
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A23L 2/00 (2006.01)

C12G 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00260 (22) 2004.01.26.
(71) CRYSTAL Institute Kft., Eger (HU)
(72) Szabó László, Maklár (HU)
(54) Eljárás alkoholmentes bor, borból alkoholmentes gyümölcs-

és/vagy gyógynövénybor, gyümölcs- és/vagy gyógynövény-
borból membránszeparációs eljárással történõ elõállítására

(57) Eljárás alkoholmentes bor; borból, alkoholmentes gyümölcs- és/vagy
gyógynövény bor, gyümölcs és/vagy gyógynövény borból membránszepa-
rációs eljárással történõ elõállítására.

A hidrofóbikus és szuperfóbikus membránkontaktorban, a memb-
rán egyik oldalán alkoholos vizes elegyet; bort, a membrán rnásik olda-
lán a vákuum vagy inert gáz helyett ellenáramban is folyadékot desztil-
lált vizet áramoltatnak, ebben az esetben a két ellenáramú folyadék kö-
zött lévõ membránban a borból kiváló alkohol a parciális nyomás
folytán az ellenáramú vízbe beoldódik.

A borokra jellemzõ íz-, illat- és aroma anyagokat az eljárás során
megóvja, azonban a benne lévõ alkoholt legfeljebb 1,2 v/v% alá csök-
ken.

Az eljárás során a borban, gyümölcs- és gyógynövényborban az
élettanilag hasznos anyagok; flavonodok, vitaminok, más gyógynö-
vény-összetevõk – amelyek farmakológiai hatása igazolt és a gyógyá-
szatban is alkalmazott – megmaradnak.

(51) A23L 2/00 (2006.01)

C12G 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00224 (22) 2005.02.21.
(71) (72) Papp József, Budapest (HU)
(54) Bio szõlõlé nagyüzemi megvalósítása
(57) A szabadalmi eljárás lényege:

Olyan szõlõültetvények – amelyek már minõségi bor elõállítására
kevésbé alkalmasak, de ipari szõlõ, melynek kritériumai a következõk
– Magas átlagtermés – alacsony mustfolt 14–15 M°, harmonikus sa-

vak, intenzív illat, 80–90% érettségi állapotban szüretelve, kézi-
gépi.

– Normálnál magasabb rügyszámú terhelés, vertikálisan szál-
vesszõk dominálnak. Tõkénként 6–8 szálvesszõ, 4–6 rövidcsap.

– Zöldmunkákkal elérni a rothadásmentes lomb és fürt elhelyezke-
dést.

– Tápanyag-utánpótlás az adott talaj és termés függvényében (talaj
és lombanalízisre) alapuló legoptimálisabb tápanyagszint megcél-
zása mellett, alap és kiegészítõ kezelésekkel végezhetõ.

– Növényvédelem: csak a minimális szükségletnek megfelelõ ok-
szerû védekezéssel védekezni. Olyan szerekkel, ami az emberi
szervezetre nem káros, nem halmozódik fel. Kizárt a minimális
emberi szervezet károsítása is. Szigorú szakmai ellenõrzés és en-
gedélyezés mellett végezhetõ.

– Szüret: Optimális idõpont az adott ültetvény szõlõfajta és idõjárás
függvényében végezhetõ. Szigorú ellenõrzés és engedélyezés mel-
lett – Fontos a rothadásmentesség biztosítása.
Ültetvények állapotvizsgálata:
A technológiának megelõzõ talaj, légtér vizsgálatnak kell meg-

elõzni, hogy külsõ okok se károsítsák, minimális szennyezett környe-
zet, talaj, légtér, biztosítása mellett szükséges a termelést folytatni.

A termelés folyamán folyamatos kontrol vizsgálatok elvégzését
biztosítani szükséges, mivel a biotechnológia lényege az emberi szer-
vezetre káros anyagot az alapanyag nem tartalmazhat.

A modern biotechnológia azt követeli meg, amit talajmûveléssel
és a többi fent leírt elemekkel kialakítandó.

A fent leírtak szerint kerül a szõlõ gyors zárt térben feldolgozásra,
kezelésre-palackozásra.

A szõlõ feldolgozása zúzás-bogyózás-préselés után ülepítés-csí-
rátlanítás (hõkezeléssel) hidegmeleg kezelés, szûrés majd ízharmóniák
kialakítása táj, ültetvény, fajta függvényében.

A palackozás elõtt biztonsági okokból még egy csírátlanítás köve-
ti, majd szûrve kerül palackozásra.

(51) A41C 5/00 (2006.01)

A41C 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02750 (22) 2001.05.30.
(71) Sara Lee Corporation, Winston-Salem, North Carolina (US)
(72) Querquant, Pierre-Jean, Bourgoin Jallieu (FR)
(54) Fehérnemû cikkek, nevezetesen melltartó és nadrág, amelyek

csõ alakú kötött anyagból vannak kialakítva, valamint eljárás
a melltartó elõállítására

(30) 00/07458 2000.06.09. FR
(86) PCT/FR 01/01685 (87) WO 01/93708
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány fehérnemûcikkekre vonatkozik, nevezetesen melltar-
tóra és nadrágra, amelynek legalább egy öntött tartománya van az embe-
ri test legalább egy kiálló részének tartására és alátámasztására szolgáló
térfogat létrehozása céljából és, amely fehérnemûcikk egy csõ alakú kö-
tött anyagból (1) van kialakítva, amely egy elsõ, nyújtható és hõvel ala-
kítható anyagból áll és egy bordás széllel (2) van ellátva, amely a cikk-
nek a testet rugalmasan körülvevõ egyik szélét képezi, a fehérnemûcikk
végsõ alakja a csõ alakú kötött anyagba a bordás széllel szembe lévõ
szabad széltõl kiindulva elvégzett bevágásokkal van kialakítva.

A találmány lényege, hogy mindegyik öntött térfogattartomány
legalább egy bélésbelsõ (9) beragasztásával meg van kettõzve, amely
bélés egy második, nyújtható, és hõvel alakítható anyagból áll, amely-
nek egyik felülete hõre aktiválható ragasztóanyaggal van bevonva, a
kötött anyagnak és a bélésanyagnak egyrészt nyúlási együtthatói van-
nak a hõvel való alakítás révén, vagy rugalmasság következtében, más-
részt a ragasztónak olyan aktiváló hõmérséklete van, amely lehetõvé
teszi az öntött tartományoknak a melegen történõ alakítás által létreho-
zott deformációját, annak érdekében, hogy azok megfelelõ térfogatot
kapjanak anélkül, hogy az befolyásolná a hõvel való ragasztással létre-
jött kapcsolatot, és az elsõ és második anyag megõrzi az alátámasztó és
megtartó készségét az öntés után.

A találmány tárgya továbbá egy eljárás a melltartó elõállítására.

4. ábra
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(51) A41D 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00605 (22) 2002.03.29.
(71) Precise Systems LLC, Arlington Heights, Illinois (US)
(72) Drake, Rogers, Charlotte, North Carolina (US)
(54) Védõruházat
(30) 60/280,046 2001.03.30. US
(86) PCT/US 02/09888 (87) WO 02/078475
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya olyan védõruházat (10), amelynek porózus, lé-
legzõ, nemszõtt szintetikus kelmébõl készített törzsrésze (12) és ujjai
(14) vannak. Az ujjak (14), valamint a törzsrész (12) elülsõ része külsõ
felületükön mûanyag fóliából lévõ külsõ borítórétegekkel vannak borít-
va. A védõruházat (10) egyik elõnyös kiviteli alakjánál a törzsrész (12)
alsó szélétõl lefelé mûanyag fólia képezte védõszoknya terjed a viselõ
személy törzsrész (12) alatti részeinek borítása céljából. A védõszoknya
függõleges kiterjedése beállításának könnyebbé tétele érdekében perfo-
rációkkal lehet ellátva.

(51) A41G 3/00 (2006.01)

A41G 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00128 (22) 2002.02.21.
(71) Indorata Servicos e Gestao Lda., Funchal-Madeira (PT)
(72) Gold, David Anthony, Róma (IT)
(54) Eljárás és hajpótló egység a hajtömeg növelésére
(30) RM2001A000317 2001.06.07. IT
(86) PCT/EP 02/01847 (87) WO 02/098250
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás és hajpótló egység a hajtömeg és a haj-
hosszúság növelésére.

A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy több, egyenként szá-
mos hajszálat (3) tartalmazó hajhosszabbító tincset (C) készítenek e1õ,
amelyek hajszálait egy-egy rögzítõelemmel (13) kötik össze, ahol ezek
a hajhosszabbító tincsek (C) egy vonalban húzódnak és alapvetõen pár-
huzamosak a rögzítõelemeikkel (13), amelyek egy ragasztásfelülettel
(4) rendelkezõ hordozószalagon (11) vannak elhelyezve, a hordozósza-
lag (11) ragasztós felületét (4) ráragasztják a fejhajzatra (T), és megfe-
lelõ helyzetbe állítják a hajhosszabbító tincseket (G), végül a rögzítõ-
elemek (13) fejhajzathoz (T) való hozzárögzítésével összekötik a haj-
hosszabbító tincseket (C) a fejhajzattal (T).

