
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A23G 9/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01055 (22) 2005.11.14.
(71) ICEGEL Kutatás-fejlesztés hasznosítási Korlátolt Felelõsségû

Társaság, Budapest (HU)
(72) Kriston Ákos, Budapest (HU);

Orosz Mihály, Budapest (HU);
Molnár Norbert, Budapest (HU);
Miklósi József, Budapest (HU);
Vaspál Gábor, Budapest (HU)

(54) Eljárás és berendezés gél állapotú jég készítésére

(57) A találmány tárgya egy olyan berendezés és módszer, amely a fo-
lyadék fagyáspontcsökkentésének elvével állít elõ gélállagú apró gázbu-
borékokat tartalmazó jeget. A találmány lényege, hogy finom szerkeze-
tû jégkristályokat és a nemoxidáló gázbuborékokat stabil formában tart-
sák egy rendszerben. A hagyományos módszerek: a hûtés közbeni keve-
rés, zselésítõ adalékok használata nem kielégítõ, hiszen ezen eljárások
nem kedveznek a nemoxidáló gázban dús jég halmazállapot képzõdésé-
nek, esetleges fennmaradásának. Ezért jelen leírás egy olyan eljárást és
berendezést javasol, amely alkalmasan megválasztott nyomás- és hõ-
mérsékletviszonyok között, nemoxidáló gáz tartalmú inhomogén jég
elõállítását teszi lehetõvé a legváltozatosabb alkalmazások céljára.

(51) A23L 2/395 (2006.01)

A23L 3/36 (2006.01)

A47G 21/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00412 (22) 2006.05.16.
(71) (72) Csoma László, Sülysáp (HU)
(54) Jég-szívószál

(57) Olyan élelmiszer-ipari termék, amely helyettesítheti a normál
mûanyag szívószálat és élvezetesebbé teszi a hideg italok elfogyasztá-
sát.

Anyaga: Jég (H2O).
Vízbõl elóállítható, fagyasztás útján, vastagságra vastagabb falú,

mint a normál szívószál.
Hossza, igény szerint változtatható, attól függõen, hogy milyen

pohárhoz, milyen italhoz használják.
Természetesen, mint minden jég, egy idõ után elolvad, de elfo-

gyasztható vele egy pohár hideg ital.

Egészségre, semmiféle káros hatással nincs. Környezetbarát ter-
mék.

Színe, igény szerint változtatható, ételfestékkel színezhetõ, ami
egészségre nem káros. Vízben elkeverve a színezéket fagyasztás elõtt.

(51) A47D 13/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00930 (22) 2002.07.11.
(71) STOKKE AS, Skodje (NO)
(72) Refsum, Bjorn, Alesund (NO)
(54) Hevederelrendezés gyermekek számára

(30) 20013496 2001.07.13. NO
(86) PCT/NO 02/00256 (87) WO 03/009728
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya hevederelrendezés (1) gyermekek számára,
amely kisméretû és könnyû, és a gyermek által öltözékként hordható, és
amely a gyermek számára elegendõ mozgásszabadságot biztosít, amikor
önállóan sétál, és megfelelõ támaszt nyújt, amikor a gyermeket hordoz-
zák. A hevederelrendezés (1) hordozóhevederre (14) csatlakoztatható a
gyermek hordozásához, vagy gyermekkocsira rögzíthetõ biztonsági he-
vederelrendezésként. A hevederelrendezés ezenkívül a gyermek önálló
járásakor járó vagy biztonsági hevederelrendezésként alkalmazható.

(51) A61K 31/353 (2006.01)

A23L 1/064 (2006.01)

A61K 36/736 (2006.01)

A61P 9/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00975 (22) 2005.10.25.
(71) Tósaki Árpád, Debrecen (HU)
(72) Tósaki Árpád 25%, Debrecen (HU);

dr. Vecsernyés Miklós 10%, Debrecen (HU);
prof. dr. Fésüs László 10%, Debrecen (HU);
dr. Bak István 10%, Debrecen (HU);
dr. Juhász Béla 10%, Debrecen-Józsa (HU);
Papp László 30%, Fehérgyarmat (HU);
Szombathelyi Szilvia 5%, Debrecen (HU)

