
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) P 09 00058 (22) 2009.02.03.
(71) „AQUAKULTÚRA” 2006 Kft., Balatonalmádi, 8220

Neptun u. 11. (HU)
(54) Akvakultúra rendszer és vízkezelõ egység ahhoz
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 09 00018 (22) 2009.01.15.
(71) „Interest-Trade” Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Nyíregyháza, 4400 Lujza u. 4. (HU)
(54) Mikroszaporító eljárás és berendezés
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 09 00077 (22) 2009.02.02.
(71) Balogh Gyula Bogumil, Dunaújváros, 2400

Vasmû út 65. 8/2. (HU)
(54) Eljárás alginit hatóanyag-kivonatok, ezüst-, arany-, rézkolloi-

dokkal való kombinálásával elõállítható termékek készítésére

(21) P 09 00015 (22) 2009.01.14.
(71) dr. Bánky Balázs, Herceghalom, 2053 Vadvirág u. 6. (HU)
(54) Rendszer és eljárás orvosi szövetminták gyûjtésére és katalo-

gizált tárolására, valamint mobil szövetbankegység
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(21) P 09 00010 (22) 2009.01.09.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest, 1106 Keresztúri út 30–38. (HU)
(54) Javított hatású gyógyszerkészítmény

(21) P 09 00072 (22) 2009.02.06.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest, 1106 Keresztúri út 30–38. (HU)
(54) Transzdermális gyógyszerkészítmények

(21) P 09 00073 (22) 2009.02.06.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest, 1106 Keresztúri út. 30–38. (HU)
(54) Eljárás és berendezés bõrfelületen használatos gyógyászati

készítmények vizsgálatára

(21) P 09 00005 (22) 2009.01.06.
(71) Fodor András, Budapest, 1039 Zöld u. 11. (HU)
(54) Törlõkendõ-adagoló és -gyûjtõ állvány
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 09 00045 (22) 2009.01.27.
(71) Horváth Benedek, Kecskemét, 6000 Szirom u. 26. (HU)
(54) Eke lazítóval

(21) P 09 00037 (22) 2009.01.26.
(71) Horváth Ernõ, Esztergom-Kertváros, 2509 Kassai út 3. (HU)

(54) Szívinfarktus megszüntetése

(21) P 09 00046 (22) 2009.01.27.
(71) dr. Dóczi Tamás 30%, Pécs, 7623 Kaptató u. 3. (HU);

dr. Botz Lajos 10%, Pécs, 7627 Avar u. 24. (HU);
dr. Hudák István 60%, Pécs, 7631 Kispostavölgyi út 151. (HU)

(54) Testüreg kitöltésére szolgáló katéter, valamint eljárás annak
elõállítására

(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 09 00008 (22) 2009.01.08.
(71) Lengyel Sándor, Gyöngyös, 3200 Gólya út 34. (HU)

(54) Csavarodás- és sodródásmentes zsinórkezelést biztosító hor-
gászorsócsalád, áttétel módosítóval

(21) P 09 00053 (22) 2009.02.02.
(71) Mezeiné Szabó Olga, Miskolc, 3508 Csemetekert u. 3. (HU)

(54) Eljárás emberi fogyasztásra alkalmas bogyós növényi termé-
sek, különösen csipkebogyó termés tartósítására

(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 09 00063 (22) 2009.02.04.
(71) Nemetz István László, Budapest, 1139

Üteg u. 24. VI. em. 35. (HU)

(54) Egy nyomvonalas görkorcsolyára szerelhetõ villanymotorral
meghajtott teleszkópos gumidörzshengeres hajtómû

(21) P 09 00069 (22) 2000.08.31.
(71) Schering Aktiengesellschaft, 13342

Berlin Müllerstrasse 178 (DE)

(54) Etinil-ösztradiolt és drospirenont tartalmazó gyógyszerkom-
bináció alkalmazása fogamzásgátlóként

(62) P0202500 2000.08.31. HU
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 09 00070 (22) 2000.08.31.
(71) Schering Aktiengesellschaft, 13342

Berlin Müllerstrasse 178 (DE)

(54) Etinil-ösztradiolt és drospirenont tartalmazó gyógyszerkom-
bináció alkalmazása fogamzásgátlóként

(62) P0202500 2000.08.31. HU
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
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(21) P 09 00041 (22) 2009.01.23.
(71) Váradi Róbert, Budapest, 1055 Balassi B. u. 25. (HU)

(54) Védõháló

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) P 09 00042 (22) 2009.01.26.
(71) Felek Csanád Roland, Szeged, 6723 Tabán u. 8. (HU);

Molnár Károly, Lábatlan, 2541 József Attila u. 17. (HU)

(54) Közlekedésbiztonsági és információs kijelzõ gépjármûvekhez

(21) P 09 00031 (22) 2009.01.21.
(71) dr. Kohlhéb Róbert, Pomáz, 2013 Liliom u. 5. (HU);

Lantos Mihály, Budapest, 1026 Lepke u. 32. (HU)

(54) Kerékagy-elrendezés alternáló hajtással hajtott jármûvek-
hez, elsõsorban kerékpárokhoz

(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 09 00032 (22) 2009.01.21.
(71) dr. Kohlhéb Róbert, Pomáz, 2013 Liliom u. 5. (HU);

Lantos Mihály, Budapest, 1026 Lepke u. 32. (HU)

(54) Alternáló hajtás elsõsorban kerékpárokhoz és ehhez hasonló
hajtott eszközökhöz

(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 09 00013 (22) 2008.07.31.
(71) Kuthi Zoltán, Iklad, 2181 Csokonai út 27/a (HU)

(54) Eszközkészlet folyadéktároló tartályok megcsapolás elleni vé-
delmére

(74) Rónaszéki Tibor, PATINORG Kft., Budapest

(21) P 09 00052 (22) 2009.02.02.
(71) Lehotay-Kéry János, Budapest, 1155 Recés u. 9/b (HU)

(54) Egy-, illetve többutas raklapszerkezet kizárólag környezetba-
rát anyagok alkalmazásával a fa raklapok kiváltására

(21) P 09 00066 (22) 2009.02.05.
(71) Nagy László 60%, Kalocsa, 6300 Lencse u. 11. (HU);

Dóczi János 40%, Sülysáp, 2241 Pesti u. 7. (HU)

(54) Elektromos, vagy mobil traktoros meghajtású nyomógörgõs
brikettáló

(74) Dóczi János, Sülysáp

(21) P 09 00027 (22) 2009.01.19.
(71) dr. Rideg Ákos, Pécs, 7621 Kazinczy u. 1. (HU)

(54) Fény- és hõvisszaverõ jármûtakaró ponyva

(21) P 09 00048 (22) 2009.01.28.
(71) Takács László, Berettyóújfalu, 4100 Széchenyi u. 37. (HU)

(54) Kamion félpótkocsi mozgatás vasúti szerelvényen

(21) P 09 00028 (22) 2009.01.19.
(71) ThalesNano Nanotechnológiai Kutató-Fejlesztõ Zártkörûen

Mûködõ Részvénytársaság, Budapest, 1031 Záhony u 7. (HU)

(54) Fluidikai reaktor, különösen mikrofluidikai reaktor
(74) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 09 00059 (22) 2009.02.03.
(71) TÁPIÓ-MALOM Élelmiszer- és Malomipari Kft., Tápiószele,

2766 Bartók Béla u. 44. (HU)

(54) Eljárás malomipari õrlemény csomagolására
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) P 09 00034 (22) 2009.01.23.
(71) dr. Dobos Gábor, Bátonyterenye, 3078 Május 1. út 2. (HU)

(54) Nemesfémek kinyerése hordozós katalizátor hulladékokból

(21) P 09 00019 (22) 2009.01.15.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest, 1106 Keresztúri út. 30–38. (HU)

(54) Eljárás rosuvastatin sók elõállítására

(21) P 09 00071 (22) 2009.02.06.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest, 1106 Keresztúri út 30–38. (HU)

(54) Központi idegrendszerre ható, optikailag aktív 3-[(fenil-pipe-
razin-1-il)alkil]-3-alkil-oxindol származékok

(21) P 09 00062 (22) 2009.02.04.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest, 1106 Keresztúri út 30–38. (HU)

(54) Desvenlafaxine fumarát új polimorf és amorf módosulatai

(21) P 08 00755 (22) 2008.12.11.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest, 1103 Gyömrõi út 19–21. (HU)

(54) Új kristályformák

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(21) P 09 00049 (22) 2009.01.28.
(71) Kalocsai István, Nyíregyháza, 4400

Kossuth L. u. 57. IV/14. (HU)

(54) Hímzett fotózási eljárás

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) P 09 00020 (22) 2009.01.15.
(71) Benesch Ferenc, Budapest, 1054 Garibaldi u. 5/2c (HU)

(54) Mozaik padlóburkolat benyomható, összenyomható tulaj-
donságokkal

(21) P 09 00021 (22) 2009.01.15.
(71) Benesch Ferenc, Budapest, 1054 Garibaldi u. 5/2c (HU)

(54) Padlóburkolat rugalmasan benyomható tulajdonságokkal,
mely kemény felület érzetét kelti

(21) P 09 00057 (22) 2009.02.03.
(71) Bus Károly, Budapest, 1028 Kõrózsa u. 13. (HU)

(54) Cementalapú, egyoldalú zsalurendszer épületek utólagos szi-
getelésére
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(21) P 09 00050 (22) 2009.01.30.
(71) Fritz László, Verõce, 2621 Maros út 36/c (HU)
(54) Ferde-kábel függesztésû híd

(21) P 09 00076 (22) 2009.02.09.
(71) Molnár György 20%, Budapest, 1045 Nyár u. 73. (HU);

Hertelendy Miklós 40%, Budapest, 1118 Kelenhegyi út 8. (HU);
Kovácsházy Miklós 40%, Törökbálint, 2045
Dr. Léber I. u. 4/c (HU)

(54) Szennyvíztovábbító rendszer és berendezés
(74) dr. Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(21) P 09 00026 (22) 2009.01.19.
(71) Nyírõ László 16,1%, Nagykovácsi, 2034 Hóvirág u. 14. (HU);

Flösser István 16,1%, Tatabánya, 2800 Bánhidai ltp. 327. (HU);
Hoffer József 3,4%, Gyula, 5700 Ince pápa u. 8. (HU);
Komlódi Ferenc 16,1%, Budapest, 5700
Kondorosi u. 10/b 7/7. (HU);
Szabó Tamás 16,1%, Gyömrõ, 2230 Klapka u. 87. (HU);
Szöllõsi Gábor 16,1%, Budapest, 1046 Nagy S. u. 6. (HU);
Szûcs Ildikó 16,1%, Kecskemét, 6000 Mária hegy 261. (HU)

(54) Eljárás vegyes felhasználású építõanyag- és/vagy általános
felhasználású építõipari segédanyag elõállítására és felhasz-
nálására

(21) P 09 00051 (22) 2009.02.02.
(71) Schült Antal, Visegrád, 2025 Pázmány Péter u. 15. (HU)
(54) Biztonsági be- és kiléptetõ rendszer pénzintézetek bizonságos

üzemeltetéséhez

(21) P 09 00068 (22) 2009.02.05.
(71) Sándor Bertalan, Debrecen, 4027 Dózsa György u. 23. 1/8. (HU)
(54) Energiatakarékos üvegezett nyílászárók fûtésre-hûtésre

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) P 09 00065 (22) 2009.02.04.
(71) Adamek János, Velence, 2481 III. u. 45. (HU);

Fazekas Erzsébet Edit, Budapest, 1073
Kertész u. 50. IV. em. 26. (HU)

(54) Szünetmentes gravitációs motor, amely a mozgási energiát
alakítja elektromos árammá

(21) P 09 00033 (22) 2009.01.22.
(71) Bertók Béla, Döge, 4495 Kossuth u. 278. (HU)
(54) Szennyvíztisztító telepekrõl kifolyó tisztított szennyvíz hasz-

nosítása áramtermelésre

(21) P 09 00036 (22) 2009.01.26.
(71) Csaba Gábor, Budapest, 1015 Toldy F. u. 64/a (HU)
(54) Gõzturbinák kisnyomású házainak légoldali sorbakapcsolása

légkondenzátorok alkalmazása esetén

(21) P 09 00023 (22) 2009.01.16.
(71) Fazakas Gábor, Budapest, 1114 Bartók Béla út 61. I/6. (HU)
(54) Függõleges síkban elforduló napkövetõ szolárrendszer

(21) P 09 00025 (22) 2009.01.16.
(71) Fazakas Gábor 80%, Budapest, 1114

Bartók Béla út 61. I/6. (HU);

Gyõrfi László 20%, Budapest, 1213
Bordás u. 24. 3/13. sz. (HU)

(54) Ellennyomásos energiatároló 100 bar feletti üzemi nyomással

(21) P 09 00024 (22) 2009.01.16.
(71) Fazakas Gábor 60%, Budapest, 1114

Bartók Béla út 61. I/6. (HU);
Gyõrfi László 40%, Budapest, 1213
Bordás u. 24. 3/13. sz. (HU)

(54) Ellennyomásos energiatároló, vákuumos rásegítéssel és 10
bar feletti üzemi nyomással

(21) P 09 00030 (22) 2009.01.20.
(71) Fári János, Dunakeszi, 2120 Rév u. 14. (HU)

(54) Villamosenergia-kinyerés fokozása a maradékhõ felhasználá-
sával többkörös, több közvetítõközeges rendszerrel

(21) P 09 00055 (22) 2009.02.03.
(71) Vestroci Nándor, Debrecen, 4225 Elek u. 210. (HU);

Hajibagher Fatemeh, Debrecen, 4225 Elek u. 210. (HU)

(54) Fordulatszám-szabályozott (csökkentett fordulatú) behajtó
tengelyes gépjármû-erõátviteli berendezés

(21) P 09 00079 (22) 2009.02.10.
(71) Horváth Sándor, Nagykovácsi, 2094 Rét u. 11. (HU)

(54) Nagy nyomású rakétaüzemanyag-pasztilla

(21) P 09 00039 (22) 2009.01.26.
(71) Kálnai Mihály, Budapest, 1118 Kelenhegyi út 34. (HU)

(54) Izrael állam ivóvíz ellátása interkontinentális tengeralatti víz-
vezetékkel

(21) P 09 00061 (22) 2009.02.04.
(71) Lengyel Sándor, Gyöngyös, 3200 Gólya út 34. (HU)

(54) Körhengersoros dugattyús motorok-gépek-berendezések,
résveszteség nélküli gyûrûzettel, növelt hatásfokkal

(21) P 09 00014 (22) 2009.01.13.
(71) dr. Kohlhéb Róbert 10%, Pomáz, 2013 Liliom u. 2064/2 (HU);

Oláh Gáborné 5%, Budapest, 1026
Szilágyi Erzsébet fasor 67. (HU);
K-B AKTÍV Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 40%, Miskolc,
3532 Liszt F. u. 16/a (HU);
dr. Apró Ferenc 20%, Miskolc, 3535 Kuruc u. 53. V/1. (HU);
Orosz István 5%, Miskolc, 3535 Csóka u. 26. (HU);
Czégé Levente 20%, Nyíregyháza, 4400
Toldi u. 68. III/25. (HU)

(54) Állandó kinematikai áttételû biztonsági hajtómû
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 09 00016 (22) 2009.01.14.
(71) Gál Attila 15%, Budapest, 1213 Borókás u. 14. (HU);

dr. Nógrádi Péter 15%, Budapest, 1026
Endrõdi Sándor u. 45. (HU);
Osváth Péter 70%, Balatonboglár, 8630
Dózsa György u. 71. (HU)

(54) Vízi erõmû
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
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(21) P 09 00060 (22) 2009.02.03.
(71) Szabados Gábor, Budapest, 1045 Erzsébet u. 16. 7/43. (HU)

(54) Forgattyús motor

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) P 09 00038 (22) 2009.01.26.
(71) Bujdosó József, Szolnok, 5000 Alcsi u. 32. (HU)

(54) Univerzális EPROM és EEPROM olvasó

(21) P 08 00702 (22) 2008.11.19.
(71) Hrotkó Gábor, Budapest, 1028 Szepesi u.11. (HU)

(54) Önképzõ rendszer mobiltelefonos nyelvtanulásra

(21) P 09 00043 (22) 2009.01.26.
(71) Inter Tan-Ker Zrt., Budapest, 1045 Istvántelki u. 8. (HU)

(54) Eljárás és rendszer légvezetékek, kábelek vagyonvédelmére
(74) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 09 00035 (22) 2009.01.23.
(71) Klár Gábor, Budapest, 1194 Kócsag u. 42. (HU)

(54) Támasztószerkezet képrögzítõ szerkezethez
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 08 00733 (22) 2008.12.03.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged, 6726