A találmány szerinti hajpótló egységre az jellemzõ, hogy egy ra-
gasztós felülettel (4) rendelkezõ hordozószalagot (11), több, egyenként
számos hajszálat (3) tartalmazó hajhosszabbító tincset (C), amelyek
hajszálai egy-egy rögzítõelem (13} által vannak egymással összekötve,
és ezek a hajhosszabbító tincsek (C) a hordozószalagon (11) elhelyezett
rögzítõelemeikkel (13) egy vonalban és lényegében párhuzamosan
vannak elrendezve, valamint a rögzítõelemekre (13) felvitt összekötõ
eszközöket (22, 23, 25, 27, 28) a hajhosszabbító tincsek (G) fejhajzat-
hoz (T) való hozzárögzítéséhez tartalmaz. A hajpótló egység egyik

alapvetõ kiviteli változata ettõl abban különbözik, hogy a rögzítõele-
mek (13) a hajhosszabbító tincsek (C) fejhajzathoz (T) való hozzárög-
zítésére alkalmas összekötõ eszközként vannak kiképezve.

(51) A43B 23/07 (2006.01)

D04H 3/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03530 (22) 2000.10.06.
(71) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(72) Wagner, Rudolf, Müllheim (DE);

dr. Groten, Robert, Sundhoffen (FR)
(54) Cipõipari bélés és eljárás ennek elõállítására
(30) 199 60 063.5 1999.12.13. DE
(86) PCT/EP 00/09805 (87) WO 01/43575
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya cipõipari belsõ bélés és eljárás ennek elõállítá-
sára. A belsõ bélés 80–170 g/m2 területsúlyú és mind hosszirányban,
mind keresztirányban 7 N-nál nagyobb továbbtépési szilárdságú fátyol-
bundából áll. A találmány értelmében a fátyolbunda olvasztva font, ae-
rodinamikusan nyújtott és közvetlenül fátyollá lefektetett, többalkotós
végtelen, 1,5–5 dtex finomságú, többalkotós végtelen filamensekbõl áll.
A többalkotós végtelen filamenseket egy esetleges elõszilárdítás után
legalább 80 %-ban 0,1–0,8 dtex finomságú végtelen mikrofilamensekké
hasítják és szilárdítják.

(51) A47L 9/24 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02344 (22) 2001.06.26.
(71) Roxxan GmbH, Remscheid (DE)
(72) Schiemann, Jürgen, Ense-Höingen (DE);

Kiel, Hartmut, Sundern (DE)
(54) Dugaszolható porszívócsõ-elrendezés
(30) 100 30 304.8 2000.06.27. DE
(86) PCT/DE 01/02300 (87) WO 02/00087
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya dugaszolható porszívócsõ-elrendezés (10). Ez
az elrendezés tartalmaz egy karmantyúrész (12) által képzett dugasz-
fészket (15). A dugaszfészekbe (15) egy bedugható csõvég (13) van axi-
álisan bedugva, és oldhatóan bepattantással reteszelve. A karmantyúré-
szen (12) axiálisan van vezetve egy zárófelülettel (26) ellátott mûködte-
tõ tolóka (17), amely a zárófelületének (26) semleges axiális helyzetébõl
kiindulva két, egymással ellentétes axiális irányban (e, a), egy-egy
visszaállító rugóerõ ellenében mozgatható. A zárófelület (26) a semle-
ges axiális helyzetében a retesztestet (S) reteszeli, és a semleges axiális
helyzetbõl bekövetkezõ minden eltoláskor reteszoldási irányban sza-
baddá teszi. A kötés létrehozására a bedugható csõvég (13) homlokolda-
lán lévõ elsõ vezérfelület (41), a kötés oldására a bedugható csõvég (13)
reteszmélyedése (T) által képzett második vezérfelület (43 oldalfelület)
szolgál. A dugaszolható porszívócsõ-elrendezés (10) mind az össze-
illesztéskor; mind a kötés oldásakor kényelmes kezelést tesz lehetõvé.
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(51) A47L 13/20 (2006.01)

A47L 13/38 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02892 (22) 2001.07.05.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshiaori, Kagawa (JP);

Tsuchiya, Akemi, Kagawa (JP);
Fujiwara, Masatoshi, Kagawa (JP)

(54) Takarítóeszköz
(30) 2000-208756 2000.07.10. JP

2001-113750 2001.04.12. JP
(86) PCT/JP 01/05840 (87) WO 02/03847
(74) Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány takarítóeszköz, amelynek csíkokból (12, 17) és leg-
alább egy szálköteg rétegbõl (3, 4) összetett keferésze (26) van. A csíkok
(12, 17) legalább egy lapon, a lapból bemetszésekkel vannak kialakítva,
egy szálköteg réteg (3) alaplapra van lapolva, és ahhoz helyenként
rögzítve.

A találmány szerinti megoldás másrészt takarítóeszköz, legalább
két lappal és legalább két szálköteg réteggel, amely lapok legalább
egyikén, bevágással, csíkok vannak kialakítva, az egymáson elrende-
zett lapok legalább két összefogó vonalon össze vannak rögzítve,
amely egymáson elrendezett lapok összefogó vonalak közötti része
nyéltartó fészket alkot, a lapok külsõ, takarító oldalán szálköteg réteg
van elrendezve és az összefogó vonalak mentén a lapokhoz rögzítve.

(51) A47L 13/20 (2006.01)

A47L 13/256 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00184 (22) 2002.06.10.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP);

Tsuchiya, Akemi, Kagawa (JP)
(54) Eszköz törlõkendõ megfogására és tisztítóeszköz a megfogó

eszköz felhasználásával
(30) 2001-180605 2001.06.14. JP
(86) PCT/JP 02/05743 (87) WO 02/102221
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eszköz törlõkendõ megfogására, amely megfo-
góeszköz tartalmaz: szintetikus gyantából kiképezett testrészt, amely

villaszerûen van kialakítva, úgy, hogy egy pár olyan tartólemezt tartal-
maz, amely a törlõkendõben kiképezett csõszerû elemben van kiképez-
ve, tartalmaz továbbá egy nyélrészt, amely a testrészbõl kiállóan van ki-
képezve, és az eszköz kézzel történõ megfogására van kialakítva, mind-
egyik tartólemez hosszúkás alakúra van kiképezve, azaz a szélessége na-
gyobb, mint a vastagsága, és a párként kiképezett tartólemezek párhuza-
mosan vannak egymással elhelyezve úgy, hogy egymással szemben el-
helyezkedõ belsõ oldalperemeik vannak, míg a külsõ oldalperemeik el-
lentétes irányba irányulóan vannak elhelyezve, el vannak látva kiálló ré-
szekkel, amelyeknek konvex ívelésû peremeik vannak, amelyek a tartó-
lemezek megfelelõ külsõ oldatperemeivel egy egységet képezõen van-
nak kiképezve,

a páronként kiképezett tartólemezek rugalmasan deformálhatók
úgy, hogy lehetõvé teszik, hogy a csúcsaik egymás felé közeledjenek.

A találmány tárgya továbbá, a találmány szerinti megfogóeszköz-
zel ellátott tisztítóeszköz, amely törlõkendõt is tartalmaz, és a törlõken-
dõben van két csõszerû elem, amelyek egymással párhuzamosan van-
nak kiképezve, mindegyik csõszerû elemnek olyan belsõ szélessége
van, amely nagyobb, mint a megfogóeszköz tartólemezének a szélessé-
ge, és ily módon amikor a megfelelõ tartólemezek a csõszerû elembe
behelyezésre kerülnek, a tartólemezen kiképezett kiálló részek könnye-
dén csúsznak a csõszerû elemekbe, és ezalatt a tartólemezeket egymás-
hoz közelítõen defomálják.

(51) A47L 13/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00476 (22) 2002.02.21.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP)
(54) Takarítóeszköz
(30) 2001-047979 2001.02.23. JP
(86) PCT/JP 02/01516 (87) WO 02/065887
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya nyélhez (21) csatlakoztatva használatos takarí-
tóeszköz (10). A takarítóeszköz (10) alaplapot (2), egy, az alaplap (2)
egyik oldalán elrendezett keferészt és egy, az alaplap (2) másik oldalán
elrendezett rögzítõlapot (1) tartalmaz, valamint az alaplap (2), a keferész
és a rögzítõlap (1) úgy van ömlesztõ kötéssel egyesítve, hogy legalább
kettõ, térközös elrendezésû ömlesztõ kötéssel kialakított részük van,
amelyek az alaplap (2) és a rögzítõlap (1) között elhelyezkedõ, a nyelet
(21) befogadó rögzítõteret (20) határoznak meg. Az alaplap (2), a kefe-
rész és a rögzítõlap (1) egyike a többitõl eltérõ színnel van kialakítva, és
így az ömlesztõ kötéssel kialakított részek a rögzítõlaptól (1) eltérõ
színnel rendelkeznek.
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l. ábra

(51) A47L 13/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 03122 (22) 2001.10.25.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP);

Hayashi, Masaho, Tokió (JP);
Uenishi, Toshihiko, Tokió (JP)

(54) Kézi használatú törlõeszköz
(30) 2000-328865 2000.10.27. JP

2001-317660 2001.10.16. JP
(86) PCT/JP 01/09377 (87) WO 02/34101
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya kézi használatú törlõeszköz, amely nyelet (20)
és arra erõsített portörlésre alkalmas törlõtestet (10) tartalmaz. A talál-
mány lényege, hogy a nyél (20) csatlakozórészbõl (30), és a csatlakozó-
rész (30) tövébõl hátra felfelé nyúló markolatból (40) áll, továbbá a csat-
lakozórész (30) a tövétõl induló kétlapos, egy szintben lévõ illesztõ-
nyelvvel (31) rendelkezik, amelyek a törlõtesten (10) kialakított két,
párhuzamosan elnyúló hüvelybe (b) illeszthetõen vannak kiképezve.