(54) Eljárás meggymagextraktum elõállítására, az extraktum al-

kalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására, valamint az

extraktumot tartalmazó gyógyszerkészítmények

(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) A jelen találmány tárgya eljárás a Prunus cerasus (meggy) mag szi-
lárd és olajos extraktumainak elõállítására. A szilárd extraktum elõállí-
tásánál oly módon járnak el, hogy a meggymag csonthéját eltávolítják, a
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mag beltartalmát õrlik, majd az így kapott száraz növényi õrleményt ext-
rahálják, a kapott extraktumot szárítják és szûrik, az így elõállt szilárd
frakciót ismét extrahálják, majd kapott extraktumot bepárolják. Az ola-
jos extraktum elõállításánál a meggymag csonthéját eltávolítják, a mag
beltartalmát õrlik, az így kapott száraz növényi õrleményt extrahálják,
majd a kapott extraktumot szûrik és bepárolják. A találmány tárgyát ké-
pezik továbbá az találmány szerinti eljárással elõállított extraktumokat
tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint az extraktumok alkalma-
zása kardioprotektív hatású gyógyszerkészítmények elõállítására.

(51) A61K 36/28 (2006.01)

A61P 1/00 (2006.01)

A61P 3/00 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00814 (22) 2005.09.01.
(71) Elsõ Magyar Biodrog Kutató és Fejlesztõ Kft., Biatorbágy (HU)
(72) dr. Literáti Nagy Péter 23%, Budapest (HU);

dr. Tory Kálmán 18%, Budapest (HU);
dr. Kolonics Attila 16%, Budapest (HU);
dr. Kéri Ágnes 12%, Budapest (HU);
dr. László Lajos 8%, Budapest (HU);
dr. Jaszlits László 5%, Budapest (HU);
dr. Bajza Ágnes 5%, Budapest (HU);
dr. Bernáth Sándor 5%, Telki (HU);
dr. Vigh László 5%, Szeged (HU);
Bodnár Tibor 1.5%, Budapest (HU);
Egri János 1.5%, Budapest (HU)

(54) Aranyvesszõfajok kivonatát tartalmazó gyógyászati készít-

mény

(57) A találmány értelmében valamely Solidago gyógynövény föld fe-
letti része kivonatát felhasználják a mitokondriumképzõdés fokozására,
valamint a mitokondrium károsodásából és a konstitutív nitrogén-mon-
oxid-szintáz enzim csökkent mértékû mûködésébõl eredõ megbetegedé-
sek megelõzésére és/vagy kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény
elõállítására.

(51) A61K 36/86 (2006.01)

A61P 1/00 (2006.01)

A61P 3/00 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00813 (22) 2005.09.01.
(71) Elsõ Magyar Biodrog Kutató és Fejlesztõ Kft., Biatorbágy (HU)
(72) dr. Literáti Nagy Péter 23%, Budapest (HU);

dr. Tory Kálmán 18%, Budapest (HU);
dr. Kolonics Attila 16%, Budapest (HU);
dr. Kéri Ágnes 12%, Budapest (HU);
dr. László Lajos 8%, Budapest (HU);
dr. Jaszlits László 5%, Budapest (HU);
dr. Bajza Ágnes 5%, Budapest (HU);
dr. Bernáth Sándor 5%, Telki (HU);
dr. Vigh László 5%, Szeged (HU);
Bodnár Tibor 1,5%, Budapest (HU);
Egri János 1,5%, Budapest (HU)

(54) Violafélék kivonatát tartalmazó gyógyászati készítmény

(57) A találmány tárgya gyógyászati készítmény a mitokondriumképzõ-
dés fokozására, valamint a mitokondrium károsodásából és a konstitutív
nitrogén-monoxid-szintáz enzim csökkent mértékû mûködésébõl eredõ
megbetegedések megelõzésére és/vagy kezelésére.

A találmány szerinti gyógyászati készítmény hatóanyagként vala-
mely, a violafélék rendjébe tartozó gyógynövény földfeletti része kivo-
natának bepárlása után visszamaradó szilárd anyagot tartalmazza egy
vagy több szokásos gyógyszerészeti vivõanyag mellett.

(51) A61M 35/00 (2006.01)

A61H 33/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00565 (22) 2005.06.08.
(71) (72) Komáromi László, Siófok (HU)
(54) Berendezés gyógygázzal való kezelésre

(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya berendezés (1) – adott esetben könnyû szállítha-
tóságú kivitelben – emberek testének gyógygázzal való kezelésére, ahol
a berendezésnek (1) alaplapból (3) és palástból (4) álló háza (2) van. A
ház (2) a test egy részének befogadására alkalmasan van kiképezve, és
egyes részei; merev és/vagy hajlékony légzáró anyagból vannak) légzá-
róan összekapcsolva. A házon (2) egy vagy több nyílás (5) van a test va-
lamely részének légzáró módon való körülfogására kialakítva, továbbá a
ház (2) belsõ terébe gyógygáz van közvetve vagy közvetlenül bevezet-
ve.

(51) A62B 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01965 (22) 2002.11.12.
(71) CL.COM Srl, Forli (IT)
(72) Cerbini, Stefano, Pesaro (IT);

Lo Ioco, Pasqualino, Cesena (IT)
(54) Szûrõálarc

(30) PS01A000028 2001.11.15. IT
(86) PCT/IT 02/00718 (87) WO 03/041801
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya szûrõálarc, amely arcmaszkkal, továbbá egy, a
biológiai anyagokkal szemben ellenálló szûrõvel (B), valamint a szûrõt
(B) az arcmaszkhoz könnyedén, gyorsan és hatásosan csatlakoztató
csatlakozóelemmel (C) van ellátva.
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(51) A63F 7/06 (2006.01)

A63F 7/07 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00624 (22) 2006.07.31.
(71) (72) Makai László, Kecskemét (HU)
(54) Továbbítható játékelemet tartalmazó ügyességi társasjáték

(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya továbbítható játékelemet tartalmazó ügyességi
társasjáték, amelynek vázszerkezete, a vázszerkezethez erõsített, oldal-
felülettel határolt és vezetõhasítékokkal rendelkezõ játékterülete, a já-
tékterületen elmozdulásmentesen rögzített találati zónái, pl. kapui, el-
mozgathatóan elrendezett bábui, továbbá a bábuk mozgatására alkal-
mas, az egyes bábukhoz hozzárendelt mûködtetõ részegységei vannak, a
mûködtetõ részegységek legalább egy része egy adott bábuhoz hozzá-
erõsített és a vezetõhasítékon átnyúló forgatótengelyt, valamint a forga-
tótengelynek a bábukhoz csatlakozó külsõ végével ellentétes belsõ vé-
gének környezetében elhelyezett áthajtó részegység közbeiktatásával
összekapcsolt csúsztató rudat tartalmaz, a játékelem pedig a játékte-
rületen elhelyezett; és a bábuk által továbbítható korong.

A megoldás jellegzetessége, hogy a játékterület (11) egymástól
térközzel (T) elválasztott befúvó nyílások (15) sokaságával van ellátva,
a befúvó nyílások (15) kimeneti csonkja (15a) a játékterület (11) hom-
lokfelületének (1la) közelében, míg a befúvó nyílások (15) bemeneti
csonkja (15b) a játékterület (11) hátfelületének (11b) közelében van, a
befúvó nyílások (15) bemeneti csonkjainak (15b) legalább egy része
közegszállító vezeték (51) közbeiktatásával forrásegységhez (50) van
csatlakoztatva, és így az ügyességi játék használati helyzetében a játék-
terület (11) homlokfelületének (11a) legalább egy része a forrásegység-
bõl (50) származó közegfilm-réteggel (52) van borítva, és/vagy a ko-
rong (41) anyagába egy vagy több fogadófészek (42) van bemunkálva,
a fogadófészekben (42) elforgathatóan ágyazott gördülõelem (43) van
elhelyezve, a gördülõelem (43) átmérõje (R) pedig a korong (41) vas-
tagságát (V) meghaladja.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B01J 20/10 (2006.01)

C07K 17/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00668 (22) 2006.08.22.
(71) Avicor Kft., Szeged (HU)

(72) dr. Puskás László, Szeged (HU);
Molnár Eszter, Pécs (HU)

(54) Aktív hordozó, eljárás az aktív hordozó elõállítására és az ak-

tív hordozó alkalmazása

(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(57) Aktív hordozó, amely hordozó alapból (1) és ehhez kapcsolódó, ak-
tivált linker funkciós csoportokat tartalmazó linkerekbõl áll, amely aktív
hordozó kettõ vagy több különbözõ aktivált linker funkciós csoportot
tartalmaz.

Eljárás hordozó alapból (1) és ehhez kapcsolódó, aktivált linker
funkciós csoportokat tartalmazó linkerekbõl álló aktív hordozó elõállí-
tására, amely eljárás a következõ lépésekbõl áll:

a) egy hordozó alaphoz (1) a hordozó funkciós csoportokon ke-
resztül egy vagy több linker funkciós csoportot tartalmazó linkert köt-
nek, és

b) az a) lépésben hordozó alaphoz kötött linkerek linker funkciós
csoportjait egyidejûleg kettõ vagy több különbözõ aktiváló reagenssel
reagáltatják. Hordozó alapból (1) és ehhez kapcsolódó, kettõ vagy több
különbözõ aktivált linker funkciós csoportokat tartalmazó linkerekbõl
álló aktív hordozó alkalmazása, amelynek során az aktív hordozó fel-
színét kismolekulák egy vagy több oldatával érintkeztetik.

1. ábra

(51) B01J 38/00 (2006.01)

B01J 29/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02689 (22) 2004.12.31.
(71) (72) Nagy József 55%, Sülysáp (HU);

dr. Galbács Zoltán Mihály 45%, Szeged (HU)
(54) Eljárás az ammónia-megkötésre használatos nátrium-alumí-

nium-szilikát ioncserélõ környezetkímélõ regenerálására és

fertõtlenítésére

(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás az ammóniamegkötésre használatos nát-
rium-alumínium-szilikát ioncserélõ környezetkímélõ regenerálására,
amelynek során a nátrium-kloridos regeneráló oldatot a regenerálást kö-
vetõen tárolótartályban felfogják, továbbá eljárás az ammóniamegkö-
tésre használatos nátrium-alumínium-szilikát ioncserélõ regenerálást
követõ, illetve regenerálást megelõzõ fertõtlenítésére, amelynek során
nátrium-klorid oldatot használnak. Az elsõ eljárás során a regeneráló
nátrium-klorid sóoldat ammóniatartalmát fõképp magnézium-ammóni-
um-foszfát csapadék képzéssel távolítják el, a sóoldat kalcium- és mag-
nézium tartalmát foszfátcsapadék-képzéssel csökkentik, a kalcium- és
magnézium-foszfát képzéshez foszforsav és nátrium-hidroxid, illetve
trisó vagy nátrium-hidrogén-foszfát formájában viszik be a foszfátiont.
Az ioncserét és a gázfejlõdést ultrahangos rázatással segítik elõ. Az
eljárások során a klórfelesleget vas(II)-klorid valamint aszkorbinsav
adagolással csökkentik és a vas(III)-ionokat aszkorbinsavval redukál-
ják.
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(51) B29B 17/00 (2006.01)

B29B 7/16 (2006.01)

B29B 7/82 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00348 (22) 2006.05.02.
(71) (72) Szilvássy Mihály 63,25%, Ercsi (HU);

Németh Miklós 36,75%, Budapest (HU)
(54) Berendezés vegyes mûanyag hulladékok mátrix anyaggá vagy

kompozit anyaggá történõ feldolgozására

(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) A találmány tárgya berendezés vegyes mûanyag hulladékok mátrix
anyaggá vagy kompozit anyaggá történõ feldolgozására, amelynek a
mûanyag hulladékok megömlesztésére szolgáló feltáró gépe (1), vala-
mint abból kikerülõ feltárt anyag további átalakítását végzõ homogeni-
záló gépe (2) van. A találmány szerinti berendezésre jellemzõ, hogy a
feltáró gépnek (1) a hõkamra (13) belsõ felületébõl (131) és ezek között
elhelyezett, a betáplált mûanyag hulladékok áthatolására alkalmas, szú-
róheggyel vagy vágóéllel rendelkezõ elemekbõl (141) hõközlõ blokk-
nak (14) kialakított, megnövelt hõleadó felülete van, továbbá a homoge-
nizáló gép (2) keverõdobjának (23) legalább kettõ, két egymással párhu-
zamos tengelyen (2331) elhelyezett, azzal együttforgó, lapáttal (2332)
és csapágytartó lappal (2333) rendelkezõ rotorja (233) van. A rotor (233)
külsõ felületén a homogenizált anyag kiszorítását elõsegítõ, a rotorral
(233) együttforgó, megvezetõ rudat (2341), kiszorító rudat (2342) és
nyomólapot (2343) tartalmazó kiszorító eszköz (234) van kialakítva, a
kiszorító eszköz (234) ki-be mozgatásának vezérlésére pedig mozgató
szerkezete (25) van.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 3/06 (2006.01)

C02F 3/30 (2006.01)

C02F 3/32 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01968 (22) 2002.11.14.
(71) Dharma Living Systems, Inc., Taos, New Mexico (US)
(72) Austin, David C., Taos, New Mexico (US);

Maciolek, David J., Ranchos de Taos, New Mexico (US);
Lohan, Eric, Ranchos de Taos, New Mexico (US)

(54) Integrált hidrofonikus és rögzített filmes szenyvízkezelõ rend-

szerek és ezekkel kapcsolatos eljárások

(30) 60/333,203 2001.11.14. US
(86) PCT/US 02/36453 (87) WO 03/042114
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány szerinti szennyvízkezelõ rendszerek a belépés és a ki-
lépés között számos kezelõmodult tartalmaznak, amely modulok mind-
egyikében egy megfelelõen megválasztott külön eljárással történik a víz
kezelése. A belépõ szennyvizet (influens) egy rögzített film reaktorhoz
irányítják. Ezt követõen a víz egy hidroponikus reaktorhoz folyik,
amelyben egy vízi gyökérzóna-kezelés megvalósításához a folyadék
felszínén vízi növények lebegnek. A hidroponikus reaktort követõen
egy szûrõeszköz eltávolítja a visszamaradt szuszpendált lebegõanyago-
kat. A nitrogéneltávolítás fokozása érdekében a hidroponikus reaktorból
és/vagy a szûrõeszközbõl nyert víz visszavezethetõ a rögzített film
reaktorhoz.

(51) C04B 7/00 (2006.01)

C04B 7/32 (2006.01)

C04B 12/00 (2006.01)

E04C 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00948 (22) 2004.05.10.
(71) (72) Salamon István, Gyula (HU);

Császár János, Gyula (HU)
(54) Szilikagél kötõanyag és üveghulladék-hasznosító eljárás

(57) A találmány alkalmazásával nagy szilárdságú, cement jellegû, de
csak részben hidraulikus kötõanyag készíthetõ kalcium-karbonát tartal-
mú kõzet, zeolit és alkáli-szilikátok felhasználásával. Az anyag lényege
újszerû mert nem sorolható a hidraulikus kötõanyagokhoz, a szilárdság
nagyobb része éppen a kovasavak vízleadásával létrejövõ szilícium-di-
oxid térhálóval függ össze és nem sorolható az égetett kerámiákhoz sem,
mert az alkalmazandó hõmérséklet 200 °C-nál kisebb is lehet. Fizi-
kai-kémiai szempontból közeli a mészhomok építõanyag vagy a Ming
korabeli nagyfal építkezésnél alkalmazott rizsliszttel adagolt falazóha-
barcs és a természetes opál.

Ez a kötõanyag fajta nagyon alkalmas pl. az üveg csomagolóanya-
gok újrahasznosítására mint adalékanyag.

(51) C07J 75/00 (2006.01)

C07J 5/00 (2006.01)

C07J 7/00 (2006.01)

C07J 41/00 (2006.01) (13) A1
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(21) P 06 00491 (22) 2006.06.14.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Dancsi Lajosné dr. 21%, Budapest (HU);

Visky György 21%, Budapest (HU);
dr. Tuba Zoltán 20%, Budapest (HU);
Csörgei János 16%, Budapest (HU);
Molnár Csaba 16%, Budapest (HU);
Magyari Endréné 6%, Albertirsa II. (HU)

(54) Ipari eljárás 17-alfa-acetoxi-11-béta-[4-(N,N-dimetil-ami-

no)-fenil]-19-norpregna-4,9-dién-3,20-dion elõállítására és új

intermedierek az eljáráshoz

(74) Kõszegi Béla, RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.,
Budapest

(57) A találmány tárgyát a jelentõs antiprogesztogén és antiglükokorti-
koid aktivitással rendelkezõ, (1) képletû 17�-acetoxi-11�-[4-(N,N-di-
metil-amino)-fenil]-19-norpregna-4,9-dién3,20-dion[CDB-2914] szol-
vátmentes állapotban történõ elõállítására szolgáló új, ipari eljárás, vala-
mint az eljárásban alkalmazott (VII) és (VIII) képletû új intermedierek
képezik.

A találmány szerinti eljárás abban áll, hogy
i.) 3-(etilén-dioxi)-ösztra-5(10),9(11)-dién-l7-ont vízmentes tetra-

hidrofurános közegben in situ elõállított kálium-acetiliddel önmagában
ismert módon etinilezik,

ii) a kapott 3-(etilén-dioxi)-17�-etinil-17�-hidroxi-ösztra-5(10),
9(11)-diént trietil-amint és ecetsavat tartalmazó diklór-metános közeg-
ben fenil-szulfenil-kloriddal reagáltatják,

iii.) a kapott 3-(etilén-dioxi)-21-(fenil-szulfinil)-19-norpreg-
na-5(10),9(11),17(20),20-tetraén izomer keveréket metanolos közeg-
ben nátrium-rnetiláttal, majd trimetil-foszfittal reagáltatják,

iv.) a kapott 3-(etilén-dioxi)-17�-hidroxi-20-metoxi-19-norpreg-
na-5(10),9(11),20-triént metanolos közegben hidrogén-kloriddal
kezelik, majd

v.) a kapott 3-(etilén-dioxi)-17�-hidroxi-l9-norpregna-
5(10);9(11)-dién20-ont diklór-metános közegben, trimetil-ortoformái
és p-toluol-szulfonsav jelenlétében önmagában ismert módon etilén-
glikollal ketálozzák,

vi.) a kapott 3,3,20,20-bisz(etilén-dioxi)-17�-hidroxi-l9-norpreg-
na-5(10),9(11)-diént piridines diklór-metános oldatban hexaklór-ace-
ton jelenlétében önmagában ismert módon hidrogén-peroxiddal epoxi-
dálják,

vii.) a kapott, 5a,10�- és 5�,10�-epoxidot közel azonos mennyi-
ségben tartalmazó 3,3,20,20-bisz(etilén-dioxi)-17�-hidroxi-5,10-epo-
xi-l9-norpregn-9(11)-én izomer keveréket az oldatból elkülönítik, majd
az izomerek elválasztása nélkül tetrahidrofurános közegben 4-bróm-
N,N-dimetil-anilinbõl készített Grignard-reagenssel réz(I)- klorid kata-
lizátor jelenlétében önmagában ismert módon reagáltatják,

viii.) a kapott 3,3,20,20-bisz(etilén-dioxi)-5�,17�-dihidroxi-11�-
[4-(N,N-dimetil-amino)-fenil]-19-norpregn-9(11)-ént kálium-hidro-
gén-szulfátot tartalmazó vizes közegben önmagában ismert módon de-
ketálozzák,

ix.) a kapott 11�-[4-(N,N-dimetil-amino)-fenil]-17�-hidro-
xi-l9-norpregna-4,9-dién-3,20-diont ecetsav-anhidrides közegben per-
klórsav jelenlétében önmagában ismert módon acetilezik, végül

x.) a kapott, szolváttartalmú (I) képletû vegyületet etil-alkohol és
víz 1:1 arányú elegyével 70 °C-on szolvátmentesítik.

(51) C12Q 1/00 (2006.01)

C07K 14/435 (2006.01)

G01N 33/68 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00408 (22) 2006.05.12.
(71) SOLVO Biotechnológiai Zrt., Szeged (HU)
(72) Báthori György 12%, Budapest (HU);

Méhn Dóra 12%, Szeged (HU);
Pál Ákos 12%, Zalaegerszeg (HU);
Krajcsi Péter 12%, Budapest (HU);
Szente Lajos 8%, Budapest (HU);
Fenyvesi Éva 8%, Budapest (HU);
Telbisz Ágnes 8%, Budapest (HU);
Sarkadi Balázs 6%, Budapest (HU);
Váradi András 6%, Budapest (HU);
Gedey Szilvia 5%, Szeged (HU);
Glavinas Hristos 5%, Szeged (HU);
Kis Emese 2%, Mezõberény (HU);
Nagy Tünde 2%, Pécs (HU);
Németh Attila 2%, Budapest (HU)

(54) Tesztrendszerek transzporterfehérjékhez

(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(57) A találmány tárgya új módszer a transzporterek, elõnyösen ABC-
transzporterek rovarsejtalapú membrántesztjei érzékenységének növe-
lésére. A találmány tárgyát képezik megnövelt szubsztrátérzékenységû
transzportereket tartalmazó membránpreparátumok és reagenskészletek is.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D02J 1/18 (2006.01)

D04H 3/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00786 (22) 2002.06.28.
(71) Snecma Propulsion Solide, Le Haillan (FR)
(72) Guirman, Jean-Michel, Begles (FR);

Lecerf, Bernard, Gradignan (FR);
Memphis, Alain, Merignac (FR)

(54) Eljárás és berendezés szálas lap elõállítására fonalak vagy kó-

cok szétterítésével

(30) 01/08646 2001.06.29. FR
(86) PCT/FR 02/02249 (87) WO 03/004744
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(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány tárgya fonalak vagy kócok (10) szétterítésével szálas
lap (20) elõállítására szolgáló eljárás és berendezés.

A találmány lényege, hogy a fonalak vagy kócok (10) elõzetes
szétterítését és lényegében ugyanazon síkbeli egymás melletti elrende-
zését követõen a fonalak vagy kócok (10) felületén legalább egy leve-
gõsugárral söpörnek végig, ahol a levegõsugarat a fonalak vagy kócok
(10) hosszirányához képest keresztirányban mozgatva lényegében egy-
irányú és egyenletes lapot (20) hoznak létre.

1. ábra

(51) D03D 15/12 (2006.01)

A41D 31/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00838 (22) 2001.10.26.
(71) KERMEL, Colmar (FR)
(72) Thiriot, Laurent, Colmar (FR)
(54) Jól látszódó texilfelület

(30) 00/14124 2000.11.03. FR
(86) PCT/FR 01/03333 (87) WO 02/36870
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya textilfelület legalább egy jól látszódó oldallal,
amely textilfelület egyúttal kiváló védelmet biztosít hõ- és lánghatás
ellen is.

A találmány lényege az, hogy a textilfelület legalább háromféle tí-
pusú fonalból vagy szálból van létrehozva, nevezetesen
– hõálló fonalakból vagy szálakból,
– lángnak kitéve gázfejlõdést okozó lángmentesítõ fonalakból vagy

szálakból, valamint
– jól látszódó és olyan optikai tulajdonságú fonalakból vagy szálak-

ból, hogy egy kizárólag ilyen fonalakból vagy szálakból elõállított
szövet kromatikus koordinátái és fényességi tényezõje az alábbi
feltételek szerint lehetnének megválasztva:

– a kromatikus koordináták a (0,610; 0,390), (0,544; 0,376), (0,579;
0,341) és (0,655; 0,344) koordinátapátok (X;Y) által meghatáro-
zott ellipszisen belül helyezkednek el, és a fényességi tényezõ (�)
nagyobb, mint 0,40,

– a kromatikus koordináták a (0,387; 0,610), (0,356; 0,494), (0,398;
0,452), és (0,460; 0,540) koordinátapátok (X;Y) által meghatáro-
zott ellipszisen belül helyezkednek el, és a fényességi tényezõ (�)
nagyobb, mint 0,76.

(51) D04B 39/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01094 (22) 2002.07.16.
(71) Tarkett Sommer S.A., Nanterre (FR)
(72) Bathelier, Xavier, Pierrement (FR)
(54) Eljárás és berendezés kötött textiltermékek elõállítására köz-

vetlenül elemi szálakból és/vagy filament szálakból, valamint

az így elõállított termék

(30) 01870159.9 2001.07.18. EP
01870283.7 2001.12.20. EP

(86) PCT/EP 02/07949 (87) WO 03/008686
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) Az eljárás során a szálakat keresztirányú szemképzéshez egy soro-
zat egymástól térközzel elválasztva egy közös keresztirányú tengelyen
(1) elhelyezett, kerületükön egymástól viszonylag távoli fogakkal (101,
102, 103...) ellátott, egyforma szemképzõ tárcsa (10, 11, 12...), valamint
ezekkel kölcsönösen egymás közé nyúló egyforma szemképzõ elemek
sorozata által alkotott elrendezés segítségével húzzák, a szemképzõ tár-
csákkal (10, 11, 12...) mozgatott elemi szálak és/vagy filament szálak
mozgását szálfogó eszközök (50, 51, 52...) sorozatával megakasztják, és
a szálakat legalább egy, bizonyos hosszúságú, hullámosított elõfonallá
tömörítik, amelyben az elemi szálak és/vagy filament szálak párhuza-
mosak; az elõfonalat (5) teljes hosszában és egyidejûleg, közvetlenül
egy sorozat tûre (30, 31, 32...) fektetik, és a tûkre (30, 31, 32...) fektetett
elõfonalból (5) egy új szemsort készítenek.
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(51) D21F 1/02 (2006.01)

D21F 1/08 (2006.01)

D21G 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00557 (22) 2005.02.03.
(71) PMT Intalia S.p.A., Pinerolo (IT)
(72) Tornello, Fabrizio, Pinerolo (IT)
(54) Berendezés és eljárás pépanyag oldat konzisztenciájának ve-

zérlésére papírgyártó gépben

(86) PCT/IT 05/00049 (87) WO 06/082600
(74) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) Berendezés pépanyag oldat folyás konzisztenciájának vezérlésére
papírgyártó gépben, amely magában foglal ultrahang hullám (12–14)
generátort (10) és ultrahang abszorbert (24) olyan módon elhelyezve,
hogy a pépanyag oldatban a szuszpendált rost részecskék (18–20) el
vannak térítve az áramlási iránytól a pépanyag oldat konzisztencia profil
gép keresztirányú vezérlésére.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04F 15/022 (2006.01)

E04F 15/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00006 (22) 2006.01.10.
(71) (72) Városi Gábor, Budapest (HU)
(54) Burkolóelem

(57) Burkolóelem, amelynek helyiség aljzatára fektethetõ és ahhoz rög-
zíthetõ, nagy szilárdságú hidegburkoló anyagból – különösen kõbõl, ke-
rámiából, porcelánból vagy más hasonló anyagból – készült alapteste
(10) van. A találmány értelmében az alaptesthez (10) jó hõszigetelõ me-
legburkoló anyagból – különösen fából, textíliából, mûanyagból vagy
más hasonló anyagból – készült fedõréteg (12) van erõsítve. Az alaptest
(10) és a fedõréteg (12) között célszerûen ragasztóréteg (14) van. Adott
esetben igen elõnyös, ha a fedõréteg (12) legalább részben egy vagy több
parkettaelembõl (16) van kialakítva. Az alaptest célszerûen (10) égetett
kerámiából, porcelánból, hasított és/vagy csiszolt természetes kõbõl
vagy márványból, öntött mûkõbõl vagy betonból és más hasonló anya-
gokból van. A fedõréteget (12) méretre vágott egy- vagy többrétegû
padlószõnyeg-, linóleum-, PVC-; parafa- vagy bambuszlap vagy ezek
valamely kombinációja is alkothatja.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 21 db.

P52

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 2. szám II. kötet, 2008.02.28.

Szabadalmi bejelentések közzététele

5. ábra

1. ábra


	Szabadalmi bejelentések közzététele
	A – SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
	B – SZEKCIÓ IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
	C – SZEKCIÓ VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
	D – SZEKCIÓ TEXTIL, PAPÍR
	E – SZEKCIÓ HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2008-02-25T13:12:29+0100
	Törőcsik Zsuzsanna