Temesvári krt. 62. (HU)
(54) Érzékelõeszköz
(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 09 00029 (22) 2009.01.20.
(71) Regmatic Kft., Székesfehérvár, 8000 Megyeház u. (HU)
(54) Univerzális mágneses manipuláció-kontroller
(74) dr. Baka Levente, Baka Ügyvédi Iroda, Budapest

(21) P 09 00056 (22) 2009.02.03.
(71) Székely Szabolcs, Budapest, 1117 Erõmû u. 6. II. em. 9. (HU)
(54) Zenélõdoboz

(21) P 09 00054 (22) 2009.02.03.
(71) Szûcs Gergely, Zalaapáti, 8741 Deák Ferenc u. 80. (HU)
(54) Személyi balesetmegelõzõ készülék
(74) Szûcs Péter, Zalaapáti

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) P 09 00040 (22) 2009.01.26.
(71) Kiss Gábor, Piliscsaba, 2081 Rét u. 1. (HU)
(54) Bütyköstengely-mûködtetésû piezoelektromos generátor

A rovat 64 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01G 3/08 (2006.01)

A01G 23/083 (2006.01)

A01G 23/093 (2006.01)

A01G 23/095 (2006.01)

B27L 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00288 (22) 2006.04.11.
(71) (72) Lukács István, Szentkirályszabadja (HU)
(54) Többcélú kommunális és erdészeti munkagép
(57) A találmány tárgya többcélú erdészeti és kommunális munkagép,
amelynek két vagy három tengelye van, melyek hidromotorral vannak
meghajtva. A munkagépnek forgatható és munkahengerrel emelõ gémje
van, valamint magasságkiegyenlítõ és vízszintezõ vezérléssel ellátott
talpalókarral van ellátva. A gém végére hidraulikus vagy elektromos
meghajtású láncfûrész, körfûrész vagy olló szerelhetõ. A gépre kapcsol-
ható egy szemcsés anyagokat komprimált levegõvel (10), illetve nagy
nyomású vízsugárral szállító fakitermelõ berendezés. A munkagéphez
csatlakoztatni lehet bozót, és aljnövényzet-tisztító, aprító berendezést
valamint különbözõ profilú árkoló- és tömörítõ kanalat, kérgezõberen-
dezést vagy gödörfúrót. A munkagép meghajtható a ledarált anyagok el-
gázosítása révén nyert gázzal, amelynek termelõdéséhez és összegyûjté-
séhez a munkagépnek forgódobbal rendelkezõ lekapcsolható keverõ-
gázosítótartálya van. A munkagép képes szerves hulladékok tömörítésé-
re az elgázosítás elõtt, valamint a gázosításnál alkalmazott gumisátrak
felépítéséhez üvegszál-erõsítésû teleszkópos tartógerendák, bordák te-
lepítésére, illetve a gép közelébe telepített, gázosítótartályok keverõ-
dobjának meghajtására, és a keletkezett gázt hûtött kompresszoron és
hûtött vezetékeken keresztül túlnyomásos tárolótartályokba való tölté-
sére. A savakkal létrehozott gázosítás és az azt követõ lúg injektálása
saválló injektorokkal történik.

(51) A01G 15/00 (2006.01)

F03G 6/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00265 (22) 2007.04.05.
(71) (72) Király Ernõ, Budapest (HU)
(54) Tornádógyûrû-berendezés, valamint eljárás mesterséges tor-

nádó létrehozására
(74) Kormos Ágnes Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya tornádógyûrû-berendezés és eljárás mestersé-
ges tornádó létrehozására. A berendezésnek két koncentrikus hengerbõl
összeállított teste, valamint a testen belül elhelyezett légszállító egysé-
gei vannak. Az egyik henger levegõ beszívására alkalmas belsõ henger
(1), amelyre annak legalább alsó és felsõ részén légterelõk (3) vannak
rögzítve. A másik henger a belsõ hengert (1) és a légterelõket (3) is kö-
rülvevõ külsõ henger (2). A belsõ henger (1) és a külsõ henger (2) között
a levegõ áramlásának elindítására és fenntartására szolgáló legalább ket-
tõ légszállító egység (4) van a belsõ henger (1) hosszanti tengelyével elõ-
nyösen 45°-os, illetve 135°-os szöget bezáróan elhelyezve. A belsõ hen-
ger (1) és a külsõ henger (2) belsõ átmérõi a hengerek végei felé esõ
részen a hossztengelyek függvényében változóak, a hengerpalástok
végeihez közelebb növekedõen vannak kialakítva.

A találmány szerinti eljárásra jellemzõ, hogy a tornádógyûrû-be-
rendezés belsõ hengere (1) és külsõ hengere (2) közötti terébe levegõt
vezetnek be, és a levegõ áramlásának elindítását, majd fenntartását lég-
szállító egységekkel (4) biztosítják, miközben az áramló levegõt a bel-
sõ henger (1) és a külsõ henger (2) között elhelyezett légterelõkkel (3)
spirális mozgásra késztetik addig, amíg az áthaladó levegõ sebessége
és mennyisége a tornádógyûrû-berendezés áteresztõ kapacitásának ma-
ximumát eléri, s így a tornádógyûrû-berendezésbe bejutni már nem ké-
pes levegõt a tornádógyûrû-berendezésen kívül kényszerítik spirális
mozgásra úgy, hogy mozgásuk tengelye továbbra is a tornádó gyûrû
berendezés marad. Majd a tornádógyûrû-berendezés, mint igen gyors
áramlási sebességû központ körül egyre nagyobb átmérõjû mesterséges
ciklont hoznak létre, amelynek méretét újabb erejét vesztett, spontán
létrejövõ ciklon illetve ciklonok odavonzásával és beintegrálásával to-
vább növelik, és az így elõállított mesterséges tornádót a feláramlásra
képes meleg levegõ utánpótlásáig fenntartják, a spontán keletkezett
tornádók mozgását kontrolálják, szabályozzák, újabb spontán tornádók
kialakulását – különösen lakott területeken – megakadályozzák.
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(51) A01G 23/00 (2006.01)

G01B 11/28 (2006.01)

G01C 11/04 (2006.01)

G01F 17/00 (2006.01)

G06T 17/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00262 (22) 2007.04.04.
(71) Nyugat-Magyarországi Egyetem 34%, Sopron (HU);

dr. Molnár Sándor 17%, Sopron (HU);
dr. Varga Ferencné 17%, Sopron (HU);
Szalai László 16%, Sopron (HU);
Komán Szabolcs 16%, Sopron (HU)

(72) dr. Molnár Sándor, Sopron (HU);
dr. Varga Ferencné, Sopron (HU);
Szalai László, Sopron (HU);
Komán Szabolcs, Sopron (HU)

(54) A sarangolt hengeres fa választékok (papírfa, rostfa, tûzifa)
mennyiségének meghatározása fotoanalitikai módszerrel

(57) A sarangolt hengeresfa választékok mennyiségének meghatározá-
sára ma nincs egységesen elfogadott eljárás. A módszer egy fotoanaliti-
kus eljárás, melynek keretében a sarangról készült fénykép alapján a sa-
rangon belüli faanyag aránya egyértelmûen meghatározható.

(51) A01K 1/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00318 (22) 2007.05.04.
(71) (72) Fekete István, Abony (HU)
(54) Javított tulajdonságú ketrecegyüttes nyulak tenyésztésére
(74) dr. Pál András, Pál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya javított tulajdonságú ketrecegyüttes nyulak te-
nyésztésére, amely az egymástól eltérõ nemû és korú egyedek befogadá-
sára alkalmas, fallal határolt életteret, az életteret egymástól elhatárolt
térrészekre szétválasztó térhatároló tagokat, valamint a térhatároló ta-
gok legalább egy részében kialakított átvezetõ nyílásokat tartalmaz, az
életteret alkotó térrészek között legalább egy darab bakfolyosó és leg-
alább két darab anyatartó térrész van, az anyatartó térrész és a bakfolyo-
só között külsõ térhatároló tagok vannak elhelyezve, a külsõ térhatároló
tagokban külsõ átvezetõ nyílások vannak, a külsõ átvezetõ nyílásokhoz
pedig azok alakjától eltérõ alakú és/vagy annak szabad méretét meghala-
dó méretû, anyanyúlra felhelyezhetõ gallérok vannak hozzárendelve.

A gallér méretétõl és/vagy alakjától eltérõ méretû és/vagy alakú,
bak nyúlra felerõsíthetõ kolonccal van kiegészítve, ahol a kolonc a kül-
sõ átvezetõ nyílás (21a) méretéhez és alakjához igazodó, használati
helyzetében a külsõ átvezetõ nyíláson (21a) átvezethetõ alakkal és mé-
rettel rendelkezik, továbbá az élettérnek (10) az anyatartó térrészhez
(12) csatlakozó legalább egy fialtató térrésze (13) van, az anyatartó tér-
rész (12) és a fialtató térrész (13) közé belsõ térhatároló tag (22) van
beiktatva, az anyatartó térrészt (12) a fialtató térrésztõl (13) elválasztó
belsõ térhatároló tag (22) belsõ átvezetõ nyílással (22a) van ellátva, a
belsõ átvezetõ nyílásnak (22a) a gallér (30) átbocsátására alkalmas, de
a kolonc (40) áteresztését kizáró alakja és mérete van, a belsõ átvezetõ
nyílás (22a) segédnyílással (22b) van társítva, a segédnyílás (22b)
aljának (22c) közelében egyik akadályelem (22d) és/vagy a segédnyí-
lásban (22a) másik akadályelem (22e) van fölszerelve.

(51) A01K 47/00 (2006.01)

A01K 47/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00768 (22) 2006.10.09.
(71) (72) Tóth Zoltán, Fényeslitke (HU)
(54) Méhek élettevékenysége által forgatott forgó fészekkeretes

méhkaptár és eljárás méhcsaládok tartására, tenyésztési
szempontból történõ kiválasztására

(57) A találmány tárgya méhek élettevékenysége által forgatott forgó fé-
szekkeretes méhkaptár (1), méhcsaládok tartására, tenyésztési szem-
pontból történõ kiválasztására. A találmány lényege, hogy a forgó fé-
szekkeretes fiókban (3), forgó fészekkeretek (9) vannak záró forgó fé-
szekkeretek (17) között egymáshoz kapcsolva, és legalább egyik záró
forgó fészekkeret (17) egyirányú forgást megengedõ szerkezettel (12)
van ellátva, mely a kaptár vázszerkezetében, falában kialakított tartóba
illeszkedik. A találmány tárgya továbbá eljárás méhcsaládok tartására, a
méhcsaládok állapotának és egyes tenyésztési tulajdonságainak a fordu-
latszámláló eredményébõl történõ megállapítására.

A méhkaptár nemcsak paraziták, atkák, például varroa atka szapo-
rodásának megzavarására alkalmas, hanem egyik célszerû kialakítása a
kis kaptárbogár imágónak, lárváinak csapdázására is.

(51) A43B 13/28 (2006.01)

A43B 9/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00541 (22) 2007.08.17.
(71) Chen, Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
(72) Chen, Chuang-Chuan, Taipei Country (TW)
(54) Cipõ
(30) 095140135 2006.10.30. TW
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány módot ad a cipõfelsõrész (200) és a járótalp (240) egy-
máshoz kapcsolásának elõsegítésére. A találmány szerinti cipõ tartal-
maz: cipõfelsõrészt (200), amely oldalsó cipõfelsõrészt (210) és alsó ci-
põfelsõrészt (220) tartalmaz; összekötõ közdarabot (230), amely egy, az
oldalsó cipõfelsõrészt (210) körülvevõ elsõ felületet (231), egy, az elsõ
felülethez (231) kapcsolódó, és kifelé irányba nyúló második felületet
(232), egy, a második felülethez (232) kapcsolódó, és lefelé irányba nyú-
ló harmadik (233) felületet, valamint egy, a harmadik felülethez (233)
kapcsolódó, és befelé irányba nyúló negyedik felületet (234) tartalmaz,
továbbá a második felület (232) több lyukat (235) tartalmaz; és egy, az
összekötõ közdarabot (230) és az alsó cipõfelsõrészt (220) körülvevõ já-
rótalpat (240), amelynél a járótalpat (240) képezõ anyag kitölt egy, az
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összekötõ közdarab (230) negyedik felülete (234) és az alsó cipõfelsõ-
rész (220) közötti rést, valamint a második felületen (232) lévõ lyukakat
(235).

(51) A47C 5/04 (2006.01)

A47C 5/06 (2006.01)

A47C 5/10 (2006.01)

A47C 9/00 (2006.01)

A47C 15/00 (2006.01)

A61H 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00083 (22) 2007.01.25.
(71) (72) Borsi Zoltán, Máriapócs (HU)
(54) Tposer mozgást segítõ szék, szexuális segédeszköz
(74) dr. Gaál Attila ügyvéd, Nyíregyháza
(57) A találmány a Tposer mozgást segítõ szék, szexuális segédeszköz,
amelynek rozsdamentes acél kerete (2) és vastag természetes illatosított
gumiszalag nyerge (5) van.

A gumiszalag nyereg az acélvázra oldalirányból, rozsdamentes
acélcsavarokkal biztonságosan csatlakoztatható (3; 4; 6). A találmány
lényege olyan szexuális segédeszköz, amely kivitelében szék, könnyen
össze- és szétszerelhetõ, állítható magasságú, és az együttlétek alkal-
mával (7) a föl-le mozgást rugalmasságánál fogva segíti, így megkímél
az idõközben fellépõ fizikai fáradtságtól és javítja az együttlétek minõ-
ségét.

(51) A47C 7/18 (2006.01)

A47C 7/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00536 (22) 2007.08.15.
(71) (72) Kovács Attila, Budapest (HU);

Kovács Krisztián, Budapest (HU)
(54) Légmatrac
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány szerinti légmatracot az jellemzi, hogy légzáró réteggel
(4, 9) bevont, azzal egybedolgozott habanyaga (5, 10) és habanyag (5,
10) rugalmasságát és dinamikus mûködését biztosító nyomásszabályozó
szelepe (12, 15) van.

4. ábra

(51) A61B 5/11 (2006.01)

A61F 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00655 (22) 2004.11.12.
(71) International Patent Owners (Cayman) Limited,

Grand Cayman (KY)
(72) Sherry, Eugene, Penrith, New South Wales (AU);

Egan, Michael, Blacktown, New South Wales (AU);
Lye, Bob, Brookvale, New South Wales (AU)

(54) Mérõeszköz sebészeti eljárásban való alkalmazáshoz
(30) 20039062382003.11.12. AU
(86) PCT/AU 04/01568 (87) WO 05/046475
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt mérõeszköz sebészeti eljárásban való alkal-
mazáshoz egy elsõ síkban lévõ elsõ szög és egy második síkban lévõ má-
sodik szög meghatározására, amely mérõeszköz tartalmaz:

testet, és a testhez szerelt függõhimbát, amely lokális gravitációs
mezõ hatása alatt függ, és amely az elsõ szög és a második szög megha-
tározásához mind az elsõ síkban, mind a második síkban alkalmas a
testhez viszonyított elfordulásra. A találmány másrészt olyan mérõesz-
köz, amely két függõhimbát tartalmaz.

23. ábra

(51) A61B 17/00 (2006.01)

A61B 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00896 (22) 2006.12.04.
(71) Kullancs Bt., Páty (HU)
(72) dr. Kapiller Zoltán, Páty (HU)
(54) Eltávolító eszköz kisméretû kullancsok, különösen kullancs-

lárvák vagy kullancsnimfák számára

(57) A találmány tárgya eltávolítóeszköz kisméretû kullancsok,
különösen kullancslárvák vagy kullancsnimfák számára, amely eszköz
szárból (3) és a szárhoz (3) nyakkal (2) vagy nyak (2) nélkül csatlakozó
hegybõl (1) áll.

