
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) U 09 00062 (22) 2009.03.31.
(71) Coca-Cola Beverages (Magyarország) Kft., Dunaharaszti, 2330

Némedi út 104. (HU)
(54) Elemkészlet hasonló árucikkek összefüggõ réteges alakzatban

való tárolását szolgáló, variálható polcokhoz
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) U 09 00061 (22) 2009.03.30.
(71) Kondor Edit, Budapest, 1102 Endre u. 7/b fszt. 13. (HU)
(54) Golyós szín- és képkirakó játék

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) U 09 00067 (22) 2009.04.07.
(71) Bódi Ferenc, Verõce, 2621 Árpád u. 76. (HU);

Dávid Ferenc, Nagykovácsi, 2094 Templomkert u. 8. (HU)
(54) Hamisítás ellen védett biztonsági csomagolóeszköz
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 09 00059 (22) 2009.03.24.
(71) EUROPELIFT Gépjármûjavító, Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság, Zalalegerszeg, 8900 Andráshida u. 33/a
fszt. 8. (HU)

(54) Berendezés kosaras személyemelõ gép futómûvének széles-
ség- és magasságállítására

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

(21) U 09 00073 (22) 2009.04.14.
(71) Simon Lajos, Adony, 2457 Táncsics Mihály út 33. (HU)
(54) Szûrõelem
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) U 09 00051 (22) 2009.03.11.
(71) Tógyer Károly, Hajdúszoboszló, 4200

Dózsa György út 31. (HU)
(54) Fedél elsõsorban élelmiszerek befogadására, kiszolgálására és

elfogyasztására alkalmas tárolóedények lezárására
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) U 09 00060 (22) 2008.04.21.
(71) Csorba József, Lajosmizse, 6050 Illyés Gyula u. 27. (HU)
(54) Csökkentett káros anyag kibocsátására alkalmas szennyvíz-

elvezetõ hálózat
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 09 00068 (22) 2009.04.07.
(71) Harnóczi László, Kiskunmajsa, 6120 Szent László út 17. (HU)
(54) Eszközkészlet tetõhéjalások vízzárására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 09 00057 (22) 2009.03.23.
(71) Jakab Áron, Budapest, 1115 Csóka u. 3/b (HU)
(54) Közúti tájékoztató eszköz
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(21) U 09 00071 (22) 2009.04.09.
(71) Koltai Viktor Béla, Szolnok, 5000

Lovas István u. 13. 8/71. (HU);
Suki Nándor, Öcsöd, 5451 Ady Endre út 11. (HU)

(54) Útburkolati segédeszköz, elõnyösen aszfalt, beton, makadám,
esztrich felületek csúszásmentesítésére

(21) U 09 00069 (22) 2009.04.07.
(71) Lenkei Balázs, Budapest, 1115 Keveháza u. 11. (HU)
(54) Mobil kültéri zuhanyállvány
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 09 00064 (22) 2009.04.02.
(71) Polhammer Gyõzõ, Budapest, 1121 János Zsigmond u.

39. (HU)
(54) Kapcsolószerkezet tárolóállvány szerkezeti elemeinek old-

ható összekapcsolására
(74) Szabó Gyula, Budakalász

(21) U 09 00065 (22) 2009.04.02.
(71) Polhammer Gyõzõ, Budapest, 1121

János Zsigmond u. 39. (HU)
(54) Modul válaszfalas épületszerkezet
(74) Szabó Gyula, Budakalász

(21) U 09 00075 (22) 2009.04.15.
(71) Polhammer Gyõzõ, Budapest, 1121

János Zsigmond u. 39. (HU)
(54) Modul rendszerû parkolótorony
(66) U0900021 2009.02.06. HU
(74) Szabó Gyula, Budakalász

(21) U 09 00074 (22) 2009.04.15.
(71) Sasvári Tamás, Miskolc, 3532 Andrássy út 64. (HU)
(54) Puzzle-rendszerû építõipari burkolatok

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) U 09 00070 (22) 2009.04.08.
(71) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány, Budapest,

