
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A21B 1/00 (2006.01)
A21B 1/02 (2006.01)

(11) 003126 2006.05.08.
(21) U 05 00243 (22) 2005.11.22.
(73) (72) Berend Richárd, Budapest (HU)
(54) Berendezés sütõipari termékek elõállítására
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Berendezés sütõipari termékek elõállítására, amely berendezés da-
gasztókészülékkel ellátott tésztakészítõbõl, tésztaosztó gépekkel ren-
delkezõ formázó állomásból, a formázott termékeket a berendezésen
belül szállító, többszintes kocsik feltöltésére kialakított rakodóállomás-
ból, egy kelesztõtérbõl, valamint a kelesztõtérhez csatlakozó, folyama-
tos üzemelésû, áthordó kemencé(k)bõl, továbbá az áthordó kemen-
cé(k)tõl a készterméket folyamatosan elszállító, végtelenített szállító-
szalagból áll, azzal jellemezve, hogy a kelesztõtér egy, a kocsikat (8) fo-
lyamatosan továbbító szállítómûvel (6) ellátott kelesztõ alagút (5),
amely mellett az áthordó kemencé(k)nél (9a, 9b) kiürített kocsikat (8), a
kocsik (8) feltöltésére kialakított rakodó állomáshoz (3) folyamatosan
visszaszállító, szállítómûvel (11) rendelkezõ kocsipálya (12) van elren-
dezve.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B27M 1/00 (2006.01)
B27M 1/06 (2006.01)

(11) 003120 2006.05.08.
(21) U 05 00238 (22) 2005.11.16.
(73) Flexelec Kft., Fót (HU)
(72) Nyári Viktor, Fót (HU)
(54) Berendezés fába égetett, fényképszerû képek készítésére
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Berendezés fába égetett, fényképszerû képek készítésére, amely-
nek munkaállvánnyal ellátott (3) CNC asztala (1), arra ráhelyezett meg-
munkálandó fafelülete (2), munkaállványra (3) felszerelt fejegysége
(4), a CNC asztallal (1) és/vagy munkaállvánnyal (3) és/vagy fejegység-
gel (4) összekapcsolt, jobbra-balra történõ mozgatást végzõ X irányú
mozgatóegysége (51), elõre-hátra történõ mozgatást végzõ Y irányú
mozgatóegysége (52), fel-le történõ mozgatást végzõ Z irányú mozga-
tóegysége (53), többek között logikai áramköröket, meghajtó áramkö-
röket tartalmazó, központi vezérlõegysége (6) van, amely kezelõ- és ki-
jelzõegységgel (7), az X irányú mozgatóegységgel (51), az Y irányú
mozgatóegységgel (52), a Z irányú mozgatóegységgel (53), a fejegy-
séggel (4), valamint a tápegységgel (8) van összeköttetésben, azzal jel-
lemezve, hogy a fejegység (4) a megmunkálandó fafelületet (2) karbo-

nizáló legalább egy égetõfejet (41) tartalmaz, a CNC asztalra (1) ráhe-
lyezett megmunkálandó fafelület (2) és az égetõfejet (41) tartalmazó
fejegység (4) egymáshoz viszonyított háromdimenziós elmozdulása a
központi vezérlõegységgel (6) összehangoltan vezérelt X irányú moz-
gatóegységgel (51), az Y irányú mozgatóegységgel (52), valamint a Z
irányú mozgatóegységgel (53) van biztosítva, az égetõfej (41) viszony-
lag kis mértékû, de ugyanakkor gyors, a megmunkálandó fafelületre (2)
közel merõleges leütésére pedig égetõfej-mozgató egysége (9) van,
amely szintén a központi vezérlõegységgel (6) van összekapcsolva, és
az égetõfej (41), illetve n számú égetõfej (41) a központi vezérlõegység-
gel (6) az elkészítendõ képnek megfelelõen és elõre meghatározott
program szerint közel egyidejûleg, de külön-külön van vezérelve.

