felől: 

- a sín (100) talpát (110) közrefogó egy-egy borda (14), 

- a rugók (20) alátétlemezre (12) felfekvő részét megtámasztó egy-egy pozicionálóelem (16), valamint 

- az alátétlemezen (12) átmenő, a bordák (14) és a pozicionálóelemek (16) között elrendezett egy-egy furat (18)

van kialakítva, amely alátétlemez (12) az U-profilú rugók (20) szárai (22) között és a furatokon (18) átvezetett, a

rugók (20) szárain (22) felfekvő csavarok (30) segítségével a betonaljhoz (200) rögzíthető.

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F28D 20/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005492 2022.07.11.

 ( 21 )  U 22 00019

 ( 22 )  2022.01.28.

 ( 73 )  THERMOFOAM Kft., Felsőpakony (HU)

 ( 72 )  Pirityi László, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Javított tulajdonságú hőenergia közvetítő berendezés

 ( 74 )  Rónaszéki Tibor, PATINORG KFT., Budapest

 ( 57 )
Javított tulajdonságú hőenergia közvetítő berendezés, amely egyik hőcserélő részegysége (10), és másik hőcserélő

részegysége (20), valamint a kettő közé beiktatott hőenergia továbbító csővezetéke (30), továbbá a csővezetékbe
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(30) beillesztett keringtető részegysége (40) van, az egyik hőcserélő részegységnek (10) egyik ága (11) és másik

ága (12) van, ahol a csővezeték (30) az egyik hőcserélő részegység (10) egyik ágába (11) van bekötve, míg az

egyik hőcserélő részegység (10) másik ága (12) hő szabályzott egységgel (1) van összekapcsolva, továbbá a

másik hőcserélő részegységnek (20) a csővezetékhez (30) kapcsolódó átvezető ága (21) van, a csővezetékben (30)

pedig hőenergia-szállító közeg (50) van, azzal jellemezve, hogy a hőenergia-szállító közeg (50) cseppfolyós

halmazállapotú vivőanyagot (51), a vivőanyagban (51) véletlenszerű eloszlásban elhelyezkedő szilárd

halmazállapotú, de rugalmas anyagból kialakított fogadóhéjjal (52a, 53a) határolt tárolótérrel (52b, 53b)

rendelkező kapszulákat (52, 53), továbbá a kapszulák (52, 53) tárolóterében (52d, 53d) elhelyezkedő -40°C és

+180°C közötti olvadásponttal rendelékező fázisváltó anyagot (54) tartalmaz.

 

 ( 51 ) F41A 19/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005497 2022.08.02.

 ( 21 )  U 22 00055

 ( 22 )  2022.03.28.

 ( 73 )  Keserű Művek Fegyvergyár Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Keserű Béla, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Folyamatos lövésre alkalmas muzeális, gumilövedékes, forgótáras ismétlőfegyver

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Folyamatos lövésre alkalmas muzeális, gumilövedékes, forgótáras ismétlőfegyver, amelynek gumilövedéket (6)

befogadó forgódobja (8), töltést-ürítést segítő eszköze, kilőtt lövedéket megvezető fegyvercsöve (1) van, azzal

jellemezve, hogy a töltést-ürítést segítő eszköze a forgódobhoz (8) csatlakozó ütő-forgótestből (4) az ütő-forgótest

(4) alatt elhelyezkedő, egy tengely (12) körül elforduló működtető kerékből (13) épül fel, forgódobjának (8)

palástfelületén forgódob körmök (2) és forgódob árkok (9) vannak kialakítva.
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A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 
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