1116 Fehérvári út 130. (HU);
PENTAgroup Bt., Budapest, 1092 Bakáts tér 9. (HU);
REÁL 91 Tervezõiroda Kft., Budapest, 1146
Abonyi u. 13. (HU)

(54) Hõcserélõ modul
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(21) U 09 00054 (22) 2009.03.16.
(71) Kovács Csaba József, Salgótarján, 3100 Rákóczi út 142. (HU)
(54) Rétegelt (szendvics szerkezetû) hõszigetelésû energia-

takarékos átalakított hõcserélõ (Fûtési és melegvizes cirkó
kazánokhoz)

(30) 202008003557.0 2008.03.13. DE

(21) U 09 00066 (22) 2009.04.06.
(71) Lenkei Balázs, Budapest, 1115 Keveháza u. 11. (HU)
(54) Mobil napkollektoros vízmelegítõ
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) U 09 00053 (22) 2009.03.13.
(71) RIELA - Getreidetechnik Karl-Heinz Knoop e.K.,

Hörstel-Riesenbeck, 48477 Münsterstr. 73 (DE)
(54) Toló-fordító szárítóberendezés
(30) 202008003557.0 2008.03.13. DE
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) U 09 00063 (22) 2009.04.01.
(71) Tamási Tibor, Budapest, 1223 Mûvelõdés u. 33. (HU)
(54) Osztóblokk
(74) dr. Bándy Tamásné, PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi

Képviseleti Kft., Budapest

(21) U 09 00072 (22) 2009.04.09.
(71) Terdik Tibor, Miskolc, 3525 Wesselényi u. 4/a (HU)
(54) Hõtárolós faelgázosító fûtõkészülék

(21) U 09 00058 (22) 2009.03.23.
(71) Trelleborg Velp B.V., Ede, 6718 ZD Knuttelweg 8 (NL)
(54) Rugalmas csõ
(30) 06733061.3 2006.04.12. EU

1028820 2005.04.20. NL
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) U 09 00052 (22) 2009.03.12.
(71) Varga József Zsolt, Szabadbattyán, 8151 Iskola u. 36. (HU)
(54) Egyetemes légbefúvó és légelszívó készülék

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) U 09 00055 (22) 2009.03.18.
(71) Vizi Balázs, Budapest, 1192 Kós Károly tér 11. (HU)
(54) Moiré-effektus alapján kialakított hirdetõtábla és/vagy egyéb

felületek

A rovat 24 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01G 25/16 (2006.01)

(11) 003597 2009.04.14.
(21) U 08 00205 (22) 2008.11.12.
(73) (72) Mata Miklós, Dunakeszi (HU);

Szemelveisz Szilárd, Dunakeszi (HU)
(54) Önmûködõ öntözõberendezések
(74) Rónaszéki Tibor Szabadalmi Ügyvivõ, Budapest

(57) Önmûködõ öntözõberendezés, amely öntözõszerkezetet, környe-
zeti jellemzõk meghatározására szolgáló mérõegységet, az öntözõszer-
kezethez csatlakoztatható beavatkozó részegységet, valamint a mérõ-
egység és a beavatkozó részegység közé beillesztett vezérlõ részegysé-
get, továbbá legalább a vezérlõ részegység mûködtetésére alkalmas
energiaforrást tartalmaz, a vezérlõ részegység adattároló részegységgel
van kiegészítve, és a vezérlõ részegység adatbeviteli eszközzel össze-
kapcsolható programozó bemenettel rendelkezik, azzal jellemezve,
hogy a mérõegység (10) hõmérsékletmérõ részegységet (11) tartalmaz,
ahol a hõmérsékletmérõ részegység (11) jeladó kimenete (11a) a vezér-
lõ részegység (20) bemeneti kapujával (21) van összeköttetésben, míg a
vezérlõ részegységben (20) öntözés-idõtartam meghatározó eszköz (23)
van elhelyezve, az öntözés-idõtartam meghatározó eszköz (23) pedig a
vezérlõ részegység (20) kimeneti kapuján (22) keresztül az öntözõszer-
kezethez (1) csatlakoztatott beavatkozó részegységgel (2) van kapcso-
latban.