(51) B62K 1/00 (2006.01)
B62M 1/02 (2006.01)

(11) 003117 2006.05.08.
(21) U 05 00241 (22) 2003.12.19.
(67) P0304097 2003.12.19. HU
(73) (72) Dacsev Hriszto Atanaszov, Fót (HU);

Besenyõ Imre József, Budapest (HU);
Demeter Magdolna, Budapest (HU);
Gyalus, József, Mahe (SC);
Kõszegi Árpád, Budapest (HU);
Leták Lajos, Fót (HU);
Mennich Lajos, Budapest (HU);
Molnár Miklós Konrád, Budapest (HU);
Rakács József, Szeged (HU);
Rózsa Miklós, Budapest (HU);
Scheili Richárd, Visegrád (HU);
Tátos Zoltán, Budapest (HU);
Víg Sándorné, Budapest (HU)

(54) Hajtószerkezet, különösen egykerekû jármûhöz
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) Hajtószerkezet, különösen egykerekû jármûhöz, amely vázban
(10) forgathatóan ágyazott, hajtott kereket (12), valamint a vázhoz (10)
forgathatóan kapcsolódó jobboldali és baloldali hajtókart (6, 8) tartal-
maz, ahol a jobboldali és baloldali hajtókar (6, 8) forgástengelye a kerék
(12) forgástengelyétõl (16) eltérõ, azzal párhuzamos és a kerék (12) for-
gástengelyétõl (16) a kerék (12) sugarával megegyezõ vagy annál ki-
sebb távolságra van, azzal jellemezve, hogy a jobboldali és a baloldali
hajtókar (6, 8) forgástengelye a kerék (12) forgástengelyéhez (16) ké-
pest rögzített helyzetben van, továbbá a hajtószerkezet a jobboldali haj-
tókarhoz (6) és a kerékhez (12) kapcsolódó jobboldali erõátviteli szer-
kezetet, valamint a baloldali hajtókarhoz (8) és a kerékhez (12) kapcso-
lódó baloldali erõátviteli szerkezetet tartalmaz, ahol a jobboldali és a
baloldali erõátviteli szerkezet a keréken (12) keresztül hajtási kényszer-
kapcsolatban van.
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(51) B65B 51/04 (2006.01)
B21C 47/00 (2006.01)

B65D 85/04 (2006.01)
F16B 45/00 (2006.01)

(11) 003125 2006.05.08.
(21) U 05 00157 (22) 2004.11.11.
(73) Poly-clip System GmbH & Co., KG, Frankfurt/Main (DE)
(72) Schleucher, Heiko, Gedern (DE)
(54) Tekercs kiemelkedõ részeket tartalmazó fémszalagból
(30) 203 17 391.0 2003.11.12. DE
(86) PCT/EP 04/12756 (87) WO 05/047114
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) Tekercs kiemelkedõ részeket tartalmazó fémszalagból, különösen
csomagolóberendezésekhez való zárókapocsszalagból, amely tekercs
több menettel és egy, a fémszalag letekeredésének irányában elöl elhe-
lyezkedõ szabad véggel, valamint biztosítóelemmel van ellátva, amely
a fémszalag szabad végének tartományában egy, a fémszalagnak egy
másik menetéhez tartozó szakaszával vagy egy – adott esetben meglévõ
– csévével való, a szabad véget letekeredés ellen biztosító oldható kap-
csolatot képezõ, biztosítóelemként van kiképezve, azzal jellemezve,
hogy a kapcsolat alakzáró kapcsolat, ahol a biztosítóelem (22) két, egy-
mástól távköznyire elhelyezkedõ véggel ellátott különálló elem, amely
végek közül egy elsõ vég szemmel (20) van ellátva, amelyen a fémsza-
lag (12) teljesen keresztül van vezetve, és amely egy kiemelkedõ részt
megfogóan van elrendezve, és ahol a biztosítóelemnek (22) egy máso-
dik vége horoggal (26) van ellátva, amely a fémszalagnak (12) egy má-
sik menetéhez tartozó kiemelkedõ részébe (146) kapcsolódik.

