
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A47C 5/00 (2006.01)
E04C 2/24 (2006.01)

(11) 003179 2006.09.07.
(21) U 06 00048 (22) 2006.03.01.
(73) (72) Kiss Dénes, Réde (HU)
(54) Szendvicsszerkezetû bútorpanel
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Szendvicsszerkezetû bútorpanel, amelynek fedõlapja és a fedõlap-
pal párhuzamos takarólapja, valamint azokra merõleges oldallapjai van-
nak, azzal jellemezve, hogy a fémbõl készült fedõlap (2) és az azzal
helytálló módon, mereven összekapcsolt, fémbõl készült takarólap (3)
között elõnyösen ragasztással rögzített kitöltõ anyag (4) van elhelyezve,
és a bútorpanel (1) oldallapjai (5) a fedõlappal (2) anyagfolytonosan
vannak kiképezve.

(51) A47G 21/18 (2006.01)
B65B 19/00 (2006.01)

(11) 003175 2006.09.07.
(21) U 06 00062 (22) 2006.03.13.
(73) Mc Scotland Kft., Cegléd (HU)
(72) Dudás József, Ceglédbercel (HU); Ecseri Ferenc, Cegléd (HU)
(54) Ízesítõ szívószál
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Ízesítõ szívószál, amely tartalmaz legalább egy csöves részt (1), és
egy ahhoz kapcsolódó tároló szakaszt (2), amely a rajta átáramló folya-
dék ízesítésére szolgáló szemcséket (5) tartalmaz, a. tároló szakasz (2)
két végén olyan szûrõvel (6) van határolva, amely a szemcsék (6) tároló
szakaszból (2) való kijutását megakadályozza, azzal jellemezve, hogy a
tároló szakasz (2) legalább egy része egy olyan kiöblösödõ tágulat,
amelynek az átáramló folyadék irányára (8) merõleges belsõ kereszt-
metszete (4) meghaladja a csöves rész (1) megfelelõ belsõ keresztmet-
szetét (3).

(51) A61B 5/103 (2006.01)
(11) 003177 2006.09.07.
(21) U 06 00053 (22) 2006.03.08.
(73) (72) dr. Horváth Béla, Budapest (HU)
(54) Elektronikus optikai eszköz bõrelváltozások szûrõvizsgálatá-

hoz
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(57) Elektronikus optikai eszköz bõrelváltozások szûrõvizsgálatához,
egy adott bõrfelületrészrõl elektronikus képi felvétel félautomatikus el-
készítéséhez, és az elektronikus képi felvétel továbbításához, amely
eszköz képrögzítõ egységet, megvilágító egységet, adattároló egységet,
mûködtetõ eszközt, energiaforrást, kontakt üveglemezes kontakt opti-
kai egységet kontakt felvétel készítéséhez, és egy közös befoglaló házat
tartalmaz, ahol a képrögzítõ egység legalább egy elektronikus képfelve-
võ elemet és egy lencsét tartalmaz, azzal jellemezve, hogy az eszköznek
a bõrfelületre felfekvõ pozicionáló végrésze (4) van, amely egy adott
alakú belsõ apertúrát (21) zár oldalról körül, és amely a felvételek elké-
szítéséhez a képrögzítõ egység képfelvevõ elemének (9) az adott bõr fe-
lülethez képesti fókuszált helyzetét meghatározó távtartóként van kiala-
kítva.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B65D 30/00 (2006.01)
B65D 30/08 (2006.01)

(11) 003172 2006.09.07.
(21) U 05 00202 (22) 2005.09.27.
(73) Cemex Trademarks Worldwide, Ltd., Brügg Bei Biel (CH)
(72) Galan Knoell, Carlos, Monterrey, Nuevo Leon (MX);

Villanueva de Ezkauriatza, Ana Cristina, Monterrey,
Nuevo Leon (MX)

(54) Por alakú vagy ömlesztett termék csomagolására szolgáló
zsák

(30) PA/U/04/000226 2004.10.07. MX
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Por alakú vagy ömlesztett termék csomagolására szolgáló zsák,
amelynek zsákteste és két feneke van, továbbá a zsák egyik fenekén a
termék betöltésére szolgáló töltõszelep van kialakítva, a zsákon (1) a
töltõszelepnek (4) a zsák (1) töltése során fellépõ igénybevétellel szem-
beni ellenállását fokozó, és a zsák (1) töltõszeleppel (4) ellátott feneké-
nek (3) idõ elõtti elszakadását, leválását vagy elveszését megakadályo-
zó, és eltávolítható hirdetési anyagot hordozó elem (5) van elrendezve,
továbbá a hordozó elem (5) a zsák (1) töltõszeleppel (4) ellátott feneké-
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nek (3) belsõ részén, a töltõszelepet (4) alkotó nyílás felsõ részén van el-
helyezve, azzal jellemezve, hogy a hirdetési anyag hordozó elemén (5)
egy pár oldalsó hajtásvonal (L1, L2) és egy keresztirányú hajtásvonal
(T) van kiképezve, továbbá az elem (5) a keresztirányú hajtásvonal (T)
és oldalsó hajtásvonalak (L1, L2) mentén meg van hajtva, és az oldalsó
hajtásvonalak (L1, L2) mentén felhajtott részek a töltõszeleppel (4) el-
látott fenék (3) közelében a zsák (1) belsõ felületéhez vannak ragasztva.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E03F 5/00 (2006.01)
E03F 5/04 (2006.01)
E03F 5/22 (2006.01)