(51) A01M 1/02 (2006.01)

(11) 003594 2009.04.14.
(21) U 08 00201 (22) 2008.10.30.
(73) (72) dr. Tóth Bertalan, Budapest (HU)
(54) Térkezelõ készülék, különösen rovarcsapda
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(57) Térkezelõ készülék, különösen rovarcsapda, amely folyadékzáró
fedéllel ellátott tartályt és a tartályban lévõ folyadékba benyúló, kapillá-
ris tulajdonságú anyagból készült párologtató elemet tartalmaz, azzal
jellemezve, hogy
– a párologtató elem (3) egyik vége a fedélhez (2) van kapcsolva,

másik vége közelében pedig a tartályból (1) történõ eltávolítást
megakadályozó ütközõelem (4) van és

– a készülék a tartály (1) és a nyitott fedél (2) között távközt biztosító
elemmel vagy elemekkel van ellátva.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B03C 3/02 (2006.01)

(11) 003599 2009.04.14.
(21) U 08 00210 (22) 2008.11.17.
(73) SUP-AIR Kft., Budapest (HU)
(72) Schlemmer László, Budapest (HU)
(54) Légtisztító készülék nagy mennyiségû levegõ: pollen-, bakté-

rium-, gomba-, aeroszol-, por- és cigarettafüst-mentesítésére
(74) dr. Gyöngyösi László ügyvéd, Gödöllõ

(57) Légtisztítõ készülék nagy mennyiségû levegõ: pollen-, baktérium-,
gomba-, aeroszol-, por- és cigarettafüst-mentesítésére, amelynek földelt
hálózati csatlakozóval hálózatra kapcsolt hálózati transzformátorból,
egyenirányítóból és szûrõáramkörbõl összeállított bemeneti egységet
tartalmazó elektronikai egysége, az elektronikai egységet nagyfeszült-
ségû kábelekkel és védõföld vezetékkel összekötõ légtisztító egysége,
valamint az egységek elhelyezésére és burkolására szolgáló háza van, a
külön dobozban elhelyezett egység a ház belsõ részéhez oldható kötés-
sel van rögzítve, azzal jellemezve, hogy az elektronikai egységnek (9)
továbbá áramkorlátozó egységgel és hibajelzõ áramkörrel rendelkezõ
vezérelt tápegysége (92), valamint egyik, másik nagyfeszültségû mo-
dulja (93, 94), a légtisztítõ egységnek (5) pedig fésûszerkezetben el-
rendezett elektródákat (3) tartalmazó nagyfeszültségû elektródarend-
szere van.
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(51) B65D 5/00 (2006.01)

B65D 5/18 (2006.01)

(11) 003596 2009.04.14.
(21) U 08 00204 (22) 2008.11.07.
(73) (72) Szabó Csaba, Kecskemét (HU)
(54) Önzáró pizza tartó doboz
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi

Iroda, Budapest

(57) Önzáró pizza tartó doboz, amely alap-, fedõ-, hát-, elõ- és oldallap-
pokkal, továbbá a fedõlapon füllel és zárónyílással, az elõlapon pedig
zárónyelvvel rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a fedõlap (2) két ol-
dallapja (19) egy-egy beakadó füllel (3) van ellátva, az alaplap (4) elõ-
lapja (5) pedig visszahajtható záróoldallal (6) rendelkezik és az alaplap
(4) két oldala (7) egy-egy zárónyúlvánnyal (8) van meghosszabbítva,
továbbá a záróoldal (6) a fedõlap (2) beakadó fülének (3) befogadására
alkalmas két ferdén levágott széllel (9) rendelkezik.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 3/00 (2006.01)

(11) 003595 2009.04.14.
(21) U 08 00202 (22) 2008.11.03.
(73) (72) Pijak, Pavol, 149000Prague 4 (CZ)
(54) Berendezés szennyvíz biológiai tisztítására
(30) PÚV 199-2007 2007.11.19. SK
(74) Kiss Sára, EMRI-PATENT Kft., Debrecen