(51) B65D 5/00 (2006.01)
(11) 003116 2006.05.08.
(21) U 05 00024 (22) 2005.02.07.
(73) Kelly Gesellschaft m.b.H., Wien (AT)
(72) Zechner, Ursula, Grossstelzendorf (AT)
(54) Zacskó rágcsálnivaló termékekhez és hasonlókhoz
(74) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest

(57) Zacskó rágcsálnivaló termékek és hasonlók csomagolására, amely
csomagoló fóliából készül, szélei (4, 4’) és feneke (1’) zártak és felsõ
szegélyének (2) közelében tépõcsík (2’) van kialakítva, azzal jellemez-
ve, hogy a két lezárt széle (4) között a feneke (1’) W alakban be van

hajtva úgy, hogy a W alak két szélsõ szára a zacskó (1) egy-egy oldala, a
W alak alsó csúcsaiban a zacskó (1) alsó éleinél a fóliának egy-egy be-
hajtása (5”) van, a W alak belsõ két szárának felsõ csatlakozásánál a
fóliának középsõ hajtása (5) van.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D04H 18/00 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01)

(11) 003115 2006.05.08.
(21) U 05 00208 (22) 2005.10.03.
(73) (72) Lindmayer S. István, Döbrököz (HU)
(54) Fûzõkapcsos tûzõgép
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) Fûzõkapcsos tûzõgép, amelynek rúgós kapocskinyomó egysége,
adagolóháza és adagolóházában elcsúsztathatóan megvezetettet, egy-
máshoz rögzített kapcsokból álló kapocssora van, azzal jellemezve,
hogy ütközõlemez (23) és vezetõlap (24) között megvezetett, rúgó (25)
által visszatérõ helyzetû, nyomógombos (27) kinyomópengével (27) el-
látott kapocskinyomó egységéhez, nyomórúgóval (21) feszített támasz-
tótuskóval (22), valamint adagolónyílással (35) és kapocstámasztó (1,
5, 15) csapszeggel (29) ellátott adagolóház (20) van helytállóan csatla-
koztatva, mely adagolóházban (20) hajlított kapcsokból (1, 5, 15) álló
kapocssor (9, 14, 17) van a nyomórúgó (21) által elõfeszített támasztó-
tuskó (22) révén a kapocskinyomó egység ütközõlemezéhez (23) ütköz-
tetve, továbbá hajlított kapcsai (1, 5, 15) szárainak (2, 8) végei (3) he-
gyes szögûek.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E01F 9/00 (2006.01)
E01F 9/04 (2006.01)

(11) 003121 2006.05.08.
(21) U 05 00201 (22) 2005.09.27.
(73) (72) Szabados László, Apagy (HU);

ifj. Szabados László, Apagy (HU)
(54) Fényvisszaverõ idom, különösen közlekedési sávok jelzésére
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(57) Fényvisszaverõ idom (1), különösen közlekedési sávok (2) jelzésé-
re, ahol a fényvisszaverõ idom (1) részben az útburkolatba (3) be-
süllyesztetten, részben az útburkolatból (3) kiemelkedõen van a közle-
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kedési sáv (2) legalább egyik szélénél az útburkolatba (3) ágyazva, az-
zal jellemezve, hogy az átlátszó – célszerûen üveg vagy mûgyanta alap-
anyagú –, idom (1) egy darabból, anyagfolytonosan kialakított, alsó
részbõl (4) és felsõ részbõl (6) van kiképezve, az alsó rész (4) palástja
fényvisszaverõ réteggel (5) van bevonva, amely fényvisszaverõ réteg-
nek (5) legalább az idom (1) belseje felé nézõ oldala fényvisszaverõ, és
az útburkolat (3) szintje fölé kiemelkedõ felsõ része (6) célszerûen
félgömb formájúra van kialakítva.

(51) E04F 13/08 (2006.01)
E04B 1/04 (2006.01)

E04G 23/02 (2006.01)
F16B 19/00 (2006.01)

(11) 003124 2006.05.08.
(21) U 05 00178 (22) 2001.01.29.
(67) P0100455 2001.01.29. HU
(73) (72) Tóth György 55%, Székesfehérvár (HU);

Pekár Gyula 15%, Székesfehérvár (HU);
Spranitz Ferenc 15%, Székesfehérvár (HU);
Szabó József 15%, Székesfehérvár (HU)

(54) Furatokkal ellátott panel, elsõsorban házgyári panelépületek
megerõsítéséhez