(11) 003180 2006.09.07.
(21) U 05 00258 (22) 2005.12.07.
(73) Mottó Építõipari Kft. 75%, Gyõr (HU);

Csomay Károly 25%, Balatonfûzfõ (HU)
(72) Csomay Károly 25%, Balatonfûzfõ (HU);

Tóth Péter 75%, Gyõrújfalu (HU)
(54) Berendezés folyadék tárolására, illetve átemelésére, elõnyö-

sen szennyvízátemelõ akna

(57) Berendezés folyadék tárolására, illetve átemelésére, elõnyösen
szennyvízátemelõ akna azzal jellemezve, hogy az akna (1) alja beton-
magból (2) betonkiegyenlítõ és ágyazó rétegbõl (3) áll, melyhez kap-
csolódik a fenékelem (4), a fenékelem (4) és a betonkiegyenlítõ és ágya-
zó réteg (3) közötti üregben térfogatkitöltõ beton (7) van; a fenékelem-
ben (4) szivattyútámasz (8) van kialakítva, továbbá a fenékelem (4)
kapcsolódik az aknafalhoz (5) melyben megfelelõ magasságban beöm-
lõnyílás (10), illetve kiömlõnyílás (13) van kialakítva, az aknafal (5) és
a fenékelem (4) adott esetben mûanyag szigetelõfallal (6) van körülvé-
ve, a szivattyútámaszhoz (8) csatlakozik a szivattyú (9), az egyes ele-
mek folyadékzáró csatlakozással (15) kapcsolódnak egymáshoz az ak-
na (1) tartalmazza a szokásos szerelvényeket, mint nyomócsövet (11),
szellõzõcsövet (12) és az aknát (1) aknafedél (14) zárja le.

(51) E04D 1/04 (2006.01)
(11) 003174 2006.09.07.
(21) U 06 00084 (22) 2006.03.31.
(73) Mediterrán Magyarország Betoncserép Gyártó Kft., Bóly (HU)
(72) Gódi Attila, Pécs (HU); Csoboth Csaba, Bóly (HU)
(54) Hódfarkú tetõcserép

(57) Hódfarkú tetõcserép, amely anyagában színezett, külsõ és belsõ fe-
lülettel, a külsõ felületen vízzáró réteggel rendelkezik, valamint a belsõ
felületén a felsõ élénél beakasztó orrokkal, a két egymással párhuzamo-
san futó oldalélein csatlakozó hornyok, illetve a csatlakozóhornyokkal
ellentétes profilú csatlakozó bordákkal van kialakítva; és a hódfarkú te-
tõcserép külsõ felületén a tetõn felrakva több egymás melletti cserép
látszatát keltõ függõleges dekorációs hornyokkal rendelkezik azzal jel-
lemezve, hogy anyaga beton, a hódfarkú tetõcserép (1) alsó széle (13)
kettõsen ívelt, a belsõ felületén futó csatlakozó hornyok (8) és csatlako-
zó bordák (9) hossza megegyezik a külsõ felület oldaléle mentén kiala-
kított csatlakozó hornyok (6) és csatlakozó bordák (7) hosszával és rövi-
debbek az oldalélek hosszánál, a belsõ felületen futó csatlakozó hor-
nyok (9) mindkét hosszanti végükön zártak, valamint a kettõs ívelésû
alsó széllel (13) párhuzamosan a belsõ oldalon vízelvezetõ hornyok
(12) vannak: kiképezve.

(51) E04F 21/16 (2006.01)
(11) 003178 2006.09.07.
(21) U 06 00049 (22) 2006.03.03.
(73) (72) Murvai Sándor, Gyöngyös (HU);

Tóth Tibor, Gyöngyös (HU);
Horváth Tamás, Gyöngyössolymos (HU)

(54) Kézi vakolatsimító gép
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(57) Kézi vakolatsimító gép, amelynek motorja, annak kihajtásánál egy
meghajtó fordulatátvivõ eleme van, amely egy zárt burkolatban van el-
helyezve, és egy simítólapja van, azzal jellemezve, hogy a meghajtó
fordulatátvivõ elem két kúpfogaskerék (5, 20), amelyek hajtó kapcso-
latban vannak egy tengellyel (1), amelyhez egy rugó (36) van csatlakoz-
tatva, továbbá ahhoz egy rögzítõ tányér (32) és egy átadó tárcsa (31) van
csatlakoztatva, amellyel egy cserélhetõ tárcsa (39) van hajtókapcsolat-
ban, és a cserélhetõ tárcsán (39) simító szivacs (41) van simító lapként
kialakítva.
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(51) E04H 6/04 (2006.01)
B60P 3/025 (2006.01)