(57) Berendezés szennyvíz biológiai tisztítására, amely aktivációs tisz-
títótartályból (1) és hosszanti szedimentációs (ülepítõ) tartályból (5) áll;
az aktivációs tisztítótartály (1) szennyezett víz bevezetésére szolgáló
befolyóval (2) és levegõztetõ berendezéssel (4) van ellátva, a hosszanti
szedimentációs (ülepítõ) tartály (5) gyûjtõcsatornával (6) és tisztított
víz kifolyójával (7) van ellátva, azzal jellemezve, hogy a hosszanti sze-
dimentációs (ülepítõ) tartály (5) szélességének és hosszúságának méret-
aránya nagyobb mint 1:2 és a hosszanti szedimentációs (ülepítõ) tartály
(5) hosszabb oldalán legalább egy, a tisztított víz és az iszap keveréké-
nek az aktivációs tisztítótartályból (1) történõ elvezetésére szolgáló ve-
zeték (8) van elhelyezve, továbbá a gyûjtõcsatorna (6) a hosszanti
szedimentációs (ülepítõ) tartály (5) szemben levõ hosszabb oldalán van.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E02D 27/00 (2006.01)

E02D 27/32 (2006.01)

(11) 003593 2009.04.14.
(21) U 08 00196 (22) 2008.10.22.
(73) (72) Ajkay Tibor, Dunaújváros (HU)
(54) Kapcsolószerkezet kétcsuklós ívszerkezetként méretezhetõ

lemezmûvekhez
(74) dr. Kriston Pál szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Kapcsolószerkezet kétcsuklós ívszerkezetként méretezhetõ lemez-
mûvekhez, az ívszerkezet és alépítmény befogási nyomaték nélküli
kapcsolódását biztosító kivitelben azzal jellemezve, hogy egy, az ív-
szerkezetet alkotó ívelemet (9) alátámasztó és rögzítõ, megfogást bizto-
sító, derékszögben elrendezett elõlapból (4a), hátlapból (4b) és oldal-
lapból (4c) hajlítással-hegesztéssel kialakított csuklóelembõl (4), egy, a
csuklóelemet befogó, lapos lemezbõl (3a), elõnyösen ferde lemezbõl
(3b) és függõleges lemezbõl (3c) készült fix talpelembõl (3) és ezeket
összekötõ csapból (5) áll.

(51) E03F 3/00 (2006.01)

(11) 003588 2009.04.14.
(21) U 08 00076 (22) 2008.04.21.
(73) (72) Csorba József, Lajosmizse (HU)
(54) Csökkentett káros anyag kibocsátásra alkalmas szennyvíz-

elvezetõ hálózat
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Csökkentett káros anyag kibocsátásra alkalmas szennyvízelvezetõ
hálózat, amely szennyvízforrásokhoz csatlakozó bevezetõ csõtagokat, a
szennyvíz összegyûjtésére es kezelésére szolgáló tisztító mûtárgyat, va-
lamint a bevezetõ csõtagok és a tisztító mûtárgy között elhelyezkedõ
szállítóvezetéket tartalmaz, ahol a szállítóvezeték fõvezetékkel és a fõ-
vezetékhez csatlakozó bekötõvezetékekkel rendelkezik, a szállítóveze-
tékbe pedig szennyvíz továbbítására alkalmas egy vagy több fogadóak-
na és/vagy tisztítóakna és/vagy átemelõakna van beiktatva, azzal jelle-
mezve, hogy a szennyvíz továbbítására szolgáló szállítóvezetéknek
(10) nyomás alatti fõvezetéke (11) van, ahol az egyes közterületi
szennyvízátemelõ aknák (30) legalább egy része átemelõ-bekötõveze-
ték (13) útján van a nyomás alatti fõvezetékhez (11) csatlakoztatva, az
átemelõ-bekötõvezeték (13) és a nyomás alatti fõvezeték (11) találkozá-
sának csomópontja (20) közelében becsatlakoztatott légbevezetõ csõ-
szakasz (14) van bekötve, ahol a nyomás alatti fõvezeték (11) és a lég-
bevezetõ csõszakasz (14) célszerûen hegyesszögû hajlásszöget (�) zár
be, a légbevezetõ csõszakasznak (14) a nyomás alatti fõvezetéktõl (11)
távolabbi végénél (14a) pedig légbeeresztõ eszköz (60) van elhelyezve,
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és/vagy a szállítóvezeték (10) bekötõvezetékének (12) a közterületi
átemelõ aknába (30) benyúló beömlõ vége (12a) levezetõ nyúlványban
(19) folytatódik, a levezetõ nyúlvány (19) pedig a közterületi átemelõ-
akna (30) fenekének (31) a közelében, a szennyvíz (3) legalacsonyabb
szintje alá lenyúlóan végzõdik.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F01C 1/22 (2006.01)