(51) A61B 19/00 (2006.01)

A61G 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00472 (22) 2006.06.01.
(71) (72) dr. Csókay András, Budapest (HU)
(54) Mûtéti segédeszköz
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya mûtéti segédeszköz az operáló sebész kézreme-
gésének megelõzésére, fõleg nagypontosságú mikrosebészeti mûtétek-
nél, pl. mikroszkópos agymûtéteknél történõ remegések kedvezõtlen ha-
tásának kiküszöbölésére, és ezáltal a remegésbõl eredõ veszélyek kiikta-
tására, amelynél a mûtéti beavatkozást végzõ kéz az ujjak stabilizálására
is alkalmas támasztó eszközzel rendelkezik. A találmány jellegzetessé-

ge, hogy a segédeszköz hosszúkás alakú áthidaló lapka (4), amely a mû-
tendõ szerv, pl. agy (1) környezetének, pl. koponyacsont (2) egy részé-
nek ideiglenes megnyitásával föltárt vagy részben föltárt beavatkozási
hely hozzáférhetõségét megengedõ nyílás (3) fölé van elhelyezve. Az át-
hidaló lapka (4) saját végei (4a, 4b) közelében a nyílást (3) határoló sta-
bil környezeti támasztó részekre, elõnyösen környezeti csontra, pl. ko-
ponyacsontra (2) vagy bõrre, erõátadást megengedõ lábak (5) útján van
közvetlenül vagy közvetve ráültetve. Az áthidaló lapka (4) fölsõ oldala
pedig a mûtétet végzõ kéz legalább két ujja (10) ujjbegyének (11)
elmozdulásmentes megtámasztására alkalmas fogadófelülettel (4c) ren-
delkezik.

(51) A61C 19/10 (2006.01)

B65D 5/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03151 (22) 2000.10.31.
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(72) Maini, Anna, Gaggiano (IT)
(54) Csomagolóeszköz
(30) 99203640.0 1999.11.04. EP
(86) PCT/EP 00/10748 (87) WO 01/32097
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány szerint a fogszínvizsgáló (2) leválaszthatóan van a cso-
magolóeszközhöz (1) csatlakoztatva oly módon, hogy a csomagolóesz-
köz (1) egy leválasztható részét alkotja vagy ragasztóval van a csomago-
lóeszközhöz (1) csatlakoztatva.

(51) A61F 2/44 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00417 (22) 2006.05.18.
(71) (72) dr. Takács Lajos, Szombathely (HU);

Németh Péter, Szombathely (HU)
(54) Csigolyaközi távtartó és eszközkészlet annak beépítésére
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya csigolyaközi távtartó a gerincoszlop csigolyái
közötti fiziológiás állapot megõrzésére vagy helyreállítására, különösen
az egyes csigolyák közötti távolságnak a gerincoszlop stabilitását szol-
gáló fenntartására, ezáltal a csigolyák közötti rés beszûkülésének és a
beszûkülés következtében kialakuló panaszoknak a megelõzésére. A
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távtartó (1) a szomszédos csigolyák közé illeszthetõ, a csigolyák közötti
porckorongok alakjához hasonlító babszem alakú térbeli idom, az idom-
nak domború oldala (2), homorú oldala (3), valamint a domború oldal (2)
és a homorú oldal (3) között elhelyezkedõ egymással párhuzamos két
összekötõ felülete (4A, 4B) van. Mind a domború oldal (2), mind a ho-
morú oldal (3) célszerûen hengerpalástszelet, a domború oldal (2) leg-
magasabban, általában a hengerpalástszelet közepén elhelyezkedõ alko-
tója (2a) és a homorú oldal (3) legmélyebben, általában a hengerpalást-
szelet közepén elhelyezkedõ alkotója (3a) egymással párhuzamosak. Az
összekötõ felületek (4A, 4B) belõlük kiálló rögzítõtüskékkel (12) ren-
delkeznek, a domború oldal (2), a homorú oldal (3) és az összekötõ felü-
letek (4A, 4B) egy vagy több ablakkal (7a, 7b, 7c) vannak áttörve, maga
a távtartó (1) pedig, beépítõ eszköz fogadására alkalmas csatlakozási
hellyel van ellátva. Jellegzetessége, hogy a csatlakozási hely menetes
lyuk (15), amely a távtartó (1) összekötõ felületeinek (4A, 4B) síkjára
merõleges tengelyû, a távtartón (1) belül szabadon elfordulóképes betét-
test (14) belsejében foglal helyet. A menetes lyuk (15) a betéttesten (14),
annak teljes átmérõje mentén áthalad, a menetes lyuk (15) tengelye
(15a) a betéttest (14) tengelyére (14a) merõleges helyzetû, a betéttest
(14) pedig, vele koaxiális konkáv hengerpalást alakú fészekbe (8) van
beültetve.

A találmányhoz tartozik továbbá, az eszközkészlet csigolyaközi
távtartó beépítésére, amely eszközkészlet legalább egy darab, a távtar-
tóban kialakított csatlakozási hellyel oldható összeköttetés és erõátadás
végrehajtására alkalmas kapcsolati ponttal rendelkezik. Az eszköz-
készlet jellegzetessége, hogy két fõ szerkezeti részt: a távtartónak (1) a
csigolyák közé juttatására alkalmas behelyezõ eszközt (16) és annak
pozicionálását elõsegítõ, a szomszédos csigolyák közötti távolságot a
behelyezés mûvelete alatt megnövelni képes terpesztõ eszközt (23)
tartalmaz.

(51) A61F 6/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00375 (22) 2006.05.05.
(71) (72) Havas Jenõ, Budapest (HU);

Havas Thyra, Budapest (HU)
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(57) A találmány tárgya méhen belüli elhelyezésre alkalmas, mûanyag
karokkal és hordozótesttel (1), valamint diffúz átmenetû, biológiailag
aktív fémbõl és nemesfémbõl kialakított hatóanyagú (2) fogamzásgátló
eszköz.

(51) A61H 36/00 (2006.01)

A41D 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 04042 (22) 2000.12.21.
(71) (72) Egger, Norbert, Salzburg (AT)
(54) Ruházat formájú fitnesz készülék
(30) 100 01 845.9 2000.01.18. DE
(86) PCT/EP 00/13130 (87) WO 01/52787
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya fitnesz készülék az emberi test formálására,
amely ruhadarabhoz hasonlóan van kialakítva, és amelynek egy, a test-
nek legalább egy részét légmentesen lefedõ, és a testfelületnek legalább
egy részével együtt, egy alacsony nyomású nyomókamrát kialakító, be-
bújós része van, és amelyben a levegõ nyomása alacsonyabb a fitnesz
készülék környezetének légnyomásánál, továbbá legalább egy, a fitnesz
készülék bebújós részét a testfelülettõl legalább az alacsony nyomású
nyomókamra területén távoltartó távtartója van.

A találmány szerinti fitnesz készüléket az jellemzi, hogy legalább
egy, a fitnesz készülék (1) környezetének légnyomásánál alacsonyabb
nyomású túlnyomású, kamrát (12) kialakító távtartója (10) van.

(51) A61K 9/127 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00318 (22) 2006.04.24.
(71) (72) dr. Horváth István, Budapest (HU)
(54) Koleszterinbõl kialakítható „fuleren”-szerû háromdimenziós

testecske és ennek biológiai, fizikai felhasználása
(57) A találmány tárgyát olyan eljárás képezi, mellyel koleszterin mole-
kulákból a „fuleren”-hez hasonló megjelenésû, a szénatomok helyett
koleszterin molekulákból felépülõ térszerkezet alakítható ki, amelynek
felülete a koleszterin molekula antigenitásáért felelõs �-OH molekula-
rész van, ezért alkalmas immunizálásra, antikoleszterin antitesttermelés
kiváltására és az antikoleszterin antitesthiány vagy antikoleszterin anti-
test titercsökkenés következtében kialakuló betegségek gyógyítására.

A „fuleren” tér belsejében különbözõ fizikai vagy kémiai tulaj-
donságokkal rendelkezõ nagy molekulák, vagy részecskék helyezhe-
tõk, és elszigetelhetõk a koleszterin molekulákkal.
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(51) A61K 31/4184 (2006.01)

A61K 31/42 (2006.01)

A61K 31/4439 (2006.01)

A61K 31/55 (2006.01)

C07D 235/18 (2006.01)

C07D 401/12 (2006.01)

C07D 409/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 03 01490 (22) 2002.06.26.
(71) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(72) Hashimoto, Hiromasa, Osaka (JP);

Mizutani, Kenji, Osaka (JP);
Yoshida, Atsuhito, Osaka (JP)

(54) Kondenzált ciklusos vegyületek és gyógyászati alkalmazásuk
(86) PCT/JP 02/06405 (87) WO 03/000254
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya az (I) általános képletû, kondenzált gyûrûs ve-
gyületek

– ahol az egyes szimbólumok jelentése a leírásban van megadva –,
azok gyógyszerészetileg elfogadható sói és hepatitisz C elleni gyógy-
szerek, amelyek ezeket a vegyületeket tartalmazzák. A találmány sze-
rinti vegyületek hepatitisz C vírus (HCV) elleni hatása a HCV polimer-
ázát gátló aktivitásukon alapul, így gyógyszerként használhatók a he-
patitisz C kezelésére vagy megelõzésére.

Az A gyûrû jelentése aril-, cikloalkil-, cikloalkenil, vagy hetero-
ciklusos csoport, 1–4 heteroatommal. A Cy gyûrû jelentése adott eset-
ben helyettesített cikloalkil- vagy cikloalkenil csoport, vagy egy S
vagy N atomot tartalmazó heterociklusos gyûrû.

(51) A61K 45/06 (2006.01)

A61K 31/135 (2006.01)

A61K 31/343 (2006.01)

A61P 25/24 (2006.01)

A61K 31/445 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00046 (22) 2006.01.20.
(71) (72) dr. Gábor S. Pál, Budapest (HU)
(54) Folsavat tartalmazó gyógyászati készítmény és alkalmazása
(57) A találmány tárgya gyógyászati készítmény, amely valamely anti-
depresszánst, folsavat, B12-vitamint és B6-vitamint tartalmaz.

