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Megadott használati mintaoltalmak

HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK
Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
( 51 ) A47C 23/04

(2006.01)

( 11 ) 0004004

2011.09.13.

( 21 ) U 11 00007
( 22 ) 2011.01.18.
( 73 ) Bio-Textima Kft., Bősárkány (HU)
( 72 ) id. Vörös Gyula, Bősárkány, (HU)
( 54 ) Rugós matrac
( 57 )
Többrétegű, rugós matrac, melynek legalább egy rétege spirál rugókat tartalmazó magréteg, és a matrac külső
borítással van ellátva, azzal jellemezve, hogy a magrétegnek (1) van legalább egy, a spirál rugók (2) tengelyére
merőleges felülete, melyhez stabilizáló réteg (4) csatlakozik, a spirál rugók (2) a magréteg (1) keresztirányú
középső harmadában vannak elhelyezve és a stabilizáló réteghez (4) vannak rögzítve és a magréteg (1)
keresztirányú két szélső harmadában lég-cirkulációs betétek (3) vannak elrendezve.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
( 51 ) B60J 11/00

(2006.01)

B60J 11/04

(2006.01)

( 11 ) 0004005

2011.09.21.

( 21 ) U 10 00176
( 22 ) 2010.08.03.
( 73 ) Brokés Ferenc, Balatonalmádi (HU)
( 72 ) Brokés Ferenc, Balatonalmádi, (HU)
( 54 ) Mobil védőtakaró
( 57 )
Mobil védőtakaró (1) gépjárművekhez, amely védőtakaró egy tartófülekkel (8) ellátott külső védőhuzatból (4),
valamint az abba behelyezett, önmagában rugalmas, táblásított töltőanyagból áll, azzal jellemezve, hogy a
védőtakaró egy középrészből (11) és két oldalnyúlványból (10) áll, amelyek oldhatatlan kötéssel kapcsolódnak
egymáshoz.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
( 51 ) F24J 2/00

(2006.01)

( 11 ) 0004003

2011.09.12.

( 21 ) U 11 00153
( 22 ) 2011.06.24.
( 73 ) Baszun Jerzy, PL-05-480 Karczew (PL)
Sohajda István, Pilis (HU)
( 72 ) Baszun Jerzy, PL-05-480 Karczew, (PL)
Sohajda István, Pilis, (HU)
( 54 ) Napkollektor
( 57 )
Napkollektor, melynek nyomás- és hőálló üvegből készült, egyik végén nyitott, kettős fallal (la és 1b) ellátott
háza (1) van, azzal jellemezve, hogy a ház (1) nyitott végére kívülről egy beömlő csőcsonkkal (6) és kilépő
csőcsonkkal (5) ellátott hőszigetelt fejegység (2) van csatlakoztatva a ház (1) külső palástja és a fejegység (2)
között elhelyezkedő nyomásálló rugalmas tömítőgyűrűk(k)el (3a, 3b).

G. SZEKCIÓ - FIZIKA
( 51 ) G06K 9/00

(2006.01)

G09F 13/00

(2006.01)

G09F 19/00

(2006.01)

( 11 ) 0004008

2011.09.22.

( 21 ) U 11 00043
( 22 ) 2011.02.14.
( 73 ) Major Attila Gábor, Budapest (HU)
Hajdu Róbert, Budapest (HU)
( 72 ) Major Attila Gábor, Budapest, (HU)
Hajdu Róbert, Budapest, (HU)
( 54 ) Monitor panel elrendezés video reklám felületet biztosító digitális megjelenítő eszközökhöz
U137
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( 66 ) U1000193 2010.08.26. HU

( 74 ) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
( 57 )
Monitor panel elrendezés, különösen video reklám felületet biztosító digitális megjelenítő eszközökhöz, amely
két darab, közös keretbe foglalt, téglalap alakú, rövidebb oldalára vonatkoztatott legalább 120° láthatósági szögű
elektronikus monitor panelt tartalmaz, amely két monitor panel tápegységgel van ellátva, azzal jellemezve, hogy a
monitor panelek (2, 3) hosszanti irányukban vannak rövidebb oldaluk (5) mentén egymáshoz illesztve úgy, hogy
a monitor panelek (2, 3) hosszanti oldalainak (6) 1/16 részénél keskenyebb határoló keretrésszel (7) vannak
elválasztva, hosszanti oldalaik (6) egyvonalba esnek, és együttesen egy függőleges irányú, térben függőleges
irányban elkülönülő két félrészre bontott megjelenítő felületet képeznek álló vagy mozgó video képtartalom
megjelenítéséhez, ahol a teljes megjelenítő felület oldalaránya a 0,257-0,3 tartományban van.

( 51 ) G08B 25/00

(2006.01)

( 11 ) 0004006

2011.09.21.

( 21 ) U 11 00140
( 22 ) 2011.05.31.
( 73 ) dr. Ambrus Sándor, Budapest (HU)
( 72 ) dr. Ambrus Sándor, Budapest, (HU)
( 54 ) Áruvédelmi tartóegység termékek eladótéri bemutatására
( 74 ) Rónaszéki Tibor, Budapest
( 57 )
Áruvédelmi tartóegység termékek eladótéri bemutatására, amely a bemutatandó termékhez helytállóan
hozzáerősíthető, és riasztás-indító részegységet magában foglaló védőházat, valamint az eladótérben ugyancsak
helytállóan rögzíthető hordozótestet tartalmaz, a hordozótest pedig a riasztás-indító részegység házának legalább
egy részével és adott esetben a bemutatandó termék felületének egy részével érintkező támasztótaggal
rendelkezik, azzal jellemezve, hogy a riasztás-indító részegységgel (20) felszerelt bemutatandó terméket (1) tartó
hordozótestnek (10) legalább kétféle, egymástól eltérő nyugalmi helyzetet biztosító pozicionáló idommal (12)
ellátott támasztótagja (11) van, ahol a pozicionáló idom (12) határoló felületének (12a) legalább egy részét
legalább két darab, egymástól eltérő helyzetű, a riasztás-indító részegység (20) védőházának (21) burkolófelületét
(21a) legalább részben követő és azzal érintkező részlenyomat (13, 14) alkotja.
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG
( 51 ) H02G 7/05

(2006.01)

A01M 29/00

(2006.01)

H02G 7/00

(2006.01)

( 11 ) 0004007

2011.09.22.

( 21 ) U 11 00158
( 22 ) 2011.07.05.
( 73 ) Bálint Márton, Törökbálint (HU)
Végh László, Tök (HU)
( 72 ) Bálint Márton, Törökbálint, (HU)
Végh László, Tök, (HU)
( 54 ) Madárkiülő középfeszültségű feszítő oszlopokra
( 57 )
Madárkiülő középfeszültségű feszítő oszlopokra, amely rögzítő elemet, kiülő elemet és azokkal egybekapcsolt,
bordázott kiülőrészt tartalmaz, azzal jellemezve, hogy L alakú tartóidom (8) egyik szárának belső oldalára
rögzített menetes csapból (10) és a L alakú tartóidom (8) másik szárának külső oldalára rögzített rögzítő rúdból
(9) álló rögzítő elem (3) rögzítő rúdja (9) alakzáró módon beillesztett, a távolságtartó karhoz (4), a szöggel
kapcsolódó kiemelő karból (5) és a kiemelő karhoz (5), b szöggel kapcsolódó bordázott kiülőrészekből (6, 7) álló
kiülő elem (2) üreges távolságtartó karjába (4).

A rovat 6 darab közlést tartalmaz.
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