(11) 003181 2006.09.07.
(21) U 05 00261 (22) 2005.12.09.
(73) NORT Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)
(72) Pável Miklós, Budapest (HU);

Szmilkó Ákos, Budapest (HU)
(54) Áttelepíthetõ kiszolgáló egység
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) Áttelepíthetõ kiszolgáló egység, különösen kereskedelmi és azzal
összefüggõ célokra, pl. termékek bemutatására, propagálására, étel
és/vagy italféleségek kínálására és kóstoltatására, melynek megtámasz-
tó alakzaton, fõleg padozat mentén elhelyezhetõ lábazati része, vala-
mint a termék elhelyezésére alkalmas, asztallap jellegû hasznos felülete
van, azzal jellemezve, hogy a lábazatot a padozatra fektetett fenéklap
(1), míg a tároló felületet a fenéklappal elõnyösen megegyezõ alakú fe-
dõlap (3) alkotja, a fenéklap (1) és a fedõlap (3) közé pedig azokat térbe-
li szerkezetté egyesítõ, eredetileg derékszögû paralelogramma alakú, de
abból célszerûen a fenéklap (1) kerületét (1a) és a fedõlap (3) kerületét
(3a) követõ térgörbévé meghajlított palást (2) van beiktatva.

(51) E05F 3/00 (2006.01)
E05F 5/00 (2006.01)

(11) 003176 2006.09.07.
(21) U 06 00059 (22) 2006.03.10.
(73) (72) Bereznai József, Budapest (HU)
(54) Univerzális becsapódásgátló szerkezet
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Univerzális becsapódásgátló szerkezet, amely egy test hengeres
belsõ üregében, annak zárt végében elrendezett vezetõtüskét, a vezetõ-
tüskére illesztett spirálrugót, valamint a test hengeres belsõ üregének
második végében egy gyûrût tartalmaz, valamint egy, a test belsõ üregé-
nek gyûrûig terjedõ részében elmozdulni képes, T alakú fejjel rendelke-
zõ dugattyút, amelynek egy belsõ ürege van, amely belsõ üregben van a
rugó megtámasztva, a vezetõtüske az elmozduló dugattyú belsõ üregé-
ben van megvezetõ módon elrendezve, azzal jellemezve, hogy a T alakú
fejjel rendelkezõ dugattyú egy belsõ horonnyal van ellátva, amelyben
egy elmozdulni képes O-gyûrû (6) vagy hasonló tömítõgyûrû van elren-

dezve, amelynek két szélsõ állapota van, az egyikben egy sértéssel (31)
ellátott felülettel érintkezõ módon egy elsõ átömlõ keresztmetszetet ha-
tároz meg, a másik szélsõ állapotban egy átömlõnyílást (21) tartalmazó
felülettel érintkezõ módon egy második átömlõ keresztmetszetet hatá-
roz meg, amely az elsõnél nagyobb.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H02M 1/00 (2006.01)
(11) 003173 2006.09.07.
(21) U 06 00150 (22) 2004.03.04.
(73) Bombardier Transportation GmbH, Berlin (DE)
(72) Hilpert, Gerald, Lauchringen (DE);

Reichelt, Reinhard, Küssaberg (DE)
(54) Kapcsolási elrendezés elektromos energiának energiaforrás-

tól elektromos fogyasztóhoz, különösen vasúti jármû hajtó-
motorjához való továbbításához

(30) 0305783.3 2003.03.13. GB
(86) PCT/EP 04/002209 (87) WO 04/082109
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) Kapcsolási elrendezés elektromos energiának energiaforrásból
elektromos fogyasztóhoz (5), különösen vasúti jármû hajtómotorjához
való továbbításához, amely elrendezés tartalmaz kapcsolási elrendezést
az energiaforráshoz kapcsoló bemeneti oldalt, egyenáramú közbeikta-
tott áramkört (9), amely elsõ és második egyenáramú összekötõ veze-
tékkel (13, 15) van ellátva, amelyek közül legalább az egyik a bemeneti
oldalhoz kapcsolódik, és egyenáramot váltóárammá átalakító és az
elektromos fogyasztóhoz (5) továbbító áramátalakítót (11), amely az el-
sõ és második egyenáramú összekötõ vezetékekre (13, 15) csatlakozik,
továbbá a közbeiktatott áramkörben (9) legalább egy kondenzátor
(17-20) van elrendezve, amelynek két ellentétes pólusa van, amelyek
közül az elsõ pólus az elsõ egyenáramú összekötõ vezetékhez (13) és a
második pólusa második egyenáramú összekötõ vezetékhez (15) kap-
csolódik, valamint az elsõ és második egyenáramú összekötõ vezeték-
nek (13, 15) a kondenzátoron (17-20) át való összekapcsolásához, a
kondenzátorral vagy legalább az egyik kondenzátorral (17-20) legalább
egy biztosíték (21-24) van sorba kapcsolva, azzal jellemezve, hogy a
legalább egy biztosíték (21-24) félvezetõ biztosíték.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 10 db.
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