A találmány szerinti gyógyászati készítmény depresszió és tünetei
kezelésére alkalmas, a vérnyomás egyidejû normalizálása mellett, to-
vábbá arteroszklerózis megelõzésére alkalmazható.

A találmány továbbá depresszió kezelésére vonatkozik oly mó-
don, hogy a kezelésre rászoruló betegnek az adott szer vérnyomáscsök-
kentõ hatása alapján megválasztott antidepresszánst adnak be, majd
non-responderitás vagy részleges responderitás esetén egy másik anti-
depresszánst adagolnak.

(51) A61N 2/00 (2006.01)

A61N 1/00 (2006.01)

A61N 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02572 (22) 2004.12.15.
(71) IRD Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Szász András 50%, Páty (HU);

Szász Olivér 25%, Páty (HU);
dr. Szász Nóra 25%, Páty (HU)

(54) Hipertermiás kezelõberendezés asztma kezelésére
(57) A találmány tárgya hipertermiás kezelõberendezés asztma kezelé-
sére, amelynek lényege, hogy a kezelt személy törzséhez illeszthetõ háti
és mellkasi elektródákat (6, 7), valamint rádiófrekvenciás vagy mikro-
hullámú elektromos forrást tartalmaz.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B29B 15/00 (2006.01)

B03B 5/00 (2006.01)

B29B 17/00 (2006.01)

D06F 7/00 (2006.01)

D06F 37/00 (2006.01)

B65G 33/00 (2006.01)

B08B 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01971 (22) 2004.09.30.
(71) LAMBA Termelési és Kereskedelmi Rt., Gyõr (HU)
(72) Réger Frigyes, Gyõr (HU)
(54) Mosóberendezés PET-hulladék újrahasznosításához és inten-

zív mosó ehhez
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya mosóberendezés Pet-hulladék újrahasznosítá-
sához, amelynek darált mûanyagot feladó állomása, ehhez csatlakozó,
hideg szétválasztó közeggel mûködõ szétválasztó egysége, és meleg
szétválasztó közeggel mûködõ szétválasztó egysége, a darált mûanyagot
öblítõ és szárító egysége, valamint a tisztított mûanyagot összegyûjtõ
gyûjtõ állomása van. A találmány lényege, hogy a feladó állomáshoz (1)
csatlakoztatott, hideg szétválasztó közeggel mûködõ elsõ szétválasztó
egység (I) a mûanyag darálékot szétválasztó és az azon lévõ szennyezõ-
dést lazító ülepítõkádat (4) tartalmaz, az ülepítõ kádban (4) a darálékot
továbbító eszköz (5) van elhelyezve, az elsõ szétválasztó egységhez (I)
meleg szétválasztó közeggel mûködõ második szétválasztó egység (II)
van csatlakoztatva, ahol a második szétválasztó egységben (II) egymás
után legalább két, centrifuga (6) és intenzív mosó (7) van elhelyezve, a
második szétválasztó egységhez (II) hideg szétválasztó közeggel mûkö-
dõ harmadik szétválasztó egység (III) van csatlakoztatva, a harmadik
szétválasztó egység (III) centrifugából (6) és ehhez kapcsolódó ülepítõ
kádból (4) van összeépítve, ahol az ülepítõkádban (4) a darálékot továb-
bító eszköz (5) van elhelyezve, a harmadik szétválasztó egységhez (III)
centrifugából (6) és ülepítõ kádból (4) összeállított öblítõ egység (IV), az
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öblítõ egységhez (IV) szárító centrifuga (6) van csatlakoztatva, és a
szárító centrifuga (6) gyûjtõ állomással (8) van összekötve.

(51) B60T 8/00 (2006.01)

G01M 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00556 (22) 2006.07.03.
(71) (72) Konkolyi Sándor, Budapest (HU)
(54) Vizuális információs berendezés motorkerékpárok fékezési

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

Budapest
(57) A találmány tárgya vizuális információs berendezés motorkerékpá-
rok fékezési viselkedésének valósidejû szemléltetésére, amely motorke-
rékpár rugózott felfüggesztésû elsõ és hátsó kerékkel (3, 4), külön mû-
ködtethetõ elsõ kerékre (3) ható fékkel és külön mûködtethetõ hátsó ke-
rékre (4) ható fékkel, valamint vizuális megjelenítõ eszközzel (7) van el-
látva. A találmány szerinti berendezésnek a motorkerékpár haladási irá-
nyába esõ lassulást (a) érzékelõ lassulásmérõ eszköze van, amelynek ki-
meneti jelébõl az elsõ és hátsó kerék (3, 4), s a talaj között ható pillanat-
nyi erõk (Z1, Z2) arányát képezõ, és ezen arány egy adott értéktõl való
eltérését számító eszköze van, és a vizuális megjelenítõ eszköz (7) az
eltérés megjelenítésére van kialakítva.

(51) B65D 85/18 (2006.01)

A47G 25/02 (2006.01)

D06F 95/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03898 (22) 2001.01.03.
(71) (72) Gregorcic, Manfred, Wien (AT)
(54) Fehérnemûzsák
(30) A 16/2000 2000.01.07. AT

A 177/2000 2000.02.04. AT
(86) PCT/AT 01/00002 (87) WO 01/49922
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya egy fehérnemûzsák legalább egy tartóelemmel
(3), legalább egy akasztóval (5) és egy berakó és kivevõ nyílással (2),
amely hosszanti nyílásként van kialakítva és lényegében függõlegesen
van elhelyezve. A találmányt az jellemzi, hogy a berakó és kivevõ nyílás
(2) hossza a fehérnemûzsák magasságának (H) 40–60%-a és hogy a be-
rakó és kivevõ nyílás (2) felsõ vége a fehérnemûzsák magasságának (H)
10–20%-át kitevõ távolságban van, annak felsõ szélétõl. A találmány
tárgyát képezik továbbá egyéb kialakítások és továbbfejlesztések.

(51) B65F 1/00 (2006.01)

B02C 21/00 (2006.01)

B65F 3/00 (2006.01)

B30B 15/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02083 (22) 2004.10.15.
(71) (72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
(54) Hulladékpréselõ, elsõsorban mûanyag, papír-, és fémanyagú

italtároló palackok, dobozok összenyomásához
(57) A találmány tárgya hulladékpréselõ, elsõsorban mûanyag-, papír-,
és fémanyagú italtároló palackok, dobozok összenyomásához, amely
mozgatószerkezettel mûködtetett nyomóelemet és vázszerkezethez rög-
zített támasztóelemet tartalmaz.

A nyomóelemhez (1) mozgatószerkezet (2) van kapcsolva, a nyo-
móelemmel (1) szemben a vázszerkezeten (4) a tartóelem (3) helyezke-
dik el.

A mozgatószerkezetre (2) kifejtett erõ hatására a nyomóelem (1)
és a tartóelem (3) közötti távolság úgy csökkenthetõ, hogy a vázszerke-
zethez (4) csatlakozó mozgatószerkezet (2) kézzel, vagy lábbal, vagy
gépi erõvel mûködtetve elmozdítja a nyomóelemet (1) a vázszerkezet-
hez (4) rögzített tartóelem (3) irányában.

Eközben az összepréselendõ hulladék kifordulását egy vagy több
álló támasztóelem (4.1) és mozgó támasztóelem (2.1) akadályozza
meg.

A találmány szerinti hulladékpréselõ lehetõvé teszi az újrahaszno-
sítható hulladék összenyomását a gazdaságosan kis helyszükségleten
történõ tároláshoz és szállításhoz.
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(51) B65F 1/00 (2006.01)

B02C 21/00 (2006.01)

B65F 3/00 (2006.01)

B30B 15/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02084 (22) 2004.10.15.
(71) (72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
(54) Hulladékgyûjtõ és- tömörítõ
(57) A találmány tárgya hulladékgyûjtõ és -tömörítõ, amely tároló-, és
tömörítõszerkezetet tartalmaz.

Egy vagy több tárolót (Cl, C2, C3) tartalmazó hulladékgyûjtõhöz
egy vagy több tömörítõszerkezet (A, B) kapcsolódik egységet képezve.
A tömörítõszerkezetbe (A) helyezett összepréselendõ hulladékra erõt
kifejtõ nyomóelem (1a) és támasztóelem (2a), valamint préselõelem (3)
között tömörödött hulladék a tárolóba (C1, C2, C3) kerül elhelyezésre
és/vagy a tárolóba (C2, C3) helyezett hulladékra erõt kifejtõ tömörítõ-
szerkezet (B) nyomóeleme (1b) és támasztóeleme (2b) végzik a tömörí-
tést, melynek következtében a hulladék tárolási térfogata csökken.

A találmány szerinti hulladékgyûjtõ és -tömörítõ lehetõvé teszi az
újrahasznosítható hulladék fajtánkénti széttválasztását a szeméttõl, és
gazdaságosan kis helyszükségleten tárolását.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 1/58 (2006.01)

B01J 39/00 (2006.01)

B01J 41/00 (2006.01)

B01J 49/00 (2006.01)

C02F 1/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02688 (22) 2004.12.31.
(71) (72) Nagy József 55%, Sülysáp (HU);

dr. Galbács Zoltán Mihály 45%, Szeged (HU)
(54) Eljárás a nátrium-klorid-oldat vas-, mangán- és ammóniatar-

talmának eltávolítására, valamint kalcium- és magnéziumtar-
talmának csökkentésére

(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás nátrium-alumínium-szilikát összetételû
ioncserélõ töltetet regeneráló sóoldat többszöri használhatóságának biz-
tosítására az elhasznált oldatban lévõ ammóniatartalom meghatározásá-
val, majd eltávolításával és/vagy a kalcium- és magnéziumtartalom
foszfátmentes csökkentésére, vagy magnézium- ammónium-foszfát va-
lamint kalcium-, magnézium-foszfát elkülönített képzésére, vagy a
kalcium- és magnéziumionok foszfátcsapadék formájában való eltávolí-
tására.