A találmány lényege, hogy
– a hegy (1) a nyakhoz (2) vagy a szárhoz (3) illeszkedõ talpával

szemben levõ, az eszköz szimmetriasíkjára merõleges keskeny oldala
0,4–0,6 mm hosszúságú tompa élként van kialakítva, míg

– a tompa él, valamint legalább a hegyen (1) lévõ összes élek leg-
alább 0,2 mm-es sugárral le vannak kerekítve.
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(51) A61F 2/02 (2006.01)

A61B 17/56 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00338 (22) 2007.05.11.
(71) (72) dr. Kádas István, Budapest (HU);

Bagi István, Budapest (HU);
Kádas Dániel, Budapest (HU);
dr. Szita János, Budapest (HU);
dr. Hangody László, Budapest (HU)

(54) Rögzítõ és feszítõ implantátum, elsõsorban térdszalag pótlá-
sához

(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány szerinti implantátum elsõsorban térdszalag pótlásához
használható, és egyik végénél a csonthoz rögzített térdszalag oltvány
(21) szabad végét befogó elemmel, a befogó elemet feszítõ elemmel (4),
valamint a befogó és feszítõ elemeket befogadó és a csonthoz rögzített
tokkal (1) van ellátva. A tok (1) egy csõ, amely a proximális oldalán, be-
lül csavarmenettel (2) és legalább egy vezetõhoronnyal (3), kívül pedig
rögzítõelemmel van ellátva. A találmány szerinti konstrukciónál a befo-
gó elemet (6) feszítõ elem (4) a tok (1) belsõ csavarmenetébe (2) illesz-
kedõ, központi átmenõ furattal (7) ellátott dugó, amelynek proximális
végén nyomatékátadó elem, disztális végén pedig forgást megengedõ és
tengelyirányú mozgást gátló kapcsolóelem (9) van és a befogó elem (6)
legalább proximális végén a tok (1) furatába illeszkedõ alakú, a feszítõ
elem (4) forgást megengedõ és tengelyirányú mozgást gátló kapcsoló-
elemével (9) kapcsolódó csatlakozó része (10) van, továbbá külsõ
palástján legalább egy, a tok (1) vezetõhornyába vagy hornyaiba (4)
illeszkedõ vezetõeleme(i) (5) van(nak).

(51) A61F 2/34 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00424 (22) 2007.06.19.
(71) Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(72) dr. Csernátony Zoltán, Debrecen (HU)
(54) Beültethetõ vápaegység csípõprotézisekhez
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya beültethetõ vápaegység csípõprotézisekhez,
amely vápabetét legalább egy részének befogadására szolgáló mélye-
dést körülzáró fallal rendelkezõ vápacsészét, valamint a vápacsészéhez
hozzákapcsolható rögzítõ részegységet tartalmaz, ahol a vápacsészének
csatlakozó idomokkal ellátott pereme, míg a rögzítõ részegységnek egy
vagy több kapcsolóidoma van, a rögzítõ részegység kapcsolóidoma pe-

dig közvetlenül vagy kötõelem segítségével a vápacsésze peremének
csatlakozó idomával van összekötve, és a rögzítõ részegység így van a
vápacsészével összeerõsítve.

A találmány jellegzetessége, hogy a rögzítõ részegység (30) a pe-
remnek (20) csak egy részét lefedõ, arra ráhelyezhetõ belsõ érintkezõ
sávval (31), valamint a belsõ érintkezõ sávból (31) kinyúló, és a belsõ
érintkezõ sávhoz (31) viszonyítva elhajlítható és/vagy elfordítható
nyaktaggal (33) rendelkezik, a kapcsolóidomok (32) a rögzítõ részegy-
ség (30) belsõ érintkezõ sávjában (31) vannak elrendezve, míg a nyak-
tag (33) csontcsavarok (40) fogadására alkalmas egy vagy több átveze-
tõ járattal (34) van kiegészítve, a vápaegység (1) beültetett helyzetében
pedig a peremre (20) legalább két darab, egymástól függetlenül elmoz-
dítható és egymástól ugyancsak függetlenül fölerõsíthetõ rögzítõ rész-
egység (30) van fölszerelve.

(51) A61F 13/38 (2006.01)

A61F 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00144 (22) 2007.02.09.
(71) (72) Tuska Tamás, Budapest (HU)
(54) Egyszer használatos váladékeltávolító eszköz, különösen fül-

tisztításra
(57) A találmány tárgya egyszer használatos váladékeltávolító eszköz,
különösen fültisztításra, amelynek fogórésze (1), tisztítófeje (3), a fogó-
részt (1) és a tisztítófejet (3) összekötõ, fül-, vagy orrjáratba történõ
könnyû bevezetésre szolgáló csöve (2) van. A találmány szerinti vála-
dékeltávolító eszközre jellemzõ, hogy a fogórész (1), a csõ (2) és a tisztí-
tófej (3) rugalmas anyagból elõállított, hermetikus zárt rendszert alkot, a
fogórész (1) falvastagsága (11) a csõ (2) falvastagságával (21) közel
megegyezik, a tisztítófej (3) falvastagsága (31) pedig mind a fogórész
(1) falvastagságánál (11), mind a csõ (2) falvastagságánál (21) lényege-
sen vékonyabb. A fogórész (1) a zárt rendszerben lévõ levegõ nyomásá-
nak szabályozására alkalmas alakú, a tisztítófej (3) használatkor a fül-
vagy orrjárat belsõ felületére szorosan illeszkedõ formájúra van kialakít-
va. A tisztítófejnek (3) a fül- vagy orrjárat megfelelõ belsõ részével
érintkezõ külsõ felületére pedig használatra kész állapotban puha és
nedvszívó anyagból elõállított csíkok (4) a tisztítófej (3) végétõl (32)
túlnyúlóan visszahajtva, a tisztítófej (3) alsó részéhez vannak oldhatat-
lan kötéssel rögzítve.

(51) A61H 1/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00314 (22) 2007.05.02.
(71) (72) Ádám Tamás, Budapest (HU)
(54) Ágy porckorong és izombántalmak kezelésére
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(57) A találmány tárgya ágy porckorong- és izombántalmak kezelésére,
amelynek támasztótalpakkal (12) rögzített, távtartókkal (3) és átfordu-
lásgátlókkal (2), kapaszkodóval (4), egyben legurulásgátlóval ellátott
tartóbakján (1) vízszintes tengely körül (T) átfordítható, keretben (5)
rögzített görgõs szivacshengerekbõl (6) álló feklapja (11) van, a feklap
(11) két nagyobb méretû szivacshengerbõl (8) és lábtartóból (3) álló,
méretre állítható bokarögzítõvel (7) és combrögzítõ hevederrel (10) van
felszerelve. Ezen kívül a kapaszkodón (4) adott távolságokra helyezett
furatok (13) vannak, az ezek által behatárolt vízszintes tengely (T1)
mentén beillesztett támasztók szabályozzák az átfordulás mértékét.
Igény szerint a vízszintes tengely (T) alatti, a tartóbak (1) lábai által
határolt háromszögben elhelyezhetõ kézi- vagy villanymotoros csiga-
hajtás, amely a tengelyt (T) mozgatja, kiváltva a kézi átforgatást.

(51) A61H 1/02 (2006.01)

A63B 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00646 (22) 2007.10.04.
(71) (72) Bujdák Attila, Nagyréde (HU)
(54) Nyújtópad egészségügyi kezeléshez
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) Nyújtópad (10) (11) egészségügyi kezeléshez, amelynek a beteg rá-
fekvését megengedõ vízszintes alaphelyzetû merev padja és ehhez rög-
zített tartóállványa (12) van, a pad (11) egyik végéhez a beteg lábát vagy
fejét tartó és a padhoz kapcsoló kengyel (13) csatlakozik, a pad (11)
szöghelyzete a tartóállvánnyal (12) létesített csuklós (31) kapcsolat ré-
vén a vízszintes és egy maximálisan megdöntött helyzet között folyama-
tosan változtatható, a pad (11) a szöghelyzet-változtatást biztosító hely-
zetállító szerkezettel kapcsolódik, amely mindkét irányú szöghelyzetál-
lító mozgást biztosító, és bármely helyzetben a padot (11) rögzítõ, a
beteg által mûködtethetõ vezérlõkapcsolót (15) tartalmaz.

(51) A61K 31/20 (2006.01)

A61K 31/122 (2006.01)

A61K 31/355 (2006.01)

A61K 35/74 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00552 (22) 2007.08.27.
(71) (72) dr. Fehér János, Budapest (HU)
(54) Készítmény és eljárás gyulladás gátlására
(74) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
(57) A találmány gyulladásgátló eljárásokra és készítményekre vonatko-
zik emberi és emlõs állati szervezetben a gyulladás elemi gátlására. Lé-
nyege, hogy a gyulladásban érintett sejtekben gátolja a gyulladást kivál-
tó lipoid-peroxid keletkezését oly módon, hogy a plazmamembrán re-
dox rendszerébe (PMRS) juttatja a következõ anyagokat
a) elemi gyulladásgátló hatóanyag-kombináció, amely tartalmaz:

i) legalább egy omega-3 zsírsavat és
ii) E-vitamint és
iii) koenzimQ-t (CoQ) és/vagy
iv) adott esetben egy probiotikumot;

b) segédanyagokat, elõnyösen valamely gyógyszerészetileg elfogad-
ható emulgeáló szert.
Elõnyös készítmények a lipidemulziók parenterális adagolásra.

(51) A61N 5/00 (2006.01)

A61H 9/00 (2006.01)

A61N 7/00 (2006.01)

H04R 1/00 (2006.01)

A61H 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00602 (22) 2007.09.17.
(71) (72) Kurcsik János, Hatvan (HU)
(54) Hordozható készülék, amelynek az érszûkületbõl, fáradtság-

ból, megerõltetésbõl adódó lábfájdalomnak csökkentése,
megszüntetése a célja

(57) A talpra helyezett kezelõfej (1) három jelátalakítója (4a, 4b, 4c) és a
negyedik elektromágneses teret létrehozó jelátalakító (4d) által létreho-
zott összetett hang és mágneses tér hatására a kezelés hatásosan hat a
fenti fájdalmak megszüntetésére. A kezelõfej (4) a jelgenerátor (1) által
elõállított 38 Hz-tõl 14 500 Hz-ig folyamatosan növekvõ 90 sec idõ
alatt felfutó és ezt periodikusan ismétlõ jelet állít elõ, amit az erõsítõvel
(2) felerõsítve az idõkapcsolóval (3) szabályozva van vezérelve. A keze-
lõfej kialakításánál figyelni kell a jelátalakítók elhelyezésére, miszerint
a három hangfrekvenciás jelátalakítót (4a, 4b, 4c) a talp teljes hosszában
kell elhelyezni és úgy kell bekötni, hogy a középsõ inverzben mûködjön
a két szélsõhöz képest. A negyedik elektromágneses teret létrehozó
jelátalakítót (4d) pedig a talpszinttõl egy cm-re a talpat körülvéve kell
tekercselni.

1. ábra

(51) A61N 5/06 (2006.01)

A61N 5/073 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00570 (22) 2007.09.03.
(71) Optimal Optik Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Domján László, Budapest (HU);

Kautny Szabolcs, Budapest (HU);
Molnár András, Budapest (HU);
Sághy Attila, Mosonmagyaróvár (HU);
dr. Szarvas Gábor, Budapest (HU)

(54) Gyógyászati lámpa, gyógyászati lámpa lámpaházához csatla-
koztatható polarizációs szûrõ és szûrõkészlet, valamint ezek-
bõl álló gyógyászati lámpakészlet

(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(57) A találmány tárgya olyan gyógyászati lámpa (1), amely tartalmaz
apertúrával (5) rendelkezõ lámpaházat (2), a lámpaházon (2) belül elren-
dezett fényforrást (4), és a lámpaházhoz (2) eltávolíthatóan csatlakoztat-
ható polarizációs szûrõt (3).

A találmány tárgya továbbá gyógyászati lámpa (1) lámpaházához
(2) csatlakoztatható polarizációs szûrõ (3) készlet, amelynek lényege,
hogy egymás után elrendezett polarizátorral (9) és különbözõ hullám-
hossztartományban áteresztõ hullámhossz-szûrõvel rendelkezõ polari-
zációs szûrõket (3) tartalmaz.

A találmány tárgya továbbá ilyen polarizációs szûrõ (3) önmagá-
ban, valamint olyan gyógyászati lámpa (1) készlet, amely a találmány
szerinti polarizációs szûrõ (3) készletet és gyógyászati lámpát tartal-
maz.

(51) A61N 7/00 (2006.01)

A61B 8/00 (2006.01)

A61H 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00662 (22) 2007.10.10.
(71) Ventino Kft., Debrecen (HU)
(72) dr. Pórszász Róbert 25%, Debrecen (HU);

dr. Pankucsi Csaba 25%, Debrecen (HU);
dr. Batta József Tamás 20%, Debrecen (HU);
dr. Farkas Zsolt 20%, Debrecen (HU);
Ferenczi György 10%, Budapest (HU)

(54) Csontrezgést keltõ eszköz, az eszköz alkalmazása az arcüre-
gek vizsgálatára és a légúti betegségek kezelésére

(74) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(57) A találmány tárgya csontrezgést keltõ eszköz, az eszköz alkalmazá-
sa az arcüregek vizsgálatára és a légúti betegségek kezelésére. A talál-
mány szerinti eszköz elõnyösen az orr járulékos üregeinek (paranazális
szinuszok) vizsgálatára, és a paranazális szinuszokkal összefüggésben
lévõ betegségek, elsõsorban a rhinoszinuszitiszek kezelésére vagy meg-
elõzésre alkalmas.

(51) A63B 23/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00597 (22) 2007.09.14.
(71) (72) Nacsa Richárd, Szeged (HU)
(54) Csuklócsavarásos bicepszgép
(57) Csuklócsavarásos bicepszgép, amely áll talpból (5), oszlopból (4)
azzal jellemezve, hogy a rugós csappantyúval (8) állítható fogantyú (1)
két végén csapágyazott csapágyházon (2) keresztül egy tengellyel (9) a
súlytartóhoz (3) csatlakozik, és a markolat (6) és a súlytartó kar (12)
egymással 45°-os szöget zár be.

(51) A63B 41/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00334 (22) 2007.05.10.
(71) (72) Szõke Károly, Debrecen (HU)
(54) Selyemlabda
(57) A selyemlabda lényegében egy labda, amelynek a külsõ alakja töké-
letes gömb, négy darab körbõl van hajlítva és ezen körök kerülete men-
tén varrják és/vagy ragasztják és/vagy forrasztják ezeket egymáshoz.

Kinézete olyan gömb, amelyen jól látszanak a varrási vagy ragasz-
tási vagy forrasztási vonalak, amelyek négy darab egybevágó gömbhá-
romszöget alkotnak, és három-három találkozik egy-egy pontban,
összesen négy pontban.

(51) A63B 49/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00587 (22) 2007.09.11.
(71) (72) Nonn György, Budapest (HU)
(54) Visszajelzõ teniszütõ
(57) A teniszütésnél nagyon fontos, hogy a játékos a labdát az ütõ köze-
pén találja el, mert akkor van az ütésnek ereje. Ennek begyakorlása azért
nehéz, mert a kezdõ játékos nem veszi észre, ha nem így történik, hiszen
a labda akkor is átmegy a másik térfélre. Ha viszont a helyes ütést egy
hang is jelzi, a játékos elõbb-utóbb ráérez, hogyan kell a labdát eltalálni.
Ezért egy olyan ütõt fejlesztettek ki, amelyik sípol, ha a labda középen
találkozik az ütõvel. Az ütõ keretére egy apró lézerlámpa (1) van felsze-
relve, amelyik a fényt az ütõ szemközti kerete felé irányítja a középvona-
lon. Szemben, szintén az ütõ keretén felszerelt érzékelõ (2) jelzi, ha a
labda a fénysugarat megszakítja. A jel az ütõ markolatába épített síphoz
jut, amelyik megszólal. Ha nem szólal meg, az ütés nem sikerült optimá-
lisan. Az egész szerkezet olyan apró, hogy a játékot nem akadályozza, a
síp erõsségét állítani lehet.
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(51) A63F 7/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00499 (22) 2007.07.30.
(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 játékterüle-
ten elhelyezett, és a bábuk által továbbítható korong.

A megoldás jellegzetessége egyfelõl, hogy a játékterület (11) egy-
mástól térközzel (T) elválasztott befúvónyílások (15) sokaságával van
ellátva, a befúvónyílások (15) kimeneti csonkja (15a) a játékterület
(11) homlokfelületének (11a) közelében, míg a befúvónyílások (15)
bemeneti csonkja (15b) a játékterület (11) hátfelületének (11b) közelé-
ben van, a befúvónyílások (15) bemeneti csonkjainak (15b) legalább
egy része közegszállító vezeték (51) közbeiktatásával forrásegységhez
(50) van csatlakoztatva, és így az ügyességi játék használati helyzeté-
ben a játékterület (11) homlokfelületének (11a) legalább egy része a
forrásegységbõl (50) származó közegfilm-réteggel (52) van borítva,
és/vagy a korong (41) anyagába egy vagy több fogadófészek (42) van
bemunkálva, a fogadófészekben (42) elforgathatóan ágyazott gördülõ-
elem (43) van elhelyezve, a gördülõelem (43) átmérõje (R) pedig a
korong (41) vastagságát (V) meghaladja.