(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Furatokkal ellátott panel, elsõsorban házgyári panelépületek meg-
erõsítéséhez, amely panel teherhordó héjból és ahhoz acélarmatúrákkal
kapcsolt burkolóhéjból, valamint a teherhordó héj és a burkolóhéj kö-
zött elhelyezett közbensõ hõszigetelõ rétegbõl áll, valamint a panelban
a burkolóhéjat és a közbensõ hõszigetelõ réteget áttörõ, a teherhordó
héjban zsákszerûen végzõdõ furatok vannak kiképezve, azzal jellemez-
ve, hogy a panelban (12) a burkolóhéj (1) szélességének (L) két szélsõ
harmadában és a burkolóhéj (1) magasságának (M) a felsõ harmadában
kiképzett függesztési sávokban (2) egy vagy több függesztõ furat (4),
valamint a burkolóhéj (1) magasságának (M) alsó harmadában kikép-
zett alátámasztási sávban (3) egy vagy több rögzítõ furat (4) van kiala-
kítva.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F24B 1/00 (2006.01)
F24B 1/18 (2006.01)

(11) 003119 2006.05.08.
(21) U 05 00239 (22) 2005.11.17.
(73) (72) Vásárhelyi Lajos, Mórahalom (HU)
(54) Hõtárolós többcélú hõtermelõ berendezés
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) Hõtárolós többcélú hõtermelõ berendezés, amely általában épít-
mény, pl. lakóépület belsejébe van telepítve, és a termelt hõ jelentõs ré-

szét környezete számára lábakra (15) állított felmenõ szerkezetének su-
gárzása útján adja át, a felmenõ szerkezet (6) alapelemmel (16), az alap-
elemre (16) ráépített és burkolattal (21) körbefogott kazánt (1), az alap-
elemet (16), a kazánt (1) és annak burkolatát egyaránt lefedõ közös tetõ-
zet szerepét betöltõ boltozatot (12), a kazán (1) falán (1a) belüli belsõ
térben (1b) elhelyezkedõ hõcserélõ egységet (5), a hõcserélõ egység (5)
alatti tûzrácsot (9), a tûzráccsal (9) lefedett hamuzó teret (7), továbbá a
boltozat (12) alól kivezetõ, közvetlenül vagy közvetve a szabad környe-
zetbe irányuló füstgázelvezetõ járatot (18) tartalmaz, a burkolat (21) a
tüzelõanyag bejuttatására alkalmas zárható betápláló ajtóval (2), vala-
mint a hamuzó tér (7) mentén hamuzó ajtóval (3) és a kazán (1) fölsõ ré-
sze mentén elhelyezkedõ tisztító nyílással (20) van ellátva, a kazán (1) a
burkolat (21) és a boltozat (12) alapanyagába adott esetben erõsítõ ada-
lék, pl. növényi rostanyag van belekeverve, a burkolat (21) és a boltozat
(12) látható része pedig, ugyancsak adott esetben esztétikai szerepû va-
kolattal és/vagy borítással van takarva, azzal jellemezve, hogy a felme-
nõ szerkezet (6) belsõ tere (6a) közbensõ födém (14) útján két részre, a
kazánt befogadó fûtõ térre (10) és a boltozat (12) alatt elhelyezkedõ, sü-
tésre, fõzésre alkalmas hõkezelõ térre (11) van fölosztva, a fûtõtérben
(10) cseppfolyós közeg, célszerûen víz fölhevítésére és keringtetésére
alkalmas spirális csõkígyóval rendelkezõ, önmagában ismert hõcserélõ
egység (5) van, a felmenõ szerkezet (6) fölsõ részében egy vagy több, a
fûtõtérbõl (10) kiinduló füstcsatorna (4) helyezkedik el, az egy vagy
több füstcsatornának (4) a fûtõtér fölsõ része és elõnyösen a hõkezelõ
tér (11) alsó része mentén haladó legalább egy, ezeket legalább részben
körülölelõ vízszintes járata (4a) van, a fûtõtérnek (10) a közbensõ
födém (14) közelében lévõ részébe pedig, a füstgázokat a fûtõtér (10)
alsó része felõl az egy vagy több füstcsatorna (4), valamint a füstgázel-
vezetõ járat (18) irányába továbbító ventilátor (23) van beépítve.