A kalcium- és magnéziumtartalom foszfátmentes csökkentésére
vonatkozó eljárás során a klórfelesleg csökkentését vas(II.)- és/vagy
mangán(II)-sók adagolásával, a csapadékképzés szabályozását pH-ra
állítással és a gáztartalom eltávolítását a sóoldatból ultrahangos ráza-
tással végzik.

A magnézium-ammónium-foszfát valamint kalcium-, magnézium-
foszfát elkülönített képzésére vonatkozó eljárás során a regeneráló nát-
rium-klorid-oldat ammóniatartalmának részleges eltávolítását magné-
zium-ammónium-foszfát-csapadékképzéssel, a foszfáttartalom csök-
kentését vas(III)-só adagolással végzik.

A kalcium- és magnéziumionok foszfátcsapadék formájában való
eltávolítására vonatkozó eljárás során a klórfelesleg eltávolítását lúgos
közegben hidrogén-peroxid-adagolással végzik.

(51) C07C 227/00 (2006.01)

C07C 219/00 (2006.01)

C07C 229/00 (2006.01)

C07C 269/00 (2006.01)

C07D 263/44 (2006.01)

C07C 271/00 (2006.01)

C07C 229/22 (2006.01)

C07C 221/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00404 (22) 2006.05.12.
(71) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
(72) dr. Porcs-Makkay Márta 40%, Pomáz (HU);

dr. Mezei Tibor 17%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 17%, Budapest (HU);
Veressné Pandur Angéla 14%, Mende (HU);
dr. Lukács Gyula 12%, Budapest (HU)

(54) Eljárás perindopril és köztitermékei elõállítására és az új köz-
titermékek

(57) A találmány szerinti (I) képletû vegyület képletében
R1 jelentése metilcsoport;
R2 jelentése etilcsoport;
R3 jelentése etilcsoport.
Az (I) képletû vegyület a (IV) képletû vegyület (amelyben R1 és

R2 jelentése a fenti) és legalább 2 mol-ekvivalens mennyiségû (VI) ál-
talános képletû vegyület (ahol X jelentése halogénatom vagy tercier
butiloxi-karboniloxi-csoport és R jelentése a fenti) reagáltatásával állít-
ható elõ.
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Az ismert (II) általános képletû vegyület (amelyben R1 és R2 jelen-
tése a fenti) az (I) általános képletû vegyület tionil-kloriddal történõ re-
agáltatásával állítható elõ.

Az (I) általános képletû vegyület értékes gyógyszeripari közti ter-
mék, amely az ACE-inhibitor hatású perindopril elõállításánál használ-
ható fel.

(51) C07D 263/44 (2006.01)

C07C 269/00 (2006.01)

C07C 271/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00403 (22) 2006.05.12.
(71) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
(72) dr. Porcs-Makkay Márta 40%, Pomáz (HU);

dr. Mezei Tibor 17%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 17%, Budapest (HU);
Veressné Pandur Angéla 14%, Mende (HU);
dr. Lukács Gyula 12%, Budapest (HU)

(54) Eljárás ramipril és köztitermékei elõállítására és az új közti-
termékek

(57) A találmány szerinti (I) általános képletû vegyületek, amelyekben
R1 jelentése aril- vagy alkil-csoport, R2 jelentése alkilcsoport és R3 je-
lentése alkil vagy aralkil-csoport, értékes gyógyszeripari közti termé-
kek, amelyek a (IV) általános képletû vegyületek (amelyekben R1 és R2

jelentése a fenti) legalább 2 mol-ekvivalens mennyiségû (VI) általános
képletû vegyülettel (amelyben X jelentése halogénatom vagy tercier bu-
tiloxi-karboniloxi-csoport és R3 jelentése a fenti) történõ reagáltatásával
állíthatók elõ.

A (II) általános képletû ismert vegyületek, amelyekben R1 és R2

jelentése a fenti, az (I) általános képletû vegyületek tionil-kloriddal tör-
ténõ reagáltatásával állíthatók elõ.

A találmány szerinti (I) általános képletû vegyületek gyógyszerha-
tóanyagok, különösen ACE-inhibitorok, például enalapril vagy ramip-
ril elõállítására alkalmazhatók.

(51) C07D 405/06 (2006.01)

C07D 405/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00604 (22) 2006.02.10.
(71) ARPIDA AG, Reinach (CH)
(72) Schneider, Peter, Bottmingen (CH);

Tahtaoui, Chouaib, Rixheim (FR)
(54) Új eljárások 2H-kromén-vegyület elõállítására
(30) 20050016952005.02.18. EP
(86) PCT/EP 06/01185 (87) WO 06/087143
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány az (1) képtetû vegyület (Iclaprim) elõállítására alkal-
mas új eljárásokra; valamint az eljárásokban képzõdõ értékes közbensõ
termékekre vonatkozik. Az (1) képletû vegyület dihidrofolát reduktáz
inhibitor hatással rendelkezik.

A találmány szerint az (I) képletû vegyületet úgy állítják elõ, hogy
egy (11) általános képletû vegyület – a képletben R-C(CH3)3 vagy
-CH(CH3)2 csoportot jelent – védõcsoportjait lehasítják.

3. ábra

(51) C07D 405/14 (2006.01)

C07D 209/04 (2006.01)

C07D 239/28 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00605 (22) 2006.02.10.
(71) ARPIDA AG, Reinach (CH)
(72) Schneider, Peter, Bottmingen (CH);

Tahtaoui, Chouaib, Rixheim (FR);
Braun, Martin, Shanghai (CN);
Greiveldinger-Poenaru, Sorana, Rheinfelden (CH);
Jaeger, Jürgen, Reinach (CH);
Schmitt, Laurent, Village Neuf (FR)

(54) Új eljárás egy benzofurán-vegyület elõállítására
(30) PCT/EP05/001695 2005.02.18. EP
(86) PCT/EP 06/01179 (87) WO 06/087140
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány az (I) képletû vegyület elõállítására alkalmas új eljárá-
sokra és az eljárásokban képzõdõ értékes közbensõ termékekre vonatko-
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zik. Az (I) képletû vegyület dihidrofolát reduktáz inhibitor hatással ren-
delkezik. Ezt a vegyületet a találmány szerint a (14) képletû vegyület
egy- vagy kétlépéses redukálásával állítják elõ.

3. ábra

(51) C12G 1/00 (2006.01)

C12G 3/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00211 (22) 2005.02.16.
(71) (72) Bakai Dániel, Esztergom (HU);

Tasnádi Sándor Gábor, Budapest (HU)
(54) Szõlõszemek fagyasztása borászati eljárás részeként
(57) A találmány alkalmazási területe különleges borászati termékek
elõállítása.

Az eljárás lényege a szõlõszemek fagyott állapotának mesterséges
úton való elõállítása. Ezzel az idõjárási körülményektõl való függõség
kezelhetõvé válik. Kombinálva más borászati eljárásokkal – szárítás
stb. – számos lehetõség adódik optimális eljárás kialakítására jégbor
jellegû borászati termékek elõállítására.

(51) C12G 3/12 (2006.01)

B01D 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00524 (22) 2005.05.24.
(71) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(72) Fejõs Sándor, Dombóvár (HU)
(54) Energiatakarékos alkohollepárló készülék
(57) A javasolt megoldás lényege, hogy kihasználva azt a jelenséget,
hogy a folyadék felületén már akkor is megkezdõdik a párolgás, amikor
még az egész folyadék nem kerül forrásba, a lepárlóüst alján perforált
csöveken vagy egy pótlólagos perforált fenéklemezen át (kis nyomás-
sal) levegõt vagy más gázt fuvatnak be. A befújt levegõ buborékai a me-
leg elegyen áthaladva összességében nagy felületet képeznek és kiviszik
a folyadékból a (már forráspont alatt is) keletkezõ párát. A befújt leverõ
egyrészt kiszellõzteti a lepárlandó elegybõl a melegedés folyamán már
keletkezõ párát, másrészt megindítja a folyadék felületén egyébként is
képzõdõ párát a hûtõ felé, tehát a lepárlási folyamatot még a forráspont
elérése elõtt beindítja, illetve a továbbiakban is intenzívebbé teszi. (Meg
kell jegyezni, hogy a levegõbefúvás minimális túlnyomást okoz, de ez
nem olyan mértékû, ami a forráspontot érzékelhetõen emelné.)

(51) C12M 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00070 (22) 2006.01.30.
(71) HYBYS Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Horváth Imre, Tata (HU);

dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

(54) Eljárás és konténerüzemi fermentáció mikrobiális oltóanya-
gok létrehozása céljából

(57) A találmány tárgya eljárás és konténerüzemi fermentáció nagy tö-
megû, ipari és mezõgazdasági felhasználású steril vagy szemi-aszepti-
kus mikrobiális oltóanyagok létrehozása céljából. A találmány értelmé-
ben úgy járnak el, hogy egy konténerben egységesített szervezõdésben,
egymásra épülve valósítják meg a steril, nem szelektív környezetben
végrehajtott inokulumgyártási és az azt követõ steril és/vagy nemsteril,
nagytömegû fermentációt egymást követõ lépésekben, aerob és/vagy
anaerob körülményeket és tápelemeket biztosítva a 15–35 °C hõmérsék-
leten felszaporítani kívánt mikroorganizmusok számára.