F01C 1/00 (2006.01)

(11) 003591 2009.04.14.
(21) U 08 00189 (22) 2006.07.18.
(67) P0600591 2006.07.18. HU
(73) (72) Miklós János, Békéscsaba (HU)
(54) Belsõ égésû forgódugattyús motor

(57) Belsõ égésû forgódugattyús motor, amely nyomatékátadó tengelyt,
valamint munkateret magába foglaló dugattyúházat, továbbá a du-
gattyúházban elhelyezett négy forgódugattyút és a forgódugattyúkat a
nyomatékátadó tengellyel összekapcsoló mozgásátadó részegységet
tartalmaz, a dugattyúház levegõ bevezetésére szolgáló egy darab beöm-
lõnyílással, égéstermék kivezetésére alkalmas egy darab kiömlõnyílás-
sal és az üzemanyag bevezetésére szolgáló, porlasztó és gyújtógyertyá-
val van ellátva, a dugattyúház munkaterének hossztengelyében levõ
nyomatékátadó tengely, forgástengely, egymással párhuzamos helyze-
tû, mozgásátadó részegységnek pedig a dugattyúk számával megegye-
zõ mennyiségû elmozduló hengergörgõket, hevederrel összekötõ csap-
szegei vannak, azzal jellemezve, hogy a dugattyúház (1) munkaterében
a forgódugattyú (2) nyomatékátadó tengely (5) és a forgástengely (6)
hevederen (10) keresztül csapszeggel (12) vannak összekapcsolva, a
dugattyúk számával megegyezõ elmozduló hengergörgõkkel (9) fel-
osztva, a hengergörgõk (9) elforduló csapszeg (12) biztosítással vannak
csatlakoztatva, a nyomatékátadó tengely (5) fogaskereke a forgásten-
gely (6) középponttól eltolt kisebb fogaskereke vezérlõ kapcsolatban áll
a préseléssel beépített olajszivattyúval (19), a forgódugattyúba (2) és a
hengergörgõkbe (9) a tömítõ lapok (11) a részükre lévõ nútokba hajlított
laprugóval és spirál nyomórugóval (30) vannak ellátva, a nyomatékáta-
dó tengely (5) és a forgástengely (6) az elõlapba (37) és hátlapba (38)
csapággyal (20) kapcsolódik, a dugattyúházba (1) az olaj bemenõ (33)
olajkifolyó (34) víz bemenõ (35) víz kifolyó (36) menetesen kapcsoló-
dik, a dugattyúház (1) elõlap (37) hátlap (38) nútjába, a munkatér palást
(32) oldhatóan van behelyezve, ebben csavarfurat (16) és a víztér (3)
üregek vannak, a nyomatékátadó tengely (5) végén az adagoló (25) és
az ékszíjtárcsa (23) oldhatóan kapcsolódik a forgástengelyre (6) a
lendítõkerék (22) csatlakozik, a tengelyvégek tömszelencével (31)
vannak ellátva, a dugattyúház (1) középsõ részén alul, levegõbeömlõ
nyílás (14) és égéstermékkiömlõ nyílással (15) vannak ellátva.