A megoldás jellegzetessége másfelõl, hogy a játékterület (11)
homlokfelületének (11a) legalább egy részét mágnes tulajdonságú le-
begtetõtest (17) alkotja, továbbá a játékelem (40) legalább két darab ál-
landó mágnes anyagú betéttesttel (44, 45), valamint a betéttesteket (44,
45) egymáshoz viszonyított állandó helyzetükben megtartó befogóház-
zal (46) rendelkezik, az állandó mágnes anyagú betéttestek (44, 45)
azonos polaritással egymás felé fordítva vannak a befogóházban (46)
elrendezve, a lebegtetõtest (17) játékterület (11) hátfelületével (11b) el-
lentétes külsõ oldalának (17a) a polaritása pedig ellentétes a betéttestek
(44, 45) egymás felé nézõ oldalának polaritásával.

(51) A63F 7/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00681 (22) 2007.10.18.
(71) (72) Dezsõ Sándor, Gyõr (HU)
(54) Amerikai futball szabályai szerint játszható asztali labdajáték
(57) Az amerikai futball szabályai szerint játszható asztali labdajáték,
melynek játéktáblája, a játéktábláján az amerikai futballpálya beosztása
szerint beosztott játéktere, a játéktért két rövidebb oldalán rögzített két
kapuja, a játéktér mellett elhelyezett szektorai, dobókockája és csapatré-
szei vannak.

A találmány lényege, hogy a játéktér (1) két hosszanti oldalán
egy-egy sín (7/a) van kialakítva, mely síneken (7/a) az elsõ kísérletet
jelzõ mozgatható csík (7) van elhelyezve. A játékbábuk (30) csapatré-
szeket alkotnak és a játéktéren (1), rögzíthetõ módon vannak kialakít-
va, továbbá a játéktér (1) mellett elhelyezett a megteendõ yardokat (3),
az idõt (4), a negyedjelzõt (5), a kísérletjelzõt (6), az idõkérést jelzõ (8),
a challange jelzõ (9) és a mérkõzés eredményét mutató jelzõ (10)
szektorokon követhetik nyomon a játék állását.

1. ábra

(51) A63H 33/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00454 (22) 2007.07.03.
(71) (72) Jéger József, Nagyszékely (HU)
(54) Építõ játékelem
(57) A találmány tárgya egy olyan, három darab, egymáshoz 120°-ban
saját anyagával rögzített, azonos méretû gömb, lapított gömb, vagy len-
cseszerû fém, vagy mûanyag játékelem, melyeket mindenféle segédesz-
köz nélkül, három érintkezési ponton keresztül függõlegesen helyezhe-
tünk egymásra.

A játékelemekkel történõ játék célja az X+1 képlet gyakorlati
megvalósítása, nevezetesen a legfelsõ játékelem minél magasabb szint-
jének elérése.
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B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B01J 38/00 (2006.01)

C07D 207/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00486 (22) 2007.07.23.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont,

Budapest (HU)
(72) dr. Soós Tibor, Budapest (HU);

Dalicsek Zoltán, Mezõkovácsháza (HU)
(54) Eljárás fázisjelölõ csoportokat hordozó difenil-prolinol típusú

katalizátorok visszanyerésére, az így visszanyerhetõ új katali-
zátorok és felhasználásuk

(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás fázisjelölõ csoportként (a) általános kép-
letû csoportokat hordozó difenil-prolinol típusú katalizátorok – a képlet-
ben
R1, R2 és R3 azonos vagy eltérõ és jelentésük
(i) trifluor-metil-csoport,
(ii) 1,1,2,2-tetrafluor-etoxi-csoport (-O-CF2-CF2H),
(iii) adamantil- vagy ferrocenil-csoport, amelyek adott esetben a gyû-

rûn 1–4 szénatomos alkil- és/vagy 1–4 szénatomos alkoxi-szubsz-
tituens(eke)t hordozhatnak, és adott esetben -O-, -S-, -CH2-
és/vagy -C(CH3)2- elemekbõl felépített 1–4 tagú láncon keresztül
kapcsolódnak a molekula többi részéhez; vagy

(iv) 3–10 szénatomos alkilcsoport, amely -O- vagy -S- atomon keresz-
tül kapcsolódik a molekula többi részéhez, vagy ha ilyen kapcsoló
atom nincs jelen, akkor az alkilcsoport -CH2-, -C(CH3)2-,
-C(CH3)(C2H5)- vagy -C(C2H5)2- láncrésszel kapcsolódik a mole-
kula többi részéhez; továbbá

R1, R2 és R3 közül legfeljebb kettõ hidrogénatom is lehet;
mi mellett az (a) általános képletû csoport adott esetben további

szubsztituensként egy vagy több -OR és/vagy -SR csoportot hordozhat
– visszanyerésére az azokat tartalmazó elegyekbõl, oly módon, hogy

(1) a katalizátort tartalmazó elegyet nem porózus felületû alumíni-
um-oxid, szilikát vagy aluminoszilikát hordozóra vagy fordított fázisú
szilikagél hordozóra párolják rá, a hordozóról vízzel vagy legalább 20
térfogat% vizet tartalmazó poláros szerves oldószerrel való mosással
eltávolítják a katalizátortól eltérõ komponenseket, majd a hordozóról
vizet nem tartalmazó szerves oldószerrel lemossák a katalizátort, és
kívánt esetben az így kapott oldatból elkülönítik a katalizátort; vagy

(2) a katalizátort tartalmazó elegyet egy vízzel nem elegyedõ fá-
zisból és egy legalább 20 térfogat% vizet tartalmazó poláris fázisból
álló oldószerrendszer között oszlatják meg, a vízzel nem elegyedõ fá-
zist elválasztják, és kívánt esetben a vízzel nem elegyedõ fázisból
elkülönítik a katalizátort.

(51) B03C 1/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00471 (22) 2007.07.09.
(71) (72) Gyetvai Zoltán, Budakalász (HU)

(54) Mágneses térerõ elosztó készülék gáz, illetve folyadékok mág-
neses kezelésére

(74) Kacsuk Zsófia, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(57) A találmány tárgya mágneses térerõ elosztó készülék tartály vagy
csõvezeték (2) falával körülvett gáz, illetve folyadék mágneses kezelé-
sére, amelynek a tartály vagy csõvezeték falán kívüli mágnesei (1)
vannak. A találmány lényege, hogy

– a tartály vagy csõvezeték (2) tengelyével párhuzamos mágneses
tengellyel elrendezett mágneseket (1) és

– a tartály vagy csõvezeték (2) belsejét a tartály vagy csõvezeték
(2) tengelyére merõleges keresztmetszet mentén több részre (7) osztó
mágnesezhetõ betétet (3) tartalmaz.

A találmány tárgya továbbá olyan mágneses térerõ elosztó készü-
lék gázt, illetve folyadékot szállító csõvezetékhez (2), amelynek lénye-
ge, hogy tartalmaz:

– a csõvezetékhez (2) csatlakoztatható csõszakaszt,
– a csõszakaszon kívül elrendezett, a csõszakasz hossztengelyével

párhuzamos mágneses tengelyû mágneseket (1), és
– a csõszakaszon belül elrendezett, a csõszakasz belsejét egy a

hossztengelyére merõleges keresztmetszet mentén több részre osztó
mágnesezhetõ betétet (3).

(51) B05B 1/18 (2006.01)

B05B 7/32 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00631 (22) 2007.09.27.
(71) PapaMama Kollektív AB, Uppsala (SE)
(72) Milléte Balázs, Emõd (HU);

Telekes Tamás, Bükkszentkereszt (HU)
(54) Zuhanyfej
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya zuhanyfej, amelynek vízbevezetõ csõhöz csat-
lakoztatott csatlakozófejjel ellátott, legalább részben perforált falú víz-
tere (1), a víztérrel (1) érintkezõ, önmagában ismert adagolófejet tartal-
mazó adalékanyag-tartálya (3), és az adalékanyag-tartállyal (3) érintke-
zõ, nyomógombot és kivezetõ csövet magában foglaló kiadagoló tere (4)
van. A találmány lényege, hogy a víztér (1), az adalékanyagtartály (3) és
a kiadagoló tér (4) összefüggõ felszínû, forgásszimmetrikus testet képe-
zõ módon vannak egymáshoz oldható kötéssel rögzítve, és a kiadagoló
tér (4) az adalékanyag-tartályhoz (3) a forgásszimmetrikus test szimmet-
riatengelyének irányában való elmozdulást megengedõ módon van csat-
lakoztatva.
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(a)

1/a ábra

1. ábra

2. ábra



(51) B29C 51/12 (2006.01)

B29C 51/22 (2006.01)

B29C 51/42 (2006.01)

B29K 105/06 (2006.01)

E04B 1/80 (2006.01)

E04C 2/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00934 (22) 2006.12.20.
(71) (72) Csalló Zoltán, Ajkarendek (HU)
(54) Eljárás hálóval merevített építõelem elõállítására, valamint

az eljárással elõállított építõelem
(57) A találmány tárgya eljárás hálóval merevített építõelem elõállításá-
ra, valamit az eljárással elõállított építõelem, amely eljárás segítségével
megfelelõ merevséggel, hajlítószilárdsággal, ellenálló képességgel és
nagyfokú rugalmassággal rendelkezõ, könnyûszerkezetes építmények
felépítésére és épületek burkolására alkalmas építõelem állítható elõ.

A találmány szerinti egyik eljárás során a polisztirol lap (1) felszí-
ni rétegébe a hálót (2) oly módon rögzítjük, hogy az elõmelegített forgó
henger (4) alatt a polisztirol lapot (1) a ráhelyezett hálóval (2) együtt át-
toljuk, miközben a hõ hatására a polisztirol lap (1) felszíni rétege meg-
olvad, és a háló (2) ebbe az olvadt rétegbe rögzül.

A találmány szerinti másik eljárás során a polisztirol lap (1) felszí-
ni rétegébe a hálót (2) oly módon rögzítjük, hogy a polisztirol lapot (1)
a ráfektetett hálóval (2) együtt egy elõmelegített idommal kissé meg-
nyomjuk, miközben a polisztirol lap (1) felszíni rétege a hõ hatására
megolvad, és a háló (2) ebbe az olvadt rétegbe rögzül.

A találmány szerinti további eljárás során a munkatérbe helyezett
polisztirol gyöngyök alatt, és/vagy fölött hálót (2) helyezünk el, majd
ezt követõen a zárt munkatérbe juttatott meleg gõz segítségével elõállí-
tott polisztirol lap (1) felszínébe rögzül a háló (2).

A találmány továbbá építõelem, elsõsorban a találmány szerinti el-
járással elõállítva, melynek jellemzõje, hogy az építõelemet alkotó po-
lisztirol lap (1) legalább egyik, vagy mindkét oldalának felszíni rétegé-
be merevítõháló (2) van rögzítve.

1. ábra

(51) B62D 13/00 (2006.01)

B62D 13/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00795 (22) 2006.10.20.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
(54) Kisméretû utánfutó személygépkocsikhoz
(57) Az utánfutó alapváza (1) a gépjármûalváz szélein lévõ kettõ vonó-
horoghoz (13) van rögzítve gumiágyas vonószegekkel (7). Az alapvázon
(1) található csúszóbakokba (9) kapcsolódó futómûváz (2) oldalirányú
mozgása nem lehetséges, az utánfutó vázai a gépjármû hátsó tengelyére
merõleges állapotban állnak fixen. A futómûváz (2) széleire kerül rögzí-
tésre a gumiházba (8) foglalt féltengely (3), ellátva a lengéscsillapítást.
A féltengelyhez (3) futómûvillával (4) kapcsolódnak a kerekek (5). A fu-
tómûvillákat (4) az utánfutó végén összekötõ rúd (10) rögzíti gömbcsuk-
lókkal (11), ezáltal a kerekek (5) egymással összeköttetésben mozog-
nak. Elõremenetben a kerekek (5) a futómûvillák (4) segítségével elfor-
dulhatnak, kanyarodáskor felveszik a gépjármû elsõ kerekeinek ívét, vi-
szont az utánfutóvázak egy vonalban maradnak a gépjármûvel. Hátra-
menetben a futómûváz (2) a csúszóbakokban (9) elõrecsúszik. Az alap-
váz (1) széleire szerelt csúszóvillákba (6) a futómûvilla (4) is becsúszik,
meggátolva ezzel a kerekek (5) elfordulását. Hátramenetben a kerekek
(5) a vázakkal együtt beállnak a gépjármû hátsó tengelyére merõlegesen.

(51) B62K 1/00 (2006.01)

B62K 3/00 (2006.01)

B62K 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00902 (22) 2006.12.11.
(71) (72) Marchis-Markos István, Szekszárd (HU)
(54) Egykerekûvé alakítható kerékpár
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya egykerekûvé alakítható kerékpár, amelynek
elsõ villával rendelkezõ kormánytagja, valamint hátsó villát tartalmazó
vázszerkezete, továbbá a vázszerkezeten elrendezett meghajtó részegy-
sége és elsõdleges ülése van, a kormánytag pedig csatlakozó részegység
útján hossztengelye körül elforgathatóan van a vázszerkezethez hozzá-
kapcsolva.

A találmány szerinti konstrukció jellegzetessége, hogy a csatlako-
zó részegységnek (3) nyitó részegységgel és ütközõ részegységgel ren-
delkezõ kioldóegysége (32), valamint befogószerkezete (31) van, ahol
a befogószerkezet (31) a vázszerkezetnek (2) a kormánytag (1) környe-
zetébe esõ kapcsolódó zónájában (21) van a vázszerkezethez (2) hozzá-
erõsítve, míg a ütközõ részegység (34) és a nyitó részegység közül az
egyik a kormánytaghoz (1) a másik a vázszerkezethez (2) van csatla-
koztatva, a vázszerkezet (2) és a kormánytag (1) között pedig a kor-
mánytag (1) hossztengelyével (11) derékszöget bezáró síkban elhelyez-
kedõ tengelyû egy vagy több forgócsap van elhelyezve, és így a kor-
mánytag (1) a forgócsap (6) körül, a vázszerkezet (2) fõsíkjában (FS)
elbillenthetõen van a vázszerkezethez (2) hozzákapcsolva.

(51) B62K 3/00 (2006.01)

B62K 1/00 (2006.01)

B62K 25/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00482 (22) 2007.07.17.
(71) (72) Gõczey András, Budapest (HU)
(54) Testforgatással hajtható kétkerekû sporteszköz
(57) A találmány test elfordításával hajtható (I.) kétkerekes sporteszköz,
melynek egymás mögött futó (3) vivõ, és (4) hajtó kerekei vannak.
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3. ábra

2. ábra



A (3) vivõ és (4) hajtó kerekek egy egymáshoz képest elfordulást
megengedõ, de azzal szemben ellenállást kifejteni képes, állítható
szögtartományban mûködõ (1) kapcsolótaggal vannak összekötve.

A (3) vivõ kerékre függesztett (5) lapokon álló használó teste peri-
odikus ellentétes irányú elfordításával az (1) kapcsolótagban létreho-
zott váltakozó irányú nyomaték, ill. támasztóerõ hozza létre a ferde
helyzetû hajtókeréken keletkezõ elõrehajtó erõt.

1. ábra

(51) B62M 7/10 (2006.01)

B62M 11/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00292 (22) 2007.04.19.
(71) (72) Mátraházi János, Budapest (HU)
(54) Kerékpár meghajtókészlet
(57) A találmány tárgya egy olyan szerkezetekbõl álló meghajtókészlet,
amelyet egy hagyományos kerékpárra annak lényeges átalakítása nélkül
lehet felszerelni, és ezzel a kerékpár egyformán alkalmas lesz pedálos,
elektromos és hibrid-elektromos üzemmódban való használatra.

A találmány tárgyát az jellemzi, hogy a kerékpár elsõ kerék csap-
ágyazását megváltoztatva, azt egy akkumulátorról (2) üzemelõ, sarok-
csiszolóhoz hasonló meghajtó motorral (1) mûködtetve elektromos haj-
tású kerékpárt kapunk. A kerékpáron elhelyezett kicsiny belsõ égésû
motorral, vagy stirling motorral mûködtetett törpefeszültségû generátor
(3) hibrid meghajtású kerékpárt eredményez, amely hosszabb utak
megtételét háromféle üzemmódban (hagyományos, elektromos, hibrid)
is lehetõvé teszi.

1. ábra

(51) B63B 22/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00229 (22) 2007.03.20.
(71) (72) Salca János, Budapest (HU)
(54) Világító jelzõbója
(57) Világító jelzõbója úszótesttel, és az úszótest felsõ részén, a vízfel-
szín felett elhelyezett világítóegységgel, azzal jellemezve, hogy az úszó-
test (1) alá egy, a víz mozgási energiáját hasznosító, önmagában ismert
függõleges tengelyû lapátkerék (7) van építve, a lapátkerék (7) fõtenge-
lyének (8) a felsõ végéhez egy permanens mágnesekkel kialakított mág-

neses tengelykapcsolóval (13) hozzá van kapcsolva egy, a világítóegy-
séget (21) elektromos árammal ellátó, függõleges tengelyû generátor
(17) forgórésze (18) vagy tengelye (20).