Az eljárást önhordó fermentációs komplexumban, elõnyösen kon-
ténerben kialakítva folytatják.

(51) C12N 1/20 (2006.01)

C02F 3/02 (2006.01)

C02F 3/34 (2006.01)

C02F 11/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00069 (22) 2006.01.30.
(71) HYBYS Kft., Budapest (HU)
(72) Vladár Péter, Budapest (HU);

dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)

(54) Eljárás nitrogénelimináló baktériumkészítmény létrehozása
céljából

(57) A találmány tárgya eljárás nitrogénelimináló baktériumkészítmény
létrehozása céljából. A. találmány értelmében úgy járnak el, hogy az ae-
ro-toleráns, gyors növekedésû denitrifikáló mikrobát és/vagy mikrobá-
kat felszaporítják steril tenyészetben, majd azt és/vagy azokat külön
vagy együtt, steril körülmények között és/vagy szemi-aszeptikus fer-
mentációval nagy tömegben felszaporítják aerob körülményeket és táp-
elemeket biztosítva a 15–35 °C hõmérsékleten.

A találmány értelmében úgy járnak el, hogy a steril oltóanyagok
kialakításához az aerotoleráns denitrifikálót vagy denitrifikálókat hasz-
nálnak.

A találmány szerint kialakított oltóanyagokkal a kommunális és
mezõgazdasági szennyvizek és szennyvíziszapok nitrogéntartalma
csökkenthetõ.

(51) C12N 5/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00245 (22) 2006.03.23.
(71) (72) Seres Adrienne, Budapest (HU)

(54) Eljárás és módosított táptalajok közönséges orbáncfû (Hype-
ricum perforatum L.) kallusz és sejtszuszpenziós kultúráinak
létrehozására

(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás közönséges orbáncfû (Hypericum perfo-
ratum L.) kallusz és sejtszuszpenziós kultúráinak létrehozására módosí-
tott táptalajokon megnövelt biomassza, illetve hatóanyag termelése cél-
jából. A találmány szerint az ismert MS, N6 és B5 táptalajban a makro-
és mikroelemek arányát megváltoztatják, továbbá EDTA-Na-Fe selec-
ton vassal és adott esetben növényi hormonokkal kiegészítik, így olyan
folyamatosan termelõ in vitro rendszerekhez jutnak, amelyek a növényi
anyaggal egyidejûleg az orbáncfû szinergisztikusan ható, biológiailag
aktív komponenseit is termelik. A találmány az így módosított táptala-
jokra is vonatkozik.
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(51) C12P 33/12 (2006.01)

C07J 1/00 (2006.01)

C07J 53/00 (2006.01)

C12P 33/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00296 (22) 2006.04.14.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Hériné Berta Mónika 24%, Budapest (HU);

Barthó István 20%, Budapest (HU);
Szomszéd Lívia 13%, Budapest (HU);
dr. Olasz Katalin 11%, Budapest (HU);
Pécsné Rázsó Ágnes 10%, Budapest (HU);
Féder Miklós 8%, Budapest (HU);
Pataki Zsuzsanna 8%, Budapest (HU);
dr. Könczöl Kálmán 6%, Budapest (HU)

(54) 15alfa-Hidroxi-4-androsztén-3,17-dion elõállítása magas
koncentrációjú biokonverzióval

(57) A találmány tárgya eljárás 15�-hidroxi-4-androsztén-3,17-dion
elõállítására, mikrobiológiai úton, olyan módon, hogy a mikroorganiz-
musként alkalmazott Penicillium simplicissimum nevû NCAIM F
001327 deponálási számú mikroorganizmus 16–26 órás tenyészetéhez
maximum 350 l/perc fordulatszámú és minimum 1,83 m/s kerületi se-
bességû keverés mellett 4–15 g/dm3 koncentrációjú 4-androsztén-3,17-
diont adagolnak, majd a szubsztrátadagolást követõen a keverõ fordulat-
számát maximum 450 1/perc és minimum 2,36 m/s kerületi sebesség ér-
tékre, de legalább 15%-kal emelik, és a fermentációt 90–120 óra után
leállítják, majd a kívánt terméket önmagában ismert módon izolálják.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D04H 1/46 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02760 (22) 2000.08.31.
(71) SCA Hygiene Products AB., Göteborg (SE)
(72) Fingal, Lars, Göteborg (SE);

Strälin, Anders, Torslanda (SE)
(54) Eljárás szálak egyesítésére
(30) 9903075-1 1999.09.01. SE
(86) PCT/SE 00/01670 (87) WO 01/16417
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás polimer szálak hidro-szálkuszálására
nemszövött termék elõállításához, amelynek lényege abban van, hogy a
polimer szálat a hidro-szálkuszálás pillanatában a polimer szál üvegese-
dési hõmérsékletével (Tg) egyenlõ vagy ennél nagyobb hõmérséklet ha-
tásának teszik ki, de ez a hõmérséklet kisebb, mint a polimer szál
olvadáspontja.

A találmány tárgya továbbá az eljárással létrehozott, nemszö-
vött termék, ahol a polimer szálak üvegesedési hõmérséklete (Tg) 20–
100 °C, és kezdeti modulusa 20 750 cN/tex szobahõmérsékleten.

(51) D04H 3/14 (2006.01)

B29C 65/02 (2006.01)

B32B 37/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 04284 (22) 2001.01.12.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP);

Kenmochi, Yasuhiko, Kagawa (JP)
(54) Hegesztési eljárás és hegesztõberendezés
(30) 2000/10483 2000.01.19. JP
(86) PCT/JP 01/00162 (87) WO 01/53586
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya hegesztési eljárás és hegesztõberendezés.

A találmány szerinti eljárás a következõ lépésekbõl áll. Egy össze-
olvasztható szálas lapot (10) bevezetnek egy pár henger (1, 5) közötti

résbe, ahol legalább az egyik hengernek (1, 5) a külsõ felületén elõre
meghatározott mintázatú hegesztõbordák (2,6) vannak. Felmelegítik és
összenyomják a szálas lapot (10) a hegesztõbordákkal (2, 6), ezáltal a
szálas lapon (10) a hegesztõbordák (2, 6) mintázatának megfelelõen
összeolvasztott részeket hoznak (13) létre. A henger (1, 5) külsõ felüle-
tét a hegesztõbordákon (2, 6) kívüli területeken olyan szigetelõvel (4)
vonják be, amely olyan anyagból van, amelynek kisebb a hõvezetése,
mint a hegesztõbordáké (2, 6), és amely a hengerek (1, 5) nyomásának
hatására rugalmasan összenyomható. A forgó hengerek (1, 5) közötti
résbe bevezetendõ szálas lapot (10) a szigetelõvel (4) összenyomják,
ezáltal kiszorítják abból a belsõ levegõt, majd az így kapott szálas lapot
(10) felmelegítik és összenyomják a hegesztõbordákkal (2, 6), ezáltal
hegesztést végeznek azon.

A találmány szerinti hegesztõberendezés egy pár, szálas lap (10)
felmelegítésével és összenyomásával a szálas lapon (10) elõre megha-
tározott mintázat szerinti összeolvasztott részeket (13) kialakító hen-
gert (1, 5) tartalmaz. A hengerek (1, 5) közül legalább az egyik a külsõ
felületén a meghatározott mintázat szerinti összeolvasztott részeket
(13) kialakító hegesztõbordákkal (2, 6) van ellátva és a hegesztõbordá-
kon (2, 6) kívüli területen szigetelõvel (4) van bevonva. A szigetelõ (4)
olyan anyagból van, amelynek hõvezetése kisebb, mint a hegesztõbor-
dáké (2, 6), és amely a hengerek (1, 5) nyomásának hatására rugalmas
összehúzódásra képes.

(51) D06F 29/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 03104 (22) 2001.09.14.
(71) Lindström Oy, Helsinki (FI)
(72) Niemi, Pekka, Vantaa (FI);

Roiha, Jukka, Helsinki (FI)
(54) Eljárás gépmodul létrehozására textilanyagok ipari mosásá-

hoz, valamint az eljárással létrehozott gépmodul
(30) 20002037 2000.09.15. FI
(86) PCT/FI 01/00798 (87) WO 02/22935
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás gépmodul létrehozására textilanyagok
ipari mosásához, amely eljárás során egy vagy több mosógépet, mosó-
víz- és szennyvízvezetékeket, szükséges szûrõket, vezérlõegységeket és
egy fõ elosztóközpontot kapcsolnak össze egymással, továbbá a talál-
mány tárgyát képezi az eljárással létrehozott gépmodul is.

A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a mosógépe(ke)t (1,
2, 3, 14, 15), a mosó- és szennyvízvezetékeket (12, 22), a szûrõket (8,
17), a vezérlõegységeket (10, 20) és a fõ elosztóközpontot (6, 19) egy
közös gépalapon (13, 23) szerelik össze az összeszerelõ üzemben, és
ezekbõl egy olyan kompakt gépmodult alakítanak ki, amelyet elõre
szerelt állapotban szállítanak ki a használati helyszínre, miután azt
megfelelõ próbaüzemnek és teszteknek vetették alá.

A találmány szerinti gépmodulra az jellemzõ, hogy egy közös gép-
alapra (13, 23) felszerelt mosógépekbõl (1, 2, 3, 14, 15), kikészítõ be-
rendezésekbõl (4, 5, 16, 17), vízkezelõ és -keringtetõ rendszerbõl, vala-
mint vezérlõrendszerbõl (10, 20) áll.
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(51) D06F 39/02 (2006.01)

A47L 15/44 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02649 (22) 2000.09.29.
(71) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
(72) Davenet, Dorothee Helene, Büsszel (BE);

Azzani, Jean-Luc, Róma (IT);
Barron, Bradford Scott, Wemmel (BE);
Day, Todd Mitchell, Bethel, Ohio (US);
Diamanti, Luca, Róma (IT);
Smidth, Christopher Lawrence, Liberty Township, Ohio (US)

(54) Ötletes adagolóberendezés
(30) 99870204.7 1999.10.01. EP
(86) PCT/US 00/27016 (87) WO 01/25527
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya hordozható, önálló berendezés legalább egy ter-
mék kiadagolására vagy szétoszlatására egy készülékben, ruhanemû,
vagy edények kezelésére.