(51) F03D 9/00 (2006.01)

(11) 003600 2009.04.14.
(21) U 08 00216 (22) 2008.11.20.
(73) (72) Szlávik Tibor, FL 34431 (US)
(54) Energia-átalakító berendezés
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Energia-átalakító berendezés, amely villamosenergia-elõállító
egységet, valamint egyik energiafogadó kapuval és energiatovábbító
kapuval rendelkezõ szabályozó központot tartalmaz, ahol a villamos-
energia-elõállító egységet lapátozással rendelkezõ egy vagy több lapát-
kereket, a lapátkerékkel összeköttetésben álló rotort, valamint ezeket
hordozó tartóegységet magában foglaló szélerõmûvek rendezett cso-
portja alkotja, a szélerõmûvek energiaszolgáltató kimenetei pedig a sza-
bályozó központ egyik energiafogadó kapujával vannak villamos ener-
gia továbbítására alkalmas szállítóvezeték útján összekapcsolva, azzal
jellemezve, hogy a villamosenergia-elõállító egység (1) égéstérrel (21
a) rendelkezõ kazánt (21) és generátorral (23) összeköttetésben álló tur-
binát (22) magában foglaló egy vagy több áramtermelõ részegységgel
(20) van kiegészítve, valamint a szabályozó központ (10) másik ener-
giafogadó kapuval (12) van ellátva, ahol a másik energiafogadó kapu
(12) az áramtermelõ részegység (20) villamosenergia-továbbító kime-
netével (24) van villamos energia továbbítására alkalmas szállítóveze-
ték (40) útján összekapcsolva, továbbá a szabályozó központ (10) egyik
energiafogadó kapuja (11) és másik energiafogadó kapuja (12) közé
energiaszint-kiegyenlítõ részegység (14) van beiktatva, az energia-
továbbító kapuval (13) pedig az energiaszint-kiegyenlítõ részegység
(14) kimenete van összekapcsolva.
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1. ábra

1. ábra

1. ábra



(51) F16K 1/12 (2006.01)

(11) 003601 2009.04.14.
(21) U 08 00226 (22) 2008.12.05.
(73) Velekey Szerelvénygyártó Kft., Szombathely (HU)
(72) Velekey Dezsõ, Szombathely (HU)
(54) Kombinált biztonsági szelep

(57) Kombinált biztonsági szelep, amely szeleptesttel, befolyó-, kifo-
lyó- és átfolyónyílással, és az átfolyónyílásban a befolyó- és kifolyó-
nyílás között elhelyezkedõ visszacsapó szeleppel rendelkezik, azzal
jellemezve, hogy a szeleptest (2) beömlõnyílása (12) és nyomás-
kiegyenlítõ nyílása (13) között tömítéssel (8), rugóval (9), küllõs ten-
gellyel (10) rendelkezõ és zéger gyûrûvel (11) a szeleptest (2) hornyába
(28) pozicionált szeleptömb (7) helyezkedik el a beömlõnyílásra (12)
illeszkedõ módon és a szeleptestre (2) egy megfelelõ feszítésre be-
állított zárórugóval (22), szelepszárral (18), és a szelepszár (18) végén
elhelyezett zárótesttel (17) rendelkezõ szelep felsõ rész (3) van rögzítve
oly módon, hogy a zárótest (17) az átömlõnyílás (14) és a kiömlõnyílás
(15) között az átömlõnyílásra (14) illeszkedõ módon helyezkedik el.