(51) B63H 25/00 (2006.01)

B63H 25/06 (2006.01)

B63H 25/42 (2006.01)

B63H 25/48 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00378 (22) 2005.04.12.
(71) (72) Székffy Géza, Budapest (HU)
(54) Két kormánylapátos kormányberendezés, gyûrûs hajócsavar

által meghajtott úszómûvek hossz-, és erre merõleges tengely-
irányú haladásának irányításához és/vagy fékezéséhez

(57) A találmány szerinti megoldás az ismert kormányberendezésekkel
szemben a jelenlegi megnövekedett úszómûméretek, szállítási súlyok,
egyéb speciális eseteire és az e téren kialakulóban lévõ haladás és az eh-
hez tartozó hajózóutak meghatározott körülményeire figyelemmel az
irányítás technikai megoldásaira nyújt elõnyös kiviteli megoldásokat.

A találmány szerinti két kormánylapátos kormányberendezés egy-
vagy többgyûrûs hajócsavarok mûködését mutatja be.

Ezen két kormánylapátos kormányberendezés részben az elrende-
zettségük révén, részben a szerkezeti kialakításuk révén tud az eddig
nem ismert megnövekedett hatású irányítási mûveletekre módot nyúj-
tani.

A megoldás elõnyei abban határozhatók meg, hogy ezen kormány-
berendezéssel lehetõség nyílik a gyûrûs hajócsavarok kedvezõ vízsu-
gárhatásának irányítottá tételével a jobbra-balra fordulás gyors és kellõ
sebességû irányítottsága mellett ezen vízsugárerõket egy kedvezõ elõ-,
utófékezési mûvelet érdekében hasznosítani.

Mindezek mellett egy esetleges orrsugárkormány beépítettségével
és vezérelhetõségével kombináltan az úszómû hossztengelyére merõle-
ges irányú haladást is megvalósítani.
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(51) B65B 1/00 (2006.01)

B65B 1/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00912 (22) 2006.12.14.
(71) (72) Pálfi Imre, Városföld (HU); Tasi Zsolt, Kunszállás (HU)
(54) Eljárás és berendezés szemcsés ömlesztett anyagoknak zsákba

történõ betöltéséhez
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya egyrészt eljárás szemcsés anyagnak legalább
két füllel (22) ellátott zsákba (20) történõ csomagolására, amely eljárás
során a zsák (20) füleit (22) egy-egy fültartó karra (124) akasztják. A fül-
tartó kart (124) a rakodási felület (40) kívánt helye fölé helyezik, majd
felülrõl a zsákba (20) a fülek (22) között egy változtatható hosszúságú
töltõcsövet (134) helyezik be, majd a zsákot (20) ezen a töltõcsövön
(134) át megtöltik, és a töltés befejezése után a zsák (20) füleit (22) a
fültartó karról (124) leveszik.

A találmány tárgya továbbá berendezés (100) az eljárás végrehaj-
tásához, amely berendezés (100) az ömlesztett anyag (10) csomagolá-
sára szolgáló zsák (20) füleinek (22) felakasztásához kialakított fültartó
karokat (124) és az ömlesztett anyagot (10) a füleinél (22) fogva fel-
akasztott zsákba (20) beeresztõ álló helyzetû, változtatható hosszúságú
töltõcsövet (134) tartalmaz, amely körül zsáktartó eszközök (112) he-
lyezkednek el, és ezek függõleges irányban elõfeszítõ erõ ellenében le-
felé elmozdíthatóan hordozzák a fültartó karokat (124). Mindegyik fül-
tartó kar (124) a saját szöghelyzetét oldhatóan rögzítõ retesszel (126)
van ellátva, és a fültartó karok (124) kireteszelt állapotban lefelé elfor-
díthatóan vannak ágyazva.

(51) B65D 1/00 (2006.01)

B65D 1/02 (2006.01)

B65D 39/00 (2006.01)

B65D 51/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00771 (22) 2006.10.10.
(71) (72) Dusoczky Tamás, Budapest (HU);

dr. Motál György, Budapest (HU)
(54) Italos üvegpalack lezáró üvegdugóval, valamint eljárás az

üvegpalack megtöltésére és tartós lezárására
(57) A találmány tárgya kiemelkedõ minõségû borok, elsõdlegesen to-
kaji eredetû aszúborok befogadására és tárolására alkalmas üvegpalack,
hozzácsiszolt palacklezáró üvegdugóval, valamint fémarany tömítést
alkalmazó rendszer és eljárás az adott üvegpalack szivárgás vagy diffú-
zió útján lehetséges levegõzését megakadályozó lezárására oly módon,
hogy beletöltött érzékeny tartalma hosszú, akár sok évtizedes idejû táro-
lás alatt, külön gondozás vagy felügyelet igénye nélkül se veszítse el
vagy változtassa meg a minõségét.

(51) B65D 1/00 (2006.01)

B65D 81/36 (2006.01)

F21V 33/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00234 (22) 2007.03.22.
(71) (72) Luczenbacher János, Budapest (HU)
(54) Kivilágított tárolóeszköz
(57) Kivilágított tárolóeszköz, célszerûen folyadék tárolására szolgáló,
fényáteresztõ falú, zárelemmel ellátott palack, melynek tárolóteret hatá-
roló falán és/vagy zárelemén egy vagy több aktív fényforrás van. A kivi-
lágított palackon és/vagy annak zárelemén egy vagy több azonos
és/vagy különbözõ színû fényforrás van. A fényforrás fénysugara cél-
szerûen a tárolótér belseje felé irányul. A palack falán és/vagy zárele-
mén a tárolótérbe egy vagy több benyúló nyúlvány van, a fényforrás a
nyúlványban helyezkedik el.

(51) B65D 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00578 (22) 2007.09.07.
(71) (72) Szõke Károly, Debrecen (HU)
(54) Gömbháromszögbõl álló gömbtartály
(57) A gömbháromszögekbõl álló gömbtartály egymással egybevágó
négy darab gömbháromszögbõl áll, amely gömbháromszögek a gömb
felszínét kitevõ gömbi fõköröknek felelnek meg. A gömbháromszögek-
nek falvastagsága is van, azok tehát térbeli görbült alakzatok. A gömb-
tartály anyaga a jelenlegi gyakorlatnak megfelelõen lehet fém, mûanyag
vagy bármi, amibõl kivitelezhetõk a gömbháromszögek, így lehet fa is.

(51) B65D 47/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00831 (22) 2006.11.09.
(71) Fazekas Gábor, Budapest (HU)
(72) Fazekas Gábor 60%, Budapest (HU);

Rideg Mihály 40%, Budapest (HU)
(54) Zárókupak rugalmas szeleppel
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya zárókupak sûrûn folyós közegeket magába fog-
laló tárolóelemek lezárására, valamint a tárolt közeg kijuttatására, amely
zárókupaknak lényegében forgástest alakú idoma és a tárolóelemhez
igazodó csatlakozótagja van. A találmány jellegzetessége, hogy a záró-
kupak (1) alaptestet (2) és rugalmas adagolószelepet (3) tartalmaz, az
alaptestnek (2) a tárolóelemhez pl. palackhoz vagy flakonhoz illeszkedõ
gyûrû alakú talpa (21) és gyûszû alakú nyaka (22) van, a nyak (22) a talp-
ból (21), annak középsõ nyílása (211) körül nyúlik ki, az adagolószelep
(3) a nyakhoz (22) igazodó alakú, és a nyakba (22) szorosan bele van il-
lesztve, a nyaknak (22) a talppal (21) ellentétes vége (222) nyitott, az
adagolószelepnek (3) a talppal (21) ellentétes vége (34) pedig szerelés
után összezáródó réssel ellátott fedõlappal (32) van lezárva.
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(51) B65D 81/00 (2006.01)

B65D 1/00 (2006.01)

B65D 81/32 (2006.01)

B65D 83/00 (2006.01)

B65D 83/68 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00909 (22) 2006.12.13.
(71) (72) Lindmayer István, Döbrököz (HU)
(54) Kétkomponensû anyagok elkülönített tárolására szolgáló

duplaterû tartály, eljárás ilyen anyagok egy közös edénybe
történõ egyidejû kitöltésére, vegyítésére

(74) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya kétkomponensû anyagok elkülönített tárolására
szolgáló dupla terû tartály, valamint eljárás ilyen anyagok egy közös
edénybe történõ egyidejû kitöltésére, vegyítésére. A találmány szerinti
dupla terû tartálynak, folyadék- és gázzáró külsõ tartálya (1), és abba ki-
ömlõnyílásán (11) keresztül behelyezett, ugyancsak folyadék- és gázzá-
ró belsõ tartálya (2) van. A külsõ tartály (1) nyakán csavarmenet (12) van
kialakítva, és a kiömlõnyílásán (11) át egyik tárolandó anyag (3) van be-
töltve, a belsõ tartálynak (2) szintén kiömlõnyílása (21) van, amelyen
keresztül másik tárolandó anyag (4) van behelyezve. A találmány sze-
rinti dupla terû tartályra jellemzõ, hogy kettõs tömítést biztosító, késlel-
tetett nyitásra alkalmas záróeleme (5) van, amelynek a belsõ felületén a
külsõ tartály (1) csavarmenetére (12) rácsavarható menetes része, a kül-
sõ tartály (1) kiömlõnyílását (11) lezáró külsõ tömítõeleme (51) és a bel-
sõ tartály (2) kiömlõnyílását (21) lezáró belsõ tömítõeleme (52) van, a
külsõ tartály (1) nyakán továbbá ventilációs hornyok (13), valamint üt-
közõperem (14) van kialakítva. A belsõ tartály (2) külsõ falán támaszko-
dóbordák (22) vannak elrendezve, amelyek szorosan illeszkednek a kül-
sõ tartály (1) kiömlõnyílásába (11) és felütköznek az ütközõperemen
(14), a támasztóbordáknak (22) a külsõ tartály (1) kiömlõnyílásának (11)
belsõ falával érintkezõ része pedig rugalmas felületnek (221) van kiké-
pezve.

A találmány tárgya továbbá eljárás kétkomponensû anyag egy kö-
zös edénybe történõ egyidejû kiöntésére, vegyítésére vonatkozik,
amelynek során a külsõ tartályba (1) betöltött gáztartalmú folyadék
nagy nyomású gáz összetevõjét a záróelem (5) lazításával a külsõ tar-
tály (1) kiömlõnyílásának (11) kerülete mentén kialakult körkörös ré-
sen és a ventilációs hornyokon (14) keresztül kiengedik, majd a záró-
elem (5) teljes lecsavarása és eltávolítása után mindkét komponenst
egy közös edénybe egyidejûleg kitöltik, vegyítik, s ily módon a megha-
tározott keverési aránynak megfelelõ folyadékelegyet elõállítják.

(51) B65D 81/03 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00139 (22) 2007.02.07.
(71) (72) Németh Attila, Érd (HU)
(54) Alakformált csomagolóanyag puffasztott szemes takarmány-

ból
(57) A találmány alakformált csomagolóanyag puffasztott szemes takar-
mányból, melynek anyaga lehet rozs, rizs, kukorica, búza, illetve egyéb
puffasztható szemes takarmány. A találmány lényege, hogy a csomago-
lóanyag falai kívül, belül, vagy mindkét oldalon be van vonva rugalmas,
vagy merev térhálóval, papírral, kartonnal, vagy más újrahasznosítható

mûanyaggal. A találmány szerinti csomagolóanyag gombaölõ, rágcsá-
lók, rovarok elleni, nedvességtaszító, nehezen éghetõ szerrel van imp-
regnálva, az élelmiszerektõl való megkülönböztetés miatt ételfestékkel
van színezve.

(51) B65D 90/10 (2006.01)

F25D 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00065 (22) 2005.01.12.
(71) (72) Kovács András, Miskolc (HU)
(54) Berendezés úszófedeles tartályban lévõ folyadék hûtéséhez
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya berendezés tartályok hûtéséhez úszófedeles tar-
tályoknál. A berendezés egy, a tartálynál elrendezett hûtõpanelt (3) tar-
talmaz, amely a tartályon kívül elhelyezett hûtõegység hûtõkörfolyamá-
ba van bekötve.

A hûtõpanel (3) egy sík szerelvény, amely hûtõfolyadék-szállító
vezetéket (4) tartalmaz. A hûtõfolyadék-szállító vezeték (4) hosszú,
spirális vagy kígyózó járatként, vagy több, párhuzamosan kötött rövid
járatként is kialakítható. A hûtõpanel (3) az úszófedéllel (1) párhu-
zamosan van elhelyezve.

(51) B66B 7/06 (2006.01)

B66B 7/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00115 (22) 2002.12.20.
(71) The Gates Corporation, Denver, Colorado (US)
(72) Heinz, Guenther, Wurselen (DE);

Metzen, Hans-Dieter, Juelich (DE)
(54) Felvonóheveder és rendszer
(30) 10/037,427 2002.01.02. US
(86) PCT/US 02/40916 (87) WO 03/059798
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Felvonórendszer, amely tartalmaz egy felvonóhevedert (10), amely
egy w szélességû és t vastagságú elasztomer testbõl áll, és amely tárcsára
felfekvõ felülettel (15) rendelkezik. Az elasztomer test w/t oldalaránya
nagyobb, mint egy, és az elasztomer testben hossz- irányban húzódóan
húzókábel (15) van elhelyezve. A hevedernek a tárcsára felfekvõ felüle-
te bordát tartalmaz, a borda megközelítõleg 90°-os szögû. A felvonó-
rendszer tartalmaz továbbá legalább egy tárcsát, amely bordázott kiala-
kítású a felvonóheveder (10) tárcsára felfekvõ felületéhez való illeszke-
déshez.

(51) B66B 11/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00857 (22) 2006.11.21.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
(54) Járófülke merevített, hajlékony fallal
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(57) A járófülke merevített, hajlékony fallal berendezés lényege, hogy a
járófülke (1) nyitott, nincs szükség nyílászárókra, az emeletek beálló
nyílásait (6) egy vízszintesen merevített hajlékony fal (4) teljesen lezár-
ja, mely a járófülke (1) aljára és tetejére kétoldalt rögzített vezetõhenge-
reken (2), (3) keresztül van átvezetve „S” alakban úgy, hogy a felsõ és
alsó „S” alakzat egymás tükörképe, ezáltal a vízszintesen merevített haj-
lékony fal (4) a járófülke mozgása irányába folyamatosan lezárja a járó-
fülke (1) által már elhagyott nyílásteret. Az emelõszerkezet vázának –
beálló nyílás (6) felõli – oldalában emeletenként kialakított külsõ tá-
masztó és belsõ támasztó gumihurok biztosítja, hogy a vízszintesen me-
revített hajlékony fal (4) a járófülke elhaladása után se lengjen be. A víz-
szintesen merevített hajlékony fal (4) az emelõszerkezet alsó végpontjá-
ban rögzítve van a födémhez (11), felsõ végpontjában pedig emelõszer-
kezet felsõ vázrendszeréhez.

(51) B66F 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00135 (22) 2005.01.27.
(71) (72) id. Balázs László, Budapest (HU);

dr. Kulcsár Béla, Budapest (HU);
Némethy Zoltán, Budapest (HU);
ifj. Balázs László, Budapest (HU)

(54) Emelõberendezés szegmens anyával, orsós és teleszkóporsós
alkalmazással, ékszíjhajtással

(57) A találmány csoportja emelõberendezés szegmens anyával, orsós
és teleszkóporsós alkalmazással, ékszíjhajtással, ahol az orsó–anya kap-
csolatban az orsó anyaga acél, az anya menetei önkenõ, teflon ötvözetû
mûanyagból készülnek. A találmány lényege, hogy az emelõorsóra (1)
menetenként négy részre vágott emelõanya (2) szegmensei (15) a rajtuk
átfûzött csapszeggel (4) vezetve, egyenlõ eloszlással, nyomás-igénybe-
vétellel terhelnek, míg a hajlító igénybevételt az anyaház (3) menetszel-
vényei (85) veszik fel. A mûanyag szegmensek (15) fokozott hõtágulá-
sát nagyon laza illesztéssel kell lehetõvé tenni.

A teleszkóp rendszerû orsós emelésnél az anyákat nem kell kenni
és csak az ékszíjhajtásnál az ékszíjtárcsa (60) pontos forgatását biztosí-
tó kettõ darab telegörgõs csapágy zsírfeltöltését kell biztosítani. Az ék-
szíjtárcsát (60) a közös ékszíjtárcsatengely (70) két végére csatlakozó,
a motorállványra (67) szerelt lassú fékmotor (68) és a gyorsmotor (69)
hajtja. A motorállvány (67) az összeszerelt alsó-felsõ tartóoszlopra (49,
45) van elfordítható beállítással bilincs csatlakozással rögzítve. A kö-
zös ékszíjtárcsatengelyre (70) van ékelve a kézikerék (71) a külsõ men-
tés céljából. Az alapház (65) gumialapra van helyezve egy kis mélysé-
gû süllyesztékben (82). A kenés nélküli forgórendszer hûtését az alap-
házba (65) szerelt ventilátor végzi. A fülkekeret (81) felsõ két végére
vannak szerelve a menetesen állítható kötélbilincsek (80) és a rajtuk át-
fûzött kettõ-kettõ kötélág az akna felsõ keretén rögzített szabványos
kötélterelõ tárcsákon átvetve, végei egy ellensúlyra vannak bekötve,
ami a fülkevezetõ sín (76) és a csúszóvezetõ sín (75) között szerelt
ellensúlyvezetõ lécekkel (79) van vezetve. A csõorsók végeire szerelt
anyák mindkét irányú terhelések felvételére alkalmasak, így ellensúly
használata elõnyös.

(51) B66F 9/20 (2006.01)

B66F 9/00 (2006.01)

B66F 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00794 (22) 2006.10.20.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
(54) Rugós, alátámasztásos, ollós szerkezetû, lassújáratú, személy-

és teheremelõ rendszer
(57) A teher- és személyemelésre alkalmas szerkezet lényege, hogy a
terhet ollósrendszer emeli meg. Az egymással összeköttetésben álló,
emelést végzõ ollók (7) szétnyílását és összezárását rugóvezetõ tenge-
lyek (4) végén lévõ nyomórugók (5) feszítõereje mozgatja. A nyomóru-
gók (5) a rugóvezetõ tengelyeken (4) mozgó, ollókkal (7) összeköttetés-
ben álló csúszóhüvelyeket (18) egymás irányába tolják, nyitásra kény-
szerítve az ollókat. A legalsó ollók (7) alsó ollólapjai fixen rögzítésre ke-
rülnek egy támasztógyûrû (17) segítségével egy orsós megoldással mû-
ködõ hajtómûhöz. A legalsó olló (7) felsõ ollólapjai egy menetes orsó-
anyához (16) kapcsolódnak, mely a hajtómûorsóval összeköttetésben
álló menetes emelõorsó oszlopon (15) mozog, szabályozva a teher
egyenletes mozgását, meggátolva a visszacsúszást. A rugóvezetõ tenge-
lyek (4) energiatakarékosabb, egyenletes mozgását segíti a nyomóru-
gókra (5) gyakorolt nyomóhatásukkal a rugóvezetõ-tengelyek menetes
végein (3) forgó belsõmenetes fogaskerekek (1) (2), melyeket az emelõ-
rendszer szélein kialakított fogasléc (8) vezeti. Az emelõrendszer széle-
in kialakított vezetõsínekben (10) mozgó szögletes lyukkal ellátott
csúszópofákba (11) illeszkednek a szögletes végû rugóvezetõ-tengelyek
(4), megakadályozva azok forgását.

P73

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 3. szám II. kötet, 2009.03.30.

Szabadalmi bejelentések közzététele

1. ábra

11. ábra

1. ábra



C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C01B 15/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00606 (22) 2007.09.18.
(71) BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)
(72) Kalácska János 28%, Kazincbarcika (HU);

Velkiné Pásztor Magdolna 22%, Kazincbarcika (HU);
Zippenfénig Zoltán 10%, Kazincbarcika (HU);
Szûcs Ambrus 10%, Kazincbarcika (HU);
dr. Száraz Anikó 5%, Budapest (HU);
Szikra István 5%, Kazincbarcika (HU);
Farkas László 5%, Kazincbarcika (HU);
Kupainé Karsai Irén 5%, Kazincbarcika (HU);
Bendly Marianna 5%, Kazincbarcika (HU);
Velki István 5%, Kazincbarcika (HU)

(54) Eljárás szerves peroxidok nagy kapacitású, folyamatos, biz-
tonságos elõállítására

(57) Eljárás I., II., III. általános képletû szerves peroxidok nagy kapaci-
tású, biztonságos, folyamatos elõállítására, ahol R jelentése egyenes,
vagy elágazó szénláncú 1–10 szénatomszámú, esetenként OH csoportot
is tartalmazó alkilcsoport, azzal jellemezve, hogy az in situ elõállított,
sztöchiometrikus mennyiségû szerves peroxid, vagy hidrogénperoxid
erõs bázissal képzett vizes oldatát és a klórhangyasav-észter vagy sav-
klorid, adott esetben vízzel elegyedõ szerves oldószeres elegyét szimul-
tán mûködésû injektorokkal filmreaktorba vezetve reagáltatják, mely-
ben a reakcióelegy tartózkodási ideje nem haladja meg a 60 másodper-
cet, miközben a kialakult nagy felületû filmrétegben a reakció teljessé
válik. A filmréteget képezõ, ennek megfelelõen kis anyagmennyiségû
reakcióelegy külsõ hûtése, rövid tartózkodási ideje és a reaktor üres bel-
sõ tere kizárja a robbanásveszélyes helyzet kialakulásának a lehetõségét.
A reaktorból távozó elegyet elválasztva nyert termék külön tisztítást
nem igényel, hatóanyag-tartalma 95%, hidrolizálható szerves klorid
tartalma ���������		
�

(I)

(II)

(III)

(51) C02F 11/02 (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00633 (22) 2007.09.28.
(71) (72) Kiss Péter, Budapest (HU)
(54) Lakossági ökogázreaktor hulladékmentes technológiai beren-

dezés
(57) A találmány tárgya lakossági ökogázreaktor hulladékmentes tech-
nológiai berendezés, amely egy vagy több nyomástartó bioreaktort vagy
atmoszférikus bioreaktort, valamint a bemenõ, belsõ és kimenõ anyag-
energia, és információáramok kezelésére alkalmas ökologisztikai se-
gédberendezéseket és ökologisztikai folyamatirányító számítógép opci-
ót (71) tartalmaz, amely házi hulladékhasznosításnál is jogilag kötelezõ
bio-hulladékkezelési adatokat továbbít automatikusan az internet háló-
zaton keresztül a környezetvédelmi hivatali Hulladékgazdálkodási In-
formáció Rendszerbe (HIR).

A nyomástartó bioreaktor (3n) jellegzetessége, hogy a konté-
nerizált szállíthatóság érdekében kb. 1800 mm átmérõjû és kb. 2000
mm magas bioreaktor az ismert termofil biogáz technológia elõírása
szerint 8–14 db szektorra van felosztva és a reaktort jobbra-balra 180
fokban forgató bioreaktor forgató ferde állványban (38) helyezkedik el.

1. ábra

(51) C07D 419/02 (2006.01)

A61K 31/33 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00433 (22) 2007.06.21.
(71) AVIDIN Kutató, Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
(72) dr. Puskás László 88%, Szeged (HU);

Fehér Liliána 8%, Szeged (HU);
Molnár Eszter 4%, Pécs (HU)

(54) Celluláris vezikuláris rendszerek, különösen lipidcseppecs-
kék kialakulását és/vagy mûködését befolyásoló vegyületek,
az ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati kompozíciók,
valamint ilyen vegyületek alkalmazása betegségállapotok ke-
zelésére

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

(57) A találmány betegségállapot kezelésére szolgáló, celluláris veziku-
láris rendszerek, különösen lipidcseppecskék kialakulását és/vagy mû-
ködését befolyásoló vegyületekre vonatkozik, amelyek az (I) általános
képlettel írhatók le,
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ahol
X jelentése egymástól függetlenül hidrogén, halogén, -C1–20-alkil

csoport, -C2–20-alkenil csoport, -C2–20-alkinil csoport, C5–6-ciklo-
alkil csoport, arilcsoport, aralkilcsoport, adamantilcsoport, hetero-
ciklusos csoport, hidroxilcsoport, hidroxialkil-csoport, vagy
-N-(R1, R2) csoport;

n jelentése 0, 1, 2, 3, vagy 4;
R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül lehet hidrogén, elágazó vagy

egyenes láncú alkilcsoport, cikloalkilcsoport, arilcsoport, aralkil-
csoport, heterociklusos csoport, mindez szubsztituálatlan vagy ha-
logénekkel szubsztituált formában; vagy R1 és R2 együttesen a
köztük lévõ nitrogénatommal egy öt- vagy hattagú gyûrût
alkotnak;

A jelentése egyes kötés, -0-, -S-, -CH2-, vagy -NH-;
Y jelentése O vagy S;
Z jelentése 0 vagy S;
R’ és R’’ jelentése egymástól függetlenül metil, etil, izopropil, izobutil,

szek-butil vagy terc-butil;
azzal a megkötéssel, hogy ha a betegségállapot valamely rákos

megbetegedés vagy gyulladás, akkor
nem lehet egyidejûleg, mindegyik X(n) fluor, és
A jelentése egyes kötés, és
Y valamint Z jelentése 0, és
R’ valamint R’’ jelentése izopropil,
valamint R1 és R2 egyszerre nem lehet hidrogén.
A találmány továbbá ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati

kompozíciókra, valamint ilyen vegyületek betegségállapotok kezelésé-
re szolgáló alkalmazására is vonatkozik.

(51) C10L 5/44 (2006.01)

C10L 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00903 (22) 2006.12.11.
(71) (72) Fazekas Gyula, Bugyi (HU)
(54) Tüzelõanyag növényi eredetû szárazanyagból
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány olyan tüzelõanyagra vonatkozik, amely növényi erede-
tû szárazanyagból van elõállítva. A találmány szerint a növényi eredetû
szárazanyag (2) önmagában ismert módon tömbbé van sajtolva, és a tü-
zelõanyagtömbben (1; 5; 7) legalább egy, legalább egy irányból nyitott
üreg (3) van kialakítva.

(51) C12M 1/00 (2006.01)

C12Q 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00670 (22) 2007.10.12.
(71) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Budapest (HU)

(72) dr. Sántha Hunor 90%, Vác (HU);
Harsányi Gábor 5%, Budapest (HU);
Stubán Norbert Géza 5%, Alsóörs (HU)

(54) Mikrofluidikai szinteltolásos csatorna és eljárás a megvalósí-
tására, valamint e szinteltolásos csatornát tartalmazó mikro-
fluidikai rendszer

(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány tárgya mikrofluidikai szinteltolásos csatorna, amely
egy mikrofluidikai rendszert tartalmazó alaplemezben, annak egy elsõ
szintjén kialakított csatornát az alaplemez egy második szintjével köt
össze és csatornapillérbõl, valamint csatornahídból áll. A találmány to-
vábbá eljárás e mikrofluidikai szinteltolásos csatorna megvalósítására.
A találmány továbbá eme szinteltolásos csatornát tartalmazó mikroflui-
dikai rendszer.

A találmány lényege, hogy az alaplemez (1, 11) elsõ szintjén ki-
alakított csatorna (4a, 4b) összekötendõ végéhez egy élmentes kereszt-
metszetû hosszanti üreg, célszerûen hengeres furat van csatornapillér-
ként (2a, 2b) egyik végével csatlakoztatva, amely az alaplemez (1, 11)
elsõ szintjéhez képest célszerûen derékszögben benyúlik a második
szint irányába, továbbá az alaplemez (1, 11) második szintjén kialakí-
tott csatornahidat (3), mely a csatornapillérhez (2a, 2b) illeszkedõ ke-
resztmetszetû, egy utólag feltöltött anyag (7) veszi körül, és a csatorna-
pillér (2a, 2b) második szintre nyúló vége és a csatornahíd (3) kapcso-
lódó vége találkozásánál legömbölyítés van kialakítva. Az eljárás lé-
nyege, hogy a csatornahíd (3) kialakítására az alaplemezben (1, 11)
üreget alakítunk ki, melynek során a csatornapillérnek (2a, 2b) az alap-
lemez (1, 11) második szintjére benyúló végét célszerûen ferdén lesze-
lik, a leszelt csatornapillér (2a, 2b) szájadékába egy eltávolítható anya-
gú és a csatornapillér (2a, 2b) metszésénél létrejövõ nyílásba illeszkedõ
keresztmetszetû, legömbölyített végû sablonidomot, célszerûen ru-
dacskát (9) illesztenek, majd az üreg helyén, a sablonidom és a csator-
napillér (2a, 2b) környezetében anyaghiányosnak maradt alaplemez (1,
11) részt feltöltik az alaplemezhez (1, 11) illeszkedõ, célszerûen rugal-
mas feltöltõanyaggal (7), majd a szükséges kezelést elvégzik a feltöltõ-
anyag (7) megkötésére, és ezt követõen a sablonidomot kémiai vagy
fizikai módszerrel eltávolítják.

(51) C12N 1/20 (2006.01)

A61K 31/739 (2006.01)

A61K 39/02 (2006.01)

A61K 39/102 (2006.01)

A61K 39/116 (2006.01)

A61K 47/48 (2006.01)

G01N 33/569 (2006.01)

C12P 19/04 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01)

C07H 13/04 (2006.01)

C07K 16/12 (2006.01)

C08B 37/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00044 (22) 2005.05.16.
(71) National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario (CA)
(72) Cox, Andrew, Ottawa, Ontario (CA);

Richards, James C., Ottawa, Ontario (CA)
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(I)



(54) Konzervált belsõ mag lipopoliszacharid epitópok, mint több
fajban alkalmazható potenciális vakcinák

(30) 2,467,329 2004.05.14. CA
60/571,489 2004.05.17. US

(86) PCT/CA 05/00745 (87) WO 05/111196
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát állatpatogén baktériumok lipopoliszacharidja
(LPS) képezi, amely az LPS belsõ mag („inner core”) oligoszacha-
rid-részletének egy vagy több epitópját tartalmazza. A találmány olyan
konzervált epitópokat tár fel, melyek állatpatogének lipopoliszacharid-
jain expresszálódnak, amely patogének közé olyan betegségokozó izo-
látumok tartoznak, mint például az Actinobacillus pleuropneumoniae
(Ap), Mannheimia haemolytica (Mh) és Pasteurella multocida (Pm).

(51) C12N 1/21 (2006.01)

A01H 5/00 (2006.01)

A01H 17/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00337 (22) 2007.05.11.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet,

Szeged (HU)
(72) Paul Miclea, Szeged (HU);

dr. Dusha Ilona, Szeged (HU)
(54) Mutáns Bradyrhizobium baktérium
(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya mutáns Bradyrhizobium baktérium, amely ké-
pes nitrogénfixáló gyökérgümõk kialakítására hüvelyes növénnyel
szimbiózisban, ahol a mutáns baktérium mutációt hordoz a bat/bto- ope-
ron elnevezésû operonjában és javított növekedési tulajdonságokat mu-
tat a megfelelõ, vad típusú bat/bto-operont tartalmazó baktériummal
szemben. A találmány tárgyát képezik továbbá találmány szerinti bakté-
riumok által kialakított nitrogénfixáló gyökérgümõkkel bíró hüvelyes
növények és a találmány szerinti mutáns baktériumot tartalmazó oltó-
anyagok hüvelyes növények infektálásában való alkalmazásra.

(51) C12N 15/60 (2006.01)

C12N 9/88 (2006.01)

C12P 19/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00110 (22) 2005.06.02.
(71) DSM IP ASSETS B.V., Te Heerlen (NL)
(72) Jennewein, Stefan Martin, Aldorf (DE);

Schuermann, Martin, Fliederweg (DE);
Mommers, Johannes Helena Michael, Einighausen (DE);
Mink, Daniel, Eupen (BE);
Wolberg, Michael, Jülich (DE);
Wubbolts, Marcel Gerhardus, BM Sittard (NL)

(54) Javított 2-deoxi-D-ribóz-5-foszfát aldolázok, és ezek alkalma-
zása 2,4,6-trideoxi-hexózok és 6-halogén- vagy 6-ciano-
szubsztituált származékai elõállítására

(86) PCT/EP 05/05989 (87) WO 05/118794
(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány 2-deoxi-D-ribóz-5-foszfát aldoláz vad típusú enzimek
csoportjából való enzimek izolált mutánsaival foglalkozik, amelyeknek
olyan termelékenységi faktoruk van (specifikus vizsgálattal meghatá-
rozva), amely legalább 10%-kal magasabb, mint annak a megfelelõ vad
típusú enzimnek a termelékenységi faktora, amelybõl a mutáns szárma-
zik. A mutánsoknak legalább egy aminosav helyettesítésük van a követ-
kezõ helyzetek közül egynél vagy többnél: K13, T19, Y49, N80, D84,
A93, E127, Al28, K146, K160,1166, A174, M185, K196, F200 és S239
az Escherichia coli K12 vad típusú enzim (EC 4.1.2.4) szekvenciában,
és/vagy legalább egy aminosav deléciója van az S258 és Y259-nek meg-
felelõ helyzeteknél, kívánt esetben kombinálva specifikus C-terminális
kiterjesztéssel és/vagy N-terminális kiterjesztéssel. A találmány foglal-
kozik átvizsgálási eljárásokkal is, hogy megtalálják azokat a 2-deo-
xi-D-ribóz-5-foszfát aldoláz enzimeket (mint olyanokat, vagy mint mu-

tánsokat), amelyek termelékenységi faktora (ahogyan ez az említett spe-
cifikus vizsgálattal, amely az átvizsgálás nélkülözhetetlen része, van
meghatározva) legalább 10%-kal nagyobb, mint a referenciaérték. A ta-
lálmány vonatkozik továbbá mutáns enzimekre, amelyek az átvizsgálási
módszerek révén kaphatók meg, és az ilyen mutánsokat kódoló nukein-
savakra, továbbá vektorokra és gazdasejtekre, amelyek tartalmazzák a
megfelelõ nukleinsavakat vagy mutánsokat. A találmány végül vonat-
kozik az ilyen (elõnyösen mutáns) enzimek, nukleinsavak, vektorok és
gazdasejtek alkalmazására például 6-klór-2,4,6-trideoxi-D-eritrohexa-
piranozid elõállításában.

(51) C12Q 1/68 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00560 (22) 2007.08.29.
(71) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,

Orvosi Laboratóriumi Analitikai Tanszék, Debrecen (HU)
(72) dr. Góth László 90%, Keszthely (HU);

Csordás Melinda 10%, Szeghalom (HU)
(54) Egyszerû eljárás nukleotid polimorfizmus kimutatására
(74) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen
(57) A találmány tárgya egyszerû eljárás nukleotid polimorfizmus kimu-
tatására egyszálú DNS-konformáció változásának vizsgálatával oly mó-
don, hogy a DNS-t ismert PCR technikával amplifikálják, majd ak-
ril-amid gélben történõ elektroforézissel elválasztják. Az eljárás jellem-
zõje, hogy a DNS-t tervezett primerrel reagáltatják, amelynek eredmé-
nyeként a keletkezett egyszálú DNS olyan konformációt vesz fel, hogy
nem tud a kétszálú DNS kialakulni.

(51) C22C 1/00 (2006.01)

C22C 27/00 (2006.01)

H01J 1/00 (2006.01)

H01J 61/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00586 (22) 2008.09.25.
(71) W.C. Heraeus GmbH, Hanau (DE)
(72) Spaniol, Bernd, Hammersbach (DE)
(54) Halogén fémgõzlámpák kerámiaégõjének áramátvezetõje
(30) 102007046899.9 2007.09.28. DE
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Halogén fémgõzlámpánál, amelynek kerámiaháza (2) és a kerámia-
házban áramátvezetõje (3) van a találmány szerint az áramátvezetõ (3)
beüvegezett része foszforral, kiváltképpen 50 ppm – 5 súly‰ foszforral
dúsított nióbiumötvözet. Az áramátvezetõ (3) beüvegezett része elõnyö-
sen a kerámiaedény (2) belsejében halogenidek elõli árnyékolással ren-
delkezik, amely egy wolframelektródával össze van kapcsolva. Az
áramátvezetõ (3) beüvegezett része csap formájú 5–30 mm hosszal és
0,2–2 mm átmérõvel, foszforral dúsított nióbiumötvözetbõl. Kerámia-
égõben lévõ áramátvezetõk beüvegezésére foszforral hõstabilizált nió-
biumötvözetbõl való áramátvezetõt alkalmaznak. Kerámiaházas (2) és a
kerámiaházban (2) elrendezett áramátvezetõs (3) halogén fémgõzlám-
pák elõállítására az áramátvezetõ (3) legalább 1000 °C hõmérsékleten
való hõkezelésnek lesz kitéve, és nem lágyul meg annyira, hogy elgör-
büljön.
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E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E02D 27/00 (2006.01)

E02D 5/18 (2006.01)

E02D 29/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00052 (22) 2007.01.17.
(71) (72) Mikes-Tóth István, Hódmezõvásárhely (HU)
(54) Eljárás monolit vasbeton építmény, fõleg támfal, sávalap és

hasonlók építésére
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) A javasolt eljárás monolit vasbeton építmény, fõleg támfal, épü-
let-sávalap és hasonlók építésére való, amelynél az építési helyen a ké-
szítendõ építmény elõírt nyomvonala mentén a talajban elõírt szélességû
és mélységû rést (R) nyitnak, a résbe vasalást helyeznek és a rés felsõ ré-
széhez csatlakozó zsaluzatot építenek, majd a rést és a zsaluzattal hatá-
rolt formázóteret kibetonozzák. Lényege, hogy a résnyitási mûveletet
(8) a tömörödött (vagy elõzetesen tömörített) talajban lényegében a kör-
nyezõ talajrétegek megbolygatása nélkül és mindenféle járulékos rés-
fal-támasztó közeg vagy szerkezet alkalmazásától mentesen, fõleg lán-
cos talajmaróval (9) végzik. Továbbá olyan vasalást alkalmaznak,
amely magában foglal hosszirányú erõsítõhuzalokat (16), fõleg acélsod-
rony köteleket, amelyeket a bevezetési mûveletük (18) során elõnyösen
a rés (R) teljes hossza mentén lelógásmentesen kifeszítenek, és elõírt
helyzetükben tájolják.

(51) E03C 1/28 (2006.01)

E03C 1/282 (2006.01)

E03C 1/288 (2006.01)

E03C 1/29 (2006.01)

E03F 5/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00434 (22) 2007.06.22.
(71) Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt., Budapest (HU);

Kalbonit Feyer Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Kovács Tamás 50%, Budapest (HU);

Fogarasi Tamás 20%, Budapest (HU);
Kovács József 10%, Budapest (HU);
Marsi Márton 10%, Budapest (HU);
Schrammel Jánosné 10%, Budapest (HU)

(54) Bûzelzáró szerkezet
(74) dr. Vitéz Bátor, dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya: bûzelzáró szerkezet csatornák búvó/ellenõrzõ,
csapadékvízelnyelõk és/vagy elvezetõk, valamint padlólefolyók, beve-
zetõ, illetve kivezetõ aknáinak/nyílásainak bûzelzárására, amelynek
szelepháza vagy virtuális szelepháza és önzáró szelepszerkezete van.

Jellemzõje, hogy tartószárakból (112) és/vagy tartócsõbõl (118)
kialakított tartószerkezete (11) van, továbbá átömlõnyílással (124) és
szelepülékkel (125) rendelkezõ záróelembõl, kúpos szeleptányérral
(132) rendelkezõ úszószelepbõl (13) kialakított önzáró szelepszerkeze-
te van, a záróelem a tartószárakhoz (112) és/vagy a tartócsõhöz (118)
van rögzítve, az úszószelep (13) az átömlõnyílás (124) és a szelepülék
(125) fölött sugárirányban elmozdulásában korlátozottan és megveze-
tetten tengelyirányú mozgásában behatároltan megengedõen a tartószá-

rakon (112) és/vagy a szelepvezetékeken (112) belül a tartószerkezet
(11) függõleges geometriai tengelyével egytengelyûen van elrendezve.

(51) E03D 1/00 (2006.01)

E03D 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00489 (22) 2007.07.24.
(71) (72) Mikus Melinda, Szalkszentmárton (HU)
(54) Folyadékadagoló tartállyal ellátott öblítõtartály
(57) A találmány tárgya folyadékadagoló tartállyal ellátott öblítõtartály,
melyen folyadékot adagoló tartály (2) van elhelyezve úgy, hogy a folya-
dék (7) a tartályból (2) egy adagolószelepen (4) keresztül az öblítõtar-
tályba (1) folyik, valamint a tartályban (2) lévõ folyadék (7) szintje az
öblítõtartályon (1) kívülrõl a feltöltõnyíláson (3), vagy ha áttetszõ a tar-
tály (2) illetve az öblítõtartály (1), annak falán keresztül ellenõrizhetõ és
a feltöltõnyíláson (3) keresztül utántölthetõ. A találmány lényege, hogy
a tartály (2) úgy van kialakítva illetve elhelyezve az öblítõtartályon (1),
hogy az és a benne lévõ folyadék (7) könnyedén ellenõrizhetõ és után-
tölthetõ legyen, viszont a beépített vagy nem beépített öblítõtartály (1)
szerkezetén ne kelljen változtatni ezek megvalósításához.

(51) E04B 1/24 (2006.01)

E04B 2/90 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00414 (22) 2007.06.15.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
(54) Panel acélszerkezet
(57) A panel acélszerkezet egy acélvázra szerelt, variálható acélpanelek-
bõl felépíthetõ épület. A vázszerkezet vízszintes szerkezeti acélgeren-
dákból (2) és függõleges szerkezeti acélpillérekbõl (3) áll, melyeken
egyenlõ távolságra furatok kerülnek kialakításra. A vázszerkezethez
rögzíthetõk anyáscsavarral (5) a vázszerkezetet kitöltõ fix szélességû, de
variálható magasságú, falazat és födém kiépítésére is alkalmas acélpa-
nelek (1). Az acélpanelek az (1) oldalain egyenlõ távolságra kialakított
furatokon keresztül anyáscsavarral (5) rögzíthetõk a vázszerkezethez. A
vízszintes szerkezeti acélgerendák (2) és függõleges szerkezeti acélpil-
lérek (3) egy osztófejen (4) keresztül kapcsolódnak egymáshoz, mely
osztófej (4) hat irányba biztosítja a szerkezet továbbfolytatását. A panel
acélszerkezet acélpanelek (1) helyett alkalmas acélkeretbe foglalt tégla-
fal (13) beépítésére is.
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(51) E04B 1/80 (2006.01)

B44C 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00945 (22) 2006.12.22.
(71) (72) Kertész Imre, Budapest (HU)
(54) Hõszigetelõ lapok felületek, fõleg falak belsõ oldali hõszigete-

léséhez, valamint eljárás felületek, fõleg falak belsõ oldali hõ-
szigetelésének kialakítására

(57) A találmány hõszigetelõ lap felületek, fõle,g falak belsõ oldali hõ-
szigeteléséhez. A találmány lényege, hogy a hõszigetelõ lap légrés (3)
kialakítására alkalmas a rajta rögzített távtartó elemek és/vagy szalagok
révén. Továbbá a találmány távtartó hõszigetelõ lap (6), amelynél a lég-
réshez a távtartást biztosító kiemelkedések (7) és/vagy bordák azzal
szerves egységet alkotnak. Továbbá a találmány eljárás felületek, fõleg
falak belsõ oldali hõszigetelésének kialakítására oly módon, hogy a lég-
rés (3) létesítésére a távtartó elemek és/vagy a távtartó szalagok térköz-
zel közvetlenül a szigetelendõ falfelületre vannak rögzítve.

Egy további eljárás felületek, fõleg falak belsõ oldali hõszigetelé-
sének kialakítására, légréssel vagy légrés nélkül, ahol a hõszigetelés
párazárásához a végleges külsõ burkolatot (10) használják fel többféle
valtozatban.

(51) E04G 21/28 (2006.01)

E04H 15/20 (2006.01)

E04H 15/22 (2006.01)

E04H 15/54 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00055 (22) 2007.01.18.
(71) (72) Turcsán Pál, Budapest (HU)
(54) Védõszerkezet állványokhoz, elsõsorban építõipari célra
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya védõszerkezet állványokhoz, elsõsorban építõ-
ipari célra. A találmány jellemzõje, hogy a védõszerkezet célszerûen
több, hõszigetelésre alkalmas, felfújható, légkamrás paplan elembõl (3)

van felépítve, a légkamrák (4) egymással összeköttetésben vannak, leg-
alább egy légkamrához (4) pedig légbefúvó eszköz van hozzárendelve.

A találmány szerinti egyik kiviteli alaknál a légkamrás paplan ele-
mek (3) az alkalmazott állványok (2) méreteihez, alakjához igazodóan,
egymás fölött-alatt és/vagy egymás mellett vannak a kívánt számban
elhelyezve, és együttesen hõszigetelõ paplanfüggönyt (5) alkotnak.

(51) E04H 6/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00266 (22) 2007.04.05.
(71) (72) Nemes Antal, Kecskemét (HU)
(54) Oldalról beemelõs, konténeres telepítésû parkolóberendezés
(57) A találmány egy többszintû parkolást, tárolást lehetõvé tevõ emelõ-
berendezés, amellyel elõnyösen parkoló autók, ill. garázsok fölötti gép-
jármûtárolás valósítható meg. Az elhelyezni kívánt gépjármû (3) a gép-
jármûvek emelésére szolgáló, úttesten fekvõ tálcára (10) hajt a parkolás
megkezdésekor. A gépjármû (3) tálcára (10) történõ felhajtását követõ-
en a berendezés az emelõkarok (6) által hajtómû (5) és motor (2) segítsé-
gével a tálcát (10) a gépjármûvel (3) mindvégig vízszintes állásban, ol-
dalról a parkolóhelyek (11) fölé emeli. A tárolás, parkolás végén a folya-
mat fordított végrehajtásával a tálca (10) úttestre helyezését követõen a
gépjármû lehajthat a tálcáról (10).

(51) E05B 17/22 (2006.01)

E05B 65/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00396 (22) 2007.06.07.
(71) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(72) Horváth András, Sopron (HU)
(54) Javított tulajdonságú pánikzárszerkezet vészkijáratokhoz
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya javított tulajdonságú pánikzárszerkezet fõleg
vészkijáratokhoz, de általában minden olyan ajtóhoz, amely a nyitás
kezdeményezésével egyidejûleg a nyitás kívánt irányában a kilinccsel
ellátott nyíló ajtószárnyra vagy ajtólapra ható nyomóerõnek lehet kitéve,
a zárszerkezetnek a nyíló ajtólap bevésett fészkébe illeszkedõ zárszekré-
nye (4), a zárszekrényt (4) az ajtólap fészkében rögzítõ homloklapja
(17), az ajtó kilincsének szárát befogadó ablaka (12), az ablakot (12) ma-
gába foglaló zárdiója (7), a zárdióra (7) ráerõsített visszatérítõ rugója
(8), továbbá a zárdiót (7) körülfogó diólemeze (6), a nyíló ajtólappal
együtt mûködõ ajtókeret vagy álló ajtólap mélyedésébe történõ rugal-
mas behatolásra alkalmas csapdája (11), a csapdát (11) a zárszekrény (4)
felõl megtámasztó vele összeerõsített csapdaszára (3) és a csapda (11)
rugalmas behúzódását megengedõ csapdatámasztó rugója (2) van. A ta-
lálmány jellegzetessége, hogy a csapdaszár (3) a zárdió (7) és a csapda
(11) közé iktatott, a zárszekrényhez (4) hozzáerõsített villa alakú rögzí-
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tõkar (1) ágaival (1a, 1b) van közrefogva, a rögzítõkar (1) azt nyugalmi
helyzetébe visszasegítõ, visszatérítõ rugóval (5) van összeköttetésben, a
diólemeznek (6) fölfelé, a csapdaszár (3) vállához (3b) támaszkodó
nyúlványa (6a), míg a csapdaszárnak (3) a zárszekrényhez (4) erõsített
vezetõcsapot (13) befogadó vízszintes kibontása (3a) van, a csapda (11)
háromágú villa, amelynek ágai (11a, 11b, 11c) közé billenõ elem (18),
valamint zárást segítõ nyelv (19) van a csapdához (11) viszonyítva
külön-külön elfordulásra képesen beültetve, a villa alakú rögzítõkar (1)
fölsõ ága (1b) a csapdaszárra (3), alsó ága (1a) pedig a zárszekrény (4)
homloklapján (17) áthaladni képes reteszelõidomra (10) támaszkodik.

(51) E05G 1/10 (2006.01)

A45C 1/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00447 (22) 2007.06.29.
(71) (72) Gubicza László József, Veszprém (HU)
(54) Többcélú biztonsági tárolóberendezés kisméretû egyedi tár-

gyak csoportjának rendezett módon történõ idõszakos elhe-
lyezésére

(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya többcélú biztonsági tárolóberendezés kisméretû
egyedi tárgyak csoportjának rendezett módon történõ idõszakos elhelye-
zésére, különösen zárakhoz rendelt nyitóeszközök ellenõrzött tárolásá-
ra, amely fogadócellákra felosztott hordozóegységet tartalmaz, és a kis-
méretû egyedi tárgyak az egyes fogadócellákba vannak elmozdíthatóan
behelyezve, a fogadócellákhoz és/vagy a kisméretû egyedi tárgyakhoz
pedig egyedi azonosításra alkalmas megkülönböztetõ jelölések vannak
hozzárendelve.

A megoldás jellegzetessége, hogy a fogadócellákba (11, 12, 13)
üreggel (21a, 22a, 23a) rendelkezõ tárolótestek (21, 22, 23) vannak
kényszerpályán elmozdíthatóan beillesztve, a hordozóegység (10) a tá-
rolótestek (21, 22, 23) mozgatására szolgáló kezelõ részegységgel (30)
van társítva, a kezelõ részegységnek (30) befogószerve (31), valamint a
befogószervvel (31) mozgásátadó részegység (35) útján összeköttetés-
ben álló kettõ vagy több mozgatómûve (32, 33, 34) van, a mozgatómû-
vek (32, 33, 34) vezérlõ részegységgel (40) vannak összeköttetésben,
ahol a vezérlõ részegység (40) információtároló részegységgel (50),
utasító részegységgel (60) valamint parancsellenõrzõ részegységgel
(70) van kapcsolatban, az információtároló részegységnek (50) pedig a
tárolótestek (21, 22, 23) helyzetadatainak idõleges tárolására szolgáló
címregiszterei, továbbá az egyes kisméretû egyedi tárgyak (2, 3, 4)
azonosítására alkalmas megkülönböztetõ jelölések adatainak idõleges
tárolására szolgáló névregiszterei, valamint az egyes kisméretû egyedi

tárgyak (2, 3, 4) kezelésére vonatkozó adatok idõleges tárolására szol-
gáló hozzáférésiadat-regiszterei vannak.

1. ábra

(51) E06B 1/52 (2006.01)

E06B 1/58 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00406 (22) 2007.06.11.
(71) (72) Varga György, Sopron (HU)
(54) Ajtótokrendszer
(57) A tok két tokfélbõl (I, II) áll össze, ezekben horony van kialakítva és
a bennük elhelyezett rögzítõléc (g) révén vannak egymáshoz illesztve és
kapcsolódnak egymáshoz. A tokfelek (a, e) közötti hézagot egy takaró-
léc (III) fedi. A tokfeleket (I, II) egy behúzószerkezet a fal oldalsó felüle-
tei felé húzza, így azok arra szorosan felfekszenek. A behúzószerkezet
részét képezõ zsinór (5) egy U-szegen van átvetve és egyik vége egy biz-
tosítólemezhez (3) van kötve, másik vége a hézagléc (c) alól szabadon
kilóg. A hézagléceket (c) spirálrugó (1) feszíti a falnak.

(51) E06B 9/17 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00764 (22) 2007.11.29.
(71) roma Rolladensysteme GmbH, Burgau (DE)
(72) Holzbock, Michael, Jettingen-Scheppach (DE);

Pfaudler, Volker, Burtenbach (DE)
(54) Csatlakoztatószerkezet járulékos redõnyszekrényhez
(30) 102006057377.3 2006.12.04. DE
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya csatlakoztatószerkezet kiegészítõ redõnyszek-
rény (10) ablakkeret szelvényhez (1) való csatlakoztatására, amely tar-
talmaz egy az ablakkeret szelvényhez (1) rögzíthetõ bázisszelvényt (2),
és a kiegészítõ redõnyszekrénynek (10) van egy a bázisszelvényhez (2)
csatlakoztatható alsó eleme (11). A csatlakoztató alsó elem (11) leg-
alább egy csíptetõ elem révén (17) roncsolásmentesen oldható kötéssel
van a bázisszelvényhez (2) rögzítve.
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F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F01K 21/00 (2006.01)

F02C 1/10 (2006.01)

F02C 7/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00302 (22) 2007.04.24.
(71) (72) Mátay György Tibor 70%, Visegrád (HU);

Mátay Mariann 10%, Visegrád (HU);
Wye Ágnes 10%, Visegrád (HU);
Schlecher Áron 10%, Budapest (HU)

(54) Hidrogéngáz üzemû turbina, fõleg zárt termodinamikai kör-
folyamatban való alkalmazásra

(57) A találmány olyan hidrogéngázt égetõ, hõenergiát forgómozgássá
átalakító turbinaszerkezet, amelynél az égéster (10), turbinamotor (1),
gõzkondenzátor (4), kompresszor sorrendben összeépítik az egyébként
elvileg közismert részegységeket egy hidrogéngáz üzemû turbinaszer-
kezetté. A turbinamotor (1) beömlõnyílása nyomás alatt dolgozó elekt-
romos árammal vízbõl hidrogéngázt fejlesztõ és a hidrogént és a munka-
közeget nyomás alatt tároló berendezéshez van csatlakoztatva. Mind-
ezeket zárt termodinamikai körfolyamatban, hogy a hidrogénfejlesztés-
sel járó párolgási hõben megjelenõ energiaveszteséget is hasznosíthas-
sák. Az égéstérben fejlõdõ gõz mennyiségét szabályozhatják a gõzkon-
denzálással nyert kondenzvíz égéstérbe juttatásával.

(51) F01K 25/00 (2006.01)

C25B 1/12 (2006.01)

F01K 7/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00501 (22) 2007.07.31.
(71) (72) Mátay György Tibor 70%, Visegrád (HU);

Mátay Mariann 10%, Visegrád (HU);
Wye Agnes 10%, Visegrád (HU);
Scheicher Áron 10%, Budapest (HU)

(54) Energia tárolására is alkalmas, hidrogéngázt égetõ csúcserõ-
mû, elektrolízissel vízbõl nyomás alatt hidrogént és oxigént
fejlesztõ berendezéssel

(57) A találmány, energiatárolásra is alkalmas hidrogéngázt égetõ
csúcserõmû, elektrolízissel vízbõl nyomás alatt hidrogént és oxigént fej-
lesztõ berendezéssel, egyidejûleg hidrogén és levegõvel kevert oxigén
tárolására alkalmas tárolóteleppel, egyébként közismert hidrogéngáz-
égetõ gõzfejlesztõvel, gõzturbinával, generátorral, gõzkondenzátorral
és víztároló teleppel az energiaátalakítás hatásfokát növelõ zárt víz–
gáz–gõz körfolyamatban mûködtetve, elektromos energiát termelõ be-
rendezésként.

1. ábra

(51) F02B 41/06 (2006.01)

F01C 1/356 (2006.01)

F01C 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00387 (22) 2007.06.04.
(71) (72) Plajos József, Miskolc (HU)
(54) Forgólapátos belsõ égésû motor
(74) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc
(57) A motort az jellemzi, hogy sûrítõtere (1) és munkavégzõ tere (3)
egymásra vannak rendezve, közös forgórésztengelyre (13) ékelt leg-
alább egy-egy forgólapáttal (4), valamint legalább egy-egy térelzáró
elemmel (8) vannak szerelve, továbbá égésterének (2) kompressziótartó
szelepe (6), leürítõ szelepe (11), feltöltõ szelepe (7), továbbá gyújtó-
gyertyát vagy befecskendezõ csonkot befogadó furata (12) van, és
vezérlõelemei (14) vannak.

(51) F02D 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00368 (22) 2007.05.24.
(71) (72) Králik Péter Tamás, Recsk (HU)
(54) Belsõ égésû motor és eljárás annak vezérlésére
(74) Jánosi József, Budapest
(57) A találmány egyrészt új konstrukciójú belsõ égésû motor, továbbá
eljárás ennek a motornak a találmány szerinti üzemmódban történõ üze-
meltetésére. A találmány szerinti motornak több hengere van, egy adott
hengerben a dugattyú alternáló mozgást végez, a dugattyú fõtengelyhez
csatlakozik, a fõtengelyen erõátviteli gépelem, például fogaskerék van,
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a dugattyú helyzetét és mozgását, például gyorsulását leíró jellemzõk
vezérlés céljából érzékeltek, a fõtengelyen lendkerék van, a motor mû-
ködését motorvezérlõ egység vezérli. A találmány szerinti motort jel-
lemzi, hogy minden dugattyúhoz a többi henger fõtengelyétõl független
fõtengely tartozik, a henger és a hozzá tartozó gépelemek egyhengeres,
önállóan mûködõképes motoregységet alkotnak, a motoregység vezé-
relten bontható és helyreállítható erõátviteli kapcsolatban van egy közös
gyûjtõtengellyel, amely gyûjtõtengely a motor kimenõtengelye, továbbá
a motoregységben a motorvezérlõ egységgel együttmûködõ, érzékelést,
vezérlést és/vagy beavatkozást lehetõvé tevõ elem, például elektromág-
nes van elrendezve, a vezérelt erõátviteli kapcsolatot megvalósító elem
gyors reagálású vezérelt eszköz, célszerûen gyorszár, az erõátviteli kap-
csolatot a találmány szerinti eljárás alapján a motorvezérlõ egység fenn-
tartja, bontja vagy helyreállítja.

A találmány szerinti eljárás a találmány szerinti belsõ égésû motor
vezérlõegységének segítségével és azon belül egy referenciamodell fi-
gyelembevételével valamennyi motoregységben a henger munkaüte-
mének és kiszolgáló ütemeinek, a motoregység üzemi jellemzõinek és
a motoregységek üzemének összehangolt vezérlésére, különösen a mo-
toregységek gyújtási idõpontjának vezérlésére szolgál, amelynek során
a vezérlési eljárás alapját a referenciamodell szerinti szokásos gyújtási
sorrend és üzemi paraméterek képezik úgy, hogy a t1=0, t2=t1+n,
t3=t2+n, ts=ts-1+n az egyes hengerek gyújtási idõpontja, két egymást kö-
vetõ gyújtási idõpont közötti idõeltérés értéke n. A találmány szerinti
eljárást jellemzi, hogy vezérelt erõátviteli eszköz, célszerûen gyorszár
segítségével a motoregység és a közös gyûjtõtengely közötti erõátviteli
kapcsolatot a munkaütemen belül a tn=t1+a idõpontban vezérelten
bontják, a következõ munkaütem kezdete elõtt t2=tn+b idõpontban pe-
dig vezérelten helyreállítják, üzem közben a dugattyú helyzetére és
mozgására, például gyorsulására jellemzõ értékeket érzékelik és a du-
gattyú mozgását a tn idõpont után szükség szerint úgy befolyásolják,
például fékezik vagy gyorsítják, hogy az a saját következõ munkaüte-
mét a megfelelõ idõpontban felsõ holtponti helyzetbõl kezdeni tudja,
továbbá a gyújtási sorrendet figyelembe véve minden motoregység
erõátviteli kapcsolatát a közös gyûjtõtengellyel a fentiek szerint vezér-
lik.

(51) F03B 3/04 (2006.01) (13) A2
(21) P 08 00639 (22) 2008.10.29.
(71) (72) Kalocsai István, Nyíregyháza (HU)
(54) Gravitációs folyami áramfejlesztõ készülék és eljárás
(57) A folyók hatalmas víztömegét a mindenhol, állandóan és megújuló-
an mûködõ földi gravitációs erõ tartja lineáris mozgásban. A sorosan
vagy csoportosan telepített gravitációs folyami áramfejlesztõ készülék
(röviden: vízrakéta) (2) alakítja át a lineáris vízmozgást a generátor pör-
gõ mozgásává. A vízrakéta fõbb szerkezeti egységei: a sokszögû hasáb
(4) és szûkítõ gúla (5), amelyek a vízmolekulák sebességét gyorsítják
fel, a fúvókaház (10), amely a sugárhajtás elvnek megfelelõen a fúvóka-
házat (10) és a hozzá kapcsolt sebességváltót (13) forgatja meg, és meg-
pörgeti a generátor (15) fõtengelyét (32), a generátor pedig folyamato-

san kis feszültségû váltakozó elektromos áramot termel, amelyet a
vízhatlan kábel (21) továbbít a parti transzformátorhoz (22).

1. ábra

(51) F03D 1/04 (2006.01)

F03D 11/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00356 (22) 2007.05.21.
(71) (72) Vörösváczki Tamás, Kecel (HU)
(54) Metróalagútban elhelyezett, a metrószerelvény keltette szél-

áramlat által meghajtott szélkerekek diffuzorral kiegészítve
(57) A találmány metróalagútban elhelyezett, a metrószerelvény keltette
széláramlat által meghajtott szélkerekek diffuzorral kiegészítve, amely-
re jellemzõ, hogy az eddig metrószerelvény által keltett „haszontalan”
széláramlatot használja fel elektromos áram termelésére.

A találmány lényege, hogy a diffuzor (5) lassan kezd kiszélesedni,
ezzel az alagút átmérõje kisebb lesz. Így a levegõnek kisebb helyen kell
áthaladnia. Majd a diffuzor (5) közepén elkezdõdnek a légterelõk (2).
Kettõ darab a diffuzor (5) szélén, három darab pedig a diffuzor (5) kö-
zépsõ részén. Ezek a légterelõk (2) kisebb csatornákat képeznek, ahol a
levegõt a diffuzor (5) másik végén lévõ hirtelen elkeskenyedõ részhez
terelik, ahol a levegõnek hirtelen több helye lesz, kisebb nyomás nehe-
zedik rá, és kismértékben felgyorsítja a metró keltette széláramlatot.
Ennek a levegõnek a lapátokhoz való terelését segíti a másik légterelõ
(3). Így a nagy sebességû levegõ egyenesen a szélkerék (1) lapátjaihoz
áramlik. Majd ezeket a lapátokat megforgatva termel áramot. A szélke-
rekek (1) eltoltan helyezkednek el egymás mellett, hogy ne akadjanak
össze a lapátjaik forgás közben, illetve így közelebb lehet helyezni õket
egymáshoz.

(51) F03G 7/04 (2006.01)

F25B 27/00 (2006.01)

F25B 30/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00289 (22) 2007.04.18.
(71) (72) Jakab György, Miskolc (HU)
(54) Stirling-motorral hajtott hõszivattyú gázkondenzációs motor
(57) A Stirling-motorral hajtott hõszivattyú olyan önfenntartó módon
mûködtethetõ berendezés, ahol a környezetbõl elszívott hõ egy részét a
Stirling-motor mûködtetésére használják fel, ami a hõszivattyú komp-
resszorát hajtja, miközben a motor által fel nem használt hõt a hõszi-
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vattyú hasznosítja, ezáltal önfenntartó folyamatot hozva létre, amit a
környezetbõl kinyert hõ mûködtet.

A gázkondenzációs motor a gravitációs hõmotorokhoz hasonlóan
a környezeti hõt alakítja forgómozgássá azzal jellemezve, hogy a mun-
kahengereiben (10) részben folyadék halmazállapotú gáz párolgása
vagy lecsapódása miatt kialakuló nyomáskülönbséget alakítja térfogati
munkává, súlyponteltolódást hozva létre a motor forgórészén (2). Amit
a gravitációs erõtérben lévõ szerkezet forgómozgássá alakít. A hõszi-
vattyú hõelvonó oldalát a gõzkondenzációs motor hõátadó oldalával,
mindkét berendezés funkcionális szerepét megtartó módon egyesítve
önfenntartó folyamatot indíthatunk a környezeti hõ felhasználásával.

(51) F16B 9/02 (2006.01)

A47B 96/00 (2006.01)

A63H 33/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00435 (22) 2007.06.22.
(71) (72) Péchy Lóránt, Budapest (HU)
(54) Csomópont építõjátékok, elemes bútorok és épületszerkeze-

tek modulrácsaihoz
(74) Kis Lajos ügyvéd, Budapest
(57) A találmány lényege, hogy rácsrúdja (2, 3, 4) és kötõeleme (5, 6)
legalább egy záróelemmel (7, 8) van összefogva, ahol a záróelemnek (7,
8) a rácsrúdra (2, 3, 4) és a kötõelemre (5, 6) felfektetett szelvénye (10)
egybevágó a záróelemmel (7, 8) összefogott rácsrúdnak (2, 3, 4) és kötõ-
elemnek (5, 6) a készre szerelt csomópontban (1) vett szelvényével.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01N 33/52 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00432 (22) 2007.06.21.
(71) Avicor Kft., Szeged (HU)
(72) dr. Puskás László 89%, Szeged (HU);

Fehér Liliána 8%, Szeged (HU);
Molnár Eszter 3%, Pécs (HU)

(54) Lipidcseppecskék jelzésére szolgáló vegyületek, lipidcsep-
pecskék jelzésére szolgáló kompozíciók, valamint eljárás sej-
tek és/vagy sejtalkotók megjelenítésére

(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) A jelen találmány lipidcseppecskék jelzésére szolgáló olyan vegyü-
letekre vonatkozik, amelyek az I általános képlettel írhatók le,