A berendezés magába foglal egy burkolatot legalább egy rekesszel
a termék tárolására, a rekesz le van zárva egy megfelelõ fedéllel. A be-
rendezés magába foglal legalább egy eszközt energia tárolására és fel-
szabadítására, s így a terméket kibocsátja egy vagy több elõre megálla-
pított idõpontban a mosási ciklus alatt.

(51) D06P 3/82 (2006.01)

D05C 15/34 (2006.01)

D05C 17/02 (2006.01)

D06B 11/00 (2006.01)

D06P 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 00182 (22) 2001.04.19.
(71) TARKETT SAS, Nanterre (FR)
(72) Lalonde, Gérard, Villers-Cerney (FR)

(54) Eljárás geometrikus vagy nem geometrikus színmintákkal el-
látott szövettermékek, elsõsorban csomózott termékek elõállí-
tására

(30) 00870083.3 2000.04.21. EP
(86) PCT/EP 01/04890 (87) WO 01/81673
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány eljárás szövettermékek elõállítására, amelyek el van-
nak látva dekorációval, geometrikus színminták formájában. Az eljárást
a következõk jellemzik: kiindulás legalább két fonalból, egységes és
szabályos szerkezetek kialakítása; majd különbözõ színû, a fonalak
egyes típusaihoz, különbözõ, speciális affinitású, különbözõ festékek
felvitele egy elõre meghatározott mintázat szerint.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E06B 9/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00415 (22) 2006.05.17.
(71) (72) Domján Györgyné, Szigetszentmiklós (HU)
(54) Fényáteresztõ anyagból készült redõny
(57) A találmány tárgya fényáteresztõ anyagból készült redõny, redõny-
ablak, mely nyílászáró szerepet tölt be olyan helyeken, ahol adott tereket
szeretnénk az idõjárás és a napszak függvényében idõnként zárttá,
máskor könnyen átszellõztethetõvé, vagy teljesen nyitottá tenni.

A találmány szerinti megoldásnál az ismert redõnyszerkezetet al-
kalmazva, a redõnyköpenyt alkotó redõnylécek készülnek fényáteresz-
tõ anyagból, átlátszó, áttetszõ mûanyagból, vagy üvegbõl, úgy, hogy a
fényáteresztõ elemeket mûanyag vagy fémprofilok fogják közre az
egymásba csúsztathatóság, feltekerhetõség, illetve a megerõsítés érde-
kében. Fényáteresztõ mûanyag esetén – a technológiai lehetõségek fi-
gyelembevételével – teljes terjedelmében saját anyagából is kialakítha-
tó a redõnyléc.

A találmány úgy tölti be újszerû térhatároló szerepét, hogy leenge-
dett állapotban is átengedi a fényt, miközben védelmet nyújt a szél, a
por, az esõ, a túlzott hideg vagy meleg, a zajok, a rovarok és más nem-
kívánatos külsõ hatások ellen. Fémprofilok alkalmazása esetén pedig
hatékony vagyonvédelmi szerepe is lehet, belülrõl nyitható, tehát me-
nekülést nem gátló rácsként szolgál.
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F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F02B 75/28 (2006.01)

F02B 25/08 (2006.01)

F02B 33/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00392 (22) 2006.05.10.
(71) (72) Apolczer Ferenc, Mór (HU)
(54) Kétütemû belsõ égésû motor
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya kétütemû belsõ égésû motor, amelynek munkat-
eret és a munkatérrel összeköttetésben álló töltõjáratot és ürítõjáratot be-
fogadó háza, a ház munkaterétõl elválasztott elõsûrítõ tere, valamint a
ház munkaterében elmozdíthatóan elhelyezett két darab dugattyúja, to-
vábbá a dugattyúkkal összeköttetésben álló nyomatékátadó szerkezete
van, a töltõjárat beömlõnyílása a munkateret határoló háznak az egyik
dugattyú által súrolt egyik falrészén, az ürítõjárat kiömlõnyílása a mun-
kateret határoló háznak a másik dugattyú által súrolt másik falrészén van
elhelyezve, míg az elõsûrítõ térnek a töltõjáratba torkolló kilépõnyílása
van.

A megoldás jellegzetessége, hogy az elõsûrítõ térnek egyik elõsû-
rítõ résztere (17) és adott esetben másik elõsûrítõ résztere (18) van, az
egyik elõsûrítõ résztér (17) a munkatér (11) folytatásában, a ház (10)
egyik végében (16a) van elhelyezve, és az egyik dugattyú (30) hajtó-
karja (33), valamint forgattyús tengelye (34) legalább részben az egyik
elõsûrítõ résztérben (17) van elrendezve, míg a másik elõsûrítõ résztér
(18) a munkatér (11) folytatásában, a ház (10) másik végében (16b) van
elhelyezve, és a másik dugattyú (40) hajtókarja (43), valamint for-
gattyús tengelye (44) legalább részben a másik elõsûrítõ résztérben
(18) van elrendezve, az egyik elõsûrítõ résztér (17) kilépõ nyílása (17a)
és a másik elõsûrítõ résztér (18) kilépõ nyílása (18a) közül legalább az
egyikbe áramlásszabályozó szerv (20) van beiktatva, továbbá a nyoma-
tékátadó szerkezetbe, az egyik dugattyú (30) hajtókarja (33) és a másik
dugattyú (40) hajtókarja (43) közötti vezérlési szöghelyzet, és így a
munkatér (11) legkisebb méretének töltésmennyiségfüggõ megváltoz-
tatására szolgáló szabályozó részegység van beiktatva, a szabályozó
részegység közvetítésével egymáshoz hozzárendelt helyzetû egyik du-
gattyú (30) és másik dugattyú (40), valamint a házban (10) elrendezett
beömlõnyílások (14a, 14d) és kiömlõnyílás (15a) együttmûködésével
pedig, a házban (10) résveszteség mentes munkatér (11) van kialakítva.

(51) F17C 1/00 (2006.01)

F17C 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00411 (22) 2006.05.16.
(71) (72) Dudás József, Budapest (HU)
(54) Pneu-expanziós kétfázisú regionális energetikai rendszer
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány kétfázisú regionális energetikai rendszerre vonatkozik,
amely természetben elõforduló és/vagy termelt energia átalakításához
könnyebben szállítható és tárolható energiává, és ennek az energiának a
tárolásához alkalmas. A találmány szerint a berendezésnek kisnyomású
elõsûrítõ-elõgyûjtõ fázisa és nagynyomású tárolófázisa van. A kisnyo-
mású elõsûrítõ-elõgyûjtõ fázis legalább egyet tartalmaz a hagyományos
vízierõmûvek zsilipekkel ellátott csatornájának vízállásváltozásával sû-
rített levegõt elõsûrítõ-elõgyûjtõ, kis vízállás-változást hasznosító be-
rendezés (1), az ár-apály energiájával sûrített levegõt elõsûrítõ-elõgyûj-
tõ, ár-apály-hasznosító berendezés (2), a hullámzási energiával sûrített
levegõt elõsûrítõ-elõgyûjtõ, hullámhasznosító berendezés (3), a függõ-
legesen alázuhanó vízesésben lévõ levegõt kinyerõ, kinetikus légkieme-
lõ rácscsal(rácsokkal) kialakított, függõleges vízesést hasznosító beren-
dezés (4), a ferdén alázuhanó vízesésben lévõ levegõt kinyerõ, hidro-
sztatikus tálcával kialakított, ferde vízesést hasznosító berendezés (5), a
napenergiával sûrített levegõt elõállító, napenergia-hasznosító berende-
zés (6) és a szélenergiával sûrített levegõt elõállító, szélenergia-haszno-
sító berendezés (7) közül, amely(ek) a nagynyomású tárolófázisban
nagynyomású tárolóberendezéssel (10) vannak összekapcsolva. A
nagynyomású tárolóberendezés (10) elé egy hõszivattyú-hõtároló egy-
ség (9), ez elé pedig egy nyomásfokozó-sûrítõ egység (8) van iktatva,
végül a felhasználók a hõszivattyú-hõtároló egységen (9) keresztül
vannak a rendszerbe bekötve.

A találmány vonatkozik az energetikai rendszer egységeire, és az
egységekkel megvalósítható eljárásra is.

(51) F21K 7/00 (2006.01)

B60Q 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00571 (22) 2006.07.11.
(71) (72) Ronyecz László, Tatabánya (HU)
(54) Szabványos izzófoglalatú, kompatibilis lámpák, nagy fényere-

jû, radiálisan elhelyezett LED diódákkal
(57) A találmány szerinti lámpák elsõsorban jármûvek külsõ világításá-
nál alkalmazhatók, de bárhova beilleszthetõk, ahova a vele megegyezõ
foglalatú izzók. A lámpában a radiálisan szerelt LED-ek hasonlóan szór-
ják a fényt, mint a hagyományos izzók. A hagyományos izzókhoz viszo-
nyítva ezek a lámpák hosszabb élettartamúak, kisebb fogyasztásúak, ke-
vésbé melegednek, rezgésre nem érzékenyek és hamarabb felvillannak.
Nem igényelnek színes búrát, mert a fény eleve lehet színes. Ha például
az alap felületet – ami a LED-ek között és alatt latható – kékre színezik,
akkor a lámpa színtelen búra esetén kikapcsolt állapotban láthatóan kék-
re színezi a lámpatestet, de bekapcsolt lámpánál ezen a részen nem halad
keresztül fény és ezért nem torzul a szín és nem gyengül a fényerõ, mint a
színezett lámpaburáknál. Így a lámpatestek színét sokkféleképpen vál-
toztathatják, sõt akár a kocsi színéhez is hozzá lehet igazítani.