(51) F24F 13/00 (2006.01)
F24F 13/04 (2006.01)

(11) 003122 2006.05.08.
(21) U 05 00187 (22) 2005.08.30.
(73) (72) Morávek, Petr, Jablonec nad Nisou (CZ)
(54) Univerzális légtechnikai berendezés, by-pass-ágra történõ te-

reléssel
(30) 2005-16387 2005.03.15. CZ
(74) Kocsis Péter egyéni szabadalmi ügyvivõ, Szentendre

(57) Univerzális légtechnikai berendezés by-pass-ágra történõ terelés-
sel, amelynek része a szekrény (1), az ellenáramú rekuperácóis hõcseré-
lõ (2) keresztirányú elrendezésben és a radiális ventilátorok (3, 4), azzal
jellemezve, hogy a radiális ventilátorok (3, 4) rekuperációs hõcserélõ
(2) belsõ oldalától a by-pass-csatorna (7) szélességében vannak elhe-
lyezve, amely rekesszel (5) van elkülönítve az egység belépõ nyílással
ellátott felsõ részétõl (6), míg a radiális ventilátor (3, 4) a by-pass-csa-
tornától (7) szintén rekesszel (12) van elválasztva.
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G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G07F 17/32 (2006.01)
(11) 003118 2006.05.08.
(21) U 05 00192 (22) 2004.09.30.
(73) NOVOMATIC AG, Gumpoldskirchen (AT)
(72) Gawel, Marek, Traiskiechen (AT);

Graf, Johann F., Gumpoldskirchen (AT)
(54) Játékautomata, amely játékautomata-kabint és ahhoz erõsí-

tett ajtókeretet tartalmaz
(30) 2003100844 2003.10.08. AU
(86) PCT/EP 04/10929 (87) WO 05/041139
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) Játékautomata, amely játékautomata-kabint (10) és ahhoz erõsített
ajtókeretet (15) tartalmaz, továbbá rendelkezik legalább kettõ kijelzõ-
eszközzel (28a, 28b), amelyek az ajtókerethez (15) vagy a játékautoma-
takabinhoz (10) vannak erõsítve úgy, hogy legalább egy, az ajtókeret-
ben (15) kialakított ablaknyíláson (17a, 17b) keresztül láthatóak az ajtó-
keret (15) zárt helyzetében azzal jellemezve, hogy a két kijelzõeszköz
(28a, 28b) egymás fölött helyezkedik el, és tompaszöget zárnak be egy-
mással, továbbá az ajtókeret (15) a két kijelzõeszköz (28a, 28b) alatt, az
ajtókeret (15) egyik szélétõl a másik széléig terjedõ játékvezérlõ panel-
lel (20) van ellátva.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H04L 29/00 (2006.01)

G09F 13/00 (2006.01)

(11) 003123 2006.05.08.
(21) U 05 00182 (22) 2005.08.18.
(73) (72) Borbély Zsolt, Budapest (HU); Bócz Ferenc, Csókakõ (HU)
(54) Elektromos kapcsolási elrendezés, független üzemmódú rek-

lámtábla-megvilágításhoz
(74) Varga Tamás Péter szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(57) Elektromos kapcsolási elrendezés független üzemmódú reklámtáb-
la-megvilágításhoz, amelynek napenergiát felfogó és egyenfeszültséget
szolgáltató napeleme, ahhoz kapcsolódó, elektromos energiát tároló ak-
kumulátora, valamint az akkumulátor egyenfeszültségét váltakozó fe-
szültséggé alakító invertere van, azzal jellemezve, hogy a napelem (N)
kimenete egy segédrelé tekercsére (SR), valamint egy akkumulátortöltõ
feszültségszabályzó (FSZ) bemenetére kapcsolódik, valamint a feszült-
ségszabályzó (FSZ) kimenete a segédrelé (SR) érintkezõin keresztül
egyik állásban az akkumulátorra (A) van kapcsolva, továbbá az akku-
mulátor (A) kapcsai a segédrelé (SR) mozgó érintkezõin keresztül má-
sik állásban az inverter (INV) egyenfeszültségû bemenetére csatlakoz-
nak, és az inverter (INV) váltakozó feszültségû kimenetére vannak kap-
csolva a megvilágítást biztosító lámpák (L), és kapcsolási elrendezés-
hez elõnyösen egy relével (R) és fotoérzékelõvel (PS) felépített alkony-
kapcsoló (AK), valamint egy idõrelé (IR) kapcsolódik.

A rovatban meghirdetett használati mintaoltalmak száma: 12 db.
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