(51) F17C 13/00 (2006.01)

F17C 13/04 (2006.01)

(11) 003604 2009.04.14.
(21) U 09 00026 (22) 2009.02.17.
(73) ROTOVILL Kft., Pécs (HU)
(72) Gombkötõ Béla, Pécs (HU)
(54) Ürítõszelep vízmelegítõ-tároló készülékekhez
(74) Pintz György szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai Szabadalmi,

Védjegy és Jogi Iroda, Budapest

(57) Ürítõszelep vízmelegítõ-tároló készülékekhez, amely szelepnyitó
fejet, szelepszárat, szeleptányért, rugalmas tömítõtárcsát, kifolyó
idomot, továbbá – célszerûen mûanyagból készült – rugóházat, rugót,
rugótányért és menetes házat tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a mene-
tes házba (18) visszacsapó dugó (17) van beültetve, a visszacsapó dugó
(17) áteresztõ tárcsához (14) csatlakozik, a visszacsapó dugó (17) és az
áteresztõ tárcsa (14) közé visszacsapó rugó (15) van beiktatva.

(51) F21V 11/00 (2006.01)

(11) 003590 2009.04.14.
(21) U 08 00183 (22) 2006.01.24.
(73) Zakrytoe Aktsionernoe Obschestvo Zavod Erna,

Ekaterinburg (RU)
(72) Kaletin, Andrei Aleksandrovich, Ekaterinburg (RU);

Rosichina, Olga Michailovna, Ekaterinburg (RU);
Tsepelev, Dmitry Vitalievich, Ekaterinburg (RU);
Osipov, Nikolai Aleksandrovich, Chernogolovka, Moskovskaya
obl. (RU);
Vershinin, Nikolai Fedorovich, Chernogolovka, Moskovskaya
obl. (RU)

(54) Világítóberendezés
(30) 2005135174 2005.11.15. RU
(86) PCT/RU 06/00019
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(57) Világítóberendezés, amely fénykibocsátó elemekkel és átlátszó
fedéllel (2) ellátott házat (1) tartalmaz, amely fedél (2) oldhatóan van a
házon (1) rögzítve, azzal jellemezve, hogy a ház (1) belsõ felülete (5)
gömbszelet alakú, amelyen a fénykibocsátó elemek vannak elhelyezve,
a fénykibocsátó elemek fénydiódamodulokként (3) vannak kialakítva,
amelyek legalább négy csoportba (6) vannak osztva, a csoportok (6) a
ház (1) belsõ felületén (5) gyûrû alakban, a ház (1) középpontjához
viszonyítva szimmetrikusan vannak elhelyezve, és áramforrásra vannak
kapcsolva, továbbá a házban (1) lyukak (8) vannak kialakítva, ame-
lyekben egy-egy fénydiódamodul (3) van elhelyezve.

(51) F24J 2/00 (2006.01)

(11) 003598 2009.04.14.
(21) U 08 00207 (22) 2008.11.14.
(73) (72) Máté Viktor, Cserszegtomaj (HU);

Scherman Zsolt, Gyenesdiás (HU)
(54) Napkollektor
(66) U0800072 2008.04.16. HU
(74) dr. Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(57) Napkollektor, amelynek fényátbocsátó fedéllel (3) lezárt házban
(1) a napsugárzással felmelegítendõ közeg vezetésére szolgáló járatai
vannak, azzal jellemezve, hogy a járatokat felületnövelõ betétet (12)
tartalmazó levegõvezetõ csövek (10) képezik, amelyeket távközzel
reflektáló elemek (11) vesznek részlegesen körül, és a csövek (10) végei
tartományában a házban (1) légterek (7a, 9a) vannak kialakítva.
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3. ábra

2. ábra

1. ábra



G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G08B 13/00 (2006.01)

G08B 13/12 (2006.01)

(11) 003603 2009.04.14.
(21) U 08 00227 (22) 2008.12.10.
(73) (72) Dávid Zoltán, Budapest (HU)
(54) Biztonsági ponyva
(66) U0800023 2008.02.06. HU
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57) Biztonsági ponyva, különösen tehergépjármûhöz, amely bizton-
sági ponyva fizikai behatolást megnehezítõ huzalszegmenseket tartal-
maz, azzal jellemezve, hogy a huzalszegmensek (11) jelvezetõ anyag-
ból vannak, és legalább egy olyan hurkot alkotnak, amely hurok-
szakadást érzékelõ riasztórendszerre (16) van kapcsolva.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01B 7/00 (2006.01)

(11) 003592 2009.04.14.
(21) U 08 00191 (22) 2008.10.17.
(73) VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.,

Budapest (HU)
(72) dr. Varga László, Kerepes (HU);

dr. Günter Ottó, Budapest (HU)
(54) Kompenzált mágneses terû vezetõsodrony-szerkezet
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(57) Kompenzált mágneses terû vezetõsodrony-szerkezet, amely villa-
mos energia szabadvezetéken történõ átvitelére szolgál, és villamosan
vezetõ alumínium vagy ötvözött alumínium, valamint a mechanikai
teherviselésre szolgáló acél, horganyzott acél, illetve alumínium-
köpenyes acélszálakból van felépítve, azzal jellemezve, hogy elemi
szálakból (5) álló acélmagja (1) elemi szálakból (6) álló, növelt menet-
magasságú, 21-35-ös sodrási tényezõjû, elsõ vezetõréteggel (2) van
körülvéve, mely elsõ vezetõ réteg (2) elemi szálakból (7) álló második
vezetõréteggel (3) van körülvéve, továbbá a második vezetõréteg (3)
elemi szálakból (8) álló további vezetõréteggel (4) van körülvéve úgy,
hogy az elsõ vezetõréteg (2) és a második vezetõréteg (3) sodrási iránya
ellentétes, a külsõ vezetõréteg (4) sodrási iránya a második vezetõréteg
(2) sodrási irányával megegyezõ.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 15 db.
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1. ábra

9. ábra

1. ábra



Használati mintaoltalom megszûnése
díjfizetés hiányában MM3K

(11) 001791 (21) U 99 00237
(54) Hullámpapír rekesz ömlesztett és darabárukhoz

(11) 001991 (21) U 00 00284
(54) Berendezéscsoport gáznyomáscsökkentõ állomások üzemel-

tetéséhez

(11) 002532 (21) U 02 00269
(54) Multifunkciós kegyeleti épület hagyományos és hamvasztásos

temetések komplex lebonyolításához

(11) 002538 (21) U 02 00257
(54) Javított kialakítású karra erõsíthetõ eszköz kutyakiképzéshez

(11) 002627 (21) U 02 00252
(54) Védõkarhuzat külsõ rétege kutyakiképzési célra

(11) 002693 (21) U 03 00224
(54) Készülék tésztaféleségek gyártására

(11) 002767 (21) U 03 00232
(54) Elektromos láncfûrészélezõ kézi készülék

(11) 002971 (21) U 04 00210
(54) Mobilizálható tömörítõ berendezés mûanyag palack zsugorí-

tására

(11) 003147 (21) U 05 00197
(54) Ventilátoros árnyékoló ernyõ

(11) 003157 (21) U 06 00005
(54) Játékkonzol

(11) 003167 (21) U 05 00198
(54) Védõhenger illegális reklámok elhelyezésének megakadályo-

zására

(11) 003189 (21) U 05 00194
(54) Gyûjtõcsomag

(11) 003486 (21) U 06 00101
(54) Rétegelcsúszásnak ellenálló mûanyag termék

A rovat 13 db közlést tartalmaz.

Használati mintaoltalom újra érvénybe
helyezése NB3K

(11) 001810 (21) U 99 00318
(54) Radiátorkészülék helyiségek egyedi gázfûtéséhez

(11) 003251 (21) U 06 00159
(54) Konténer állati tetemek tárolására

(11) 003425 (21) U 07 00130
(54) Állítható szögben vezetõ kábelrögzítõ bilincs

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás PC3K

(11) 003413 (21) U 07 00163
(73) dr. Madani Shahram 46%, Szeged (HU);

dr. Rovó László 51%, Szeged (HU);
dr. Jóri József 3%, Szeged (HU)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése HH2K

(11) 003115 (21) U 05 00208
(73) Lindmayer S. István, Döbrököz (HU)
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(11) 003565 (21) U 08 00091
(73) Duropack-Starpack Kft., Füzesabony (HU)
(74) Szilágyi Ildikó, VTPatent Kft., Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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