P17

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám II. kötet, 2008.01.28.

Szabadalmi bejelentések közzététele

1. ábra

1. ábra



(51) F25D 5/00 (2006.01)

C04B 33/32 (2006.01)

F25D 3/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00399 (22) 2006.05.11.
(71) Imerys Magyarország Tûzállóanyaggyártó Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Hódmezõvásárhely (HU)
(72) Schleiffer Ervin 40%, Hódmezõvásárhely (HU);

dr. Sonntag, Andreas 20%, Wasserburg am Inn (DE);
Kiss Sándor 20%, Hódmezõvásárhely (HU);
Vetró Ádám 20%, Hódmezõvásárhely (HU)

(54) Kerámiai szerelvény
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya kerámiai szerelvény, amely egy lapszerû, kerá-
miaanyagú alaptestbõl (1) és legalább egy, az alaptesthez (1) kapcsolö-
dó, szintén kerámiaanyagú funkcionális kiegészítõelembõl áll, fõként
égetõkemencékben égetendõ vagy termikusan kezelendõ, elsõsorban
kerámiaanyagú termékek alátámasztására, valamint adott esetben nagy-
hõmérsékletû kemenceterek belsõ falának kopásálló és korrózióálló
burkolására.

A találmány lényege az, hogy a legalább egy funkcionális kiegé-
szítõ elem mechanikus úton, alakzáró és/vagy erõzáró kötéssel és/vagy
ragasztással van az alaptesttel (1) stabilan összekötve.

(51) F28B 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00364 (22) 2005.04.05.
(71) Alstom Hungária Zrt., Budapest (HU)
(72) Kovács Ernõ 6%, Tatabánya (HU);

Wolff Vilmos 22%, Budapest (HU);
Hazlach László 22%, Budapest (HU);
dr. Harmatha András 50%, Budapest (HU)

(54) Eljárás és elrendezés kondenzációs gõzkörfolyamatok, elsõ-
sorban erõmûvi elrendezések munkaközegének hibrid hûté-
sére

(74) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás kondenzációs gõzkörfolyamatok mun-
kaközegének hibrid hûtésére, amelynek során a körfolyamat turbinájá-
ból (I) kilépõ munkaközeget legalább egy kondenzátorban kondenzál-
ják.

Az eljárás találmány szerinti továbbfejlesztése értelmében most
már a körfolyamat turbinájából (1) kilépõ munkaközeget legalább két-
felé osztják, az egyik felét direkt vagy indirekt légkondenzációs hûtés-
sel, a másik felét pedig, nedves hûtéssel kondenzálják.

Ugyancsak tárgya a találmánynak az ugyanilyen célú elrendezés
is, amit elsõsorban erõmûvi elrendezések munkaközegének hibrid hû-

tésére alkalmaznak és amelynek turbinájához (I) elvonást megvalósító
kondenzátor van csatlakoztatva.

Az elrendezés találmány szerinti továbbfejlesztése értelmében
most már a turbina (1) gõzkimenetéhez egymással párhuzamosan kap-
csolt, nedves hûtésû felületi kondenzátor (5) és száraz hûtésû keverõ-
kondenzátor (7) van csatlakoztatva.

1. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01N 29/00 (2006.01)

G01H 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00376 (22) 2006.05.08.
(71) (72) ifj. dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU);

dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU)
(54) Vákuumos eljárás és berendezés szilárd anyagok dinamikai

tulajdonságainak helyszíni meghatározására pontos kineti-
kus peremfeltételekkel

(57) A találmány tárgya vákumos eljárás és berendezés szilárd anyagok,
fõleg talajok dinamikai tulajdonságainak helyszíni meghatározására
pontos kinetikus peremfeltételekkel.

A találmány szerint eljárás alapja az a felismerés, hogy ha a vizs-
gálandó anyag felületére vákumos kötéssel ráhelyezett rezgõlapra
egyetlen ütést engednek hatni és megmérik a felület elmozdulását vala-
mint az elmozdulás frekvenciáját és tompítását, akkor olyan nagy szá-
mú adathoz jutnak, melyek segítségével a szilárd anyagok, fõleg tala-
jok dinamikai tulajdonságai meghatározhatók.

A találmány szerinti eljárás megvalósítására alkalmas, találmány
szerinti berendezés rezgõlapból (11), filterlapból (9), csõbõl, tömítés-
bõl, baloldali elmozdulásmérõ cellából (41), jobboldali elmozdulásmé-
rõ cellából (42) és kalapácsból (33) áll úgy, hogy a rezgõlap (11) és a
kalapács (5) között nincs kötés.

A találmány szerinti eljárás és berendezés alkalmazható felszíni
méréseken kívül célszerûen kialakított fúrólyukban, mélyen fekvõ ta-
lajrétegek dinamikai tulajdonságainak meghatározására.
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(51) G01N 30/72 (2006.01)

G01N 30/96 (2006.01)

G01N 33/50 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00468 (22) 2006.05.31.
(71) Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
(72) Takáts Zoltán, Budapest (HU)
(54) Folyadéksugárral mûködõ deszorpciós ionizációs eljárás és

eszköz
(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgyát eljárás képezi kondenzált fázisú anyagok egyes
komponenseinek gázfázisú ionokká alakítására és elemzésére, amely-
nek során az elemzendõ anyagból ionokat vagy ionná alakítható anyag-
részecskéket szakítanak ki, legalább egy mintavevõ egységbõl kibocsá-
tott analitikai nyalábbal, és a kapott gázfázisú ionokat analizáló egység-
ben analizálják, oly módon, hogy analitikai nyalábként folyadéksugarat
alkalmaznak, a folyadéksugár és az elemzendõ anyag találkozásakor
képzõdõ cseppekbõl a folyadékot elpárologtatják, és kívánt esetben
vagy magukat a folyadékcseppeket vagy a folyadék elpárologtatásával
kapott anyagrészecskéket az analizálást megelõzõen ionizálásnak vetik
alá.

A találmány további tárgyát képezi kondenzált fázisú minták
egyes komponenseinek gázfázisú ionokká alakítására szolgáló eszköz,
továbbá kondenzált fázisú minták egyes komponenseinek gázfázisú io-
nokká alakítására szolgáló eszköz, amely a mintában történõ üregkép-
zésre vagy a minta vágására alkalmas.

(51) G09F 19/00 (2006.01)

G09F 27/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00577 (22) 2006.07.13.
(71) (72) Fatuska Dániel, Tata (HU);

Szotyori István, Tata (HU)
(54) Interaktív hirdetõegység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya interaktív hirdetõegység, amely belsõ teret kö-
rülzáró házat, a házon elhelyezett hirdetõfelületet, továbbá legalább
részben a ház belsõ terében elrendezett vezérlõegységet tartalmaz, ahol
a vezérlõegységnek jelátvitelre szolgáló egy vagy több kommunikációs
kapuja van, a vezérlõegység legalább egy kommunikációs kapuja pedig,
adattároló részegységgel rendelkezõ forrásegységhez van csatlakoztat-
va.

A megoldás jellegzetessége, hogy a ház (l0) elsõ terében (11) adat-
cserélõ részegység (30) van elhelyezve, az adatcserélõ részegységnek
(30) belsõ kommunikációs kapuja (31) és külsõ kommunikációs kapuja
(32) van, ahol az adatcserélõ részegység (30) belsõ kommunikációs ka-
puja (31) jeltovábbító csatorna (31a) segítségével közvetlenül, vagy a
vezérlõegység (20) egyik kommunikációs kapuja (22) közbeiktatásával
a forrásegység (40) adattároló részegységéhez (41) van csatlakoztatva,

az adatcserélõ részegység (30) külsõ kommunikációs kapuja (32) pe-
dig, a házon (10) kívül elhelyezkedõ szabadmozgású telekommuniká-
ciós eszközzel (70) társítható csatolószervvel (32a) van ellátva.

(51) G09F 19/22 (2006.01)

G09F 19/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00199 (22) 2006.03.13.
(71) (72) Gótzy András, Budapest (HU)
(54) Berendezés reklám, különösen közúti reklám szolgáltatására
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány berendezés reklám, különösen közúti reklámszolgálta-
tására, amely berendezésnek reklámeleme(ke)t (17a–17c; 22–25) tartal-
mazó táblája (2; 8; 10), valamint az e tábla (2; 8; 10) felé közeledõ sze-
mély felõl tekintve, a tábla (2; 8; 10) elõtt távközzel húzódó, nyílást (3;
3a) tartalmazó fala (1; 9; 12) van, amely nyílás (3) és a reklámelem(ek)
(17a–17c; 22–25) együttesen és egymáshoz viszonyítva a berendezés
felé közeledõ személy irányából tekintve és annak számára egy reklám-
mozgási folyamat eredményeként történõ kialakulásának a benyomását
keltõ módon helyezkednek el.

A találmánynak az a lényege, hogy a fal (1; 9; 12) felõl tekintve a
tábla (2; 8; 10) alakja konkáv vagy/és homorú és a fallal (l; 9; 12)
együtt legalább részben zárt teret (17) határol; és hogy a táblának (2; 8;
10) legalább a berendezés felé közeledõ személy felõli végrésze (2’; 8’;
10’) e személy elõl takart helyzetben van.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 51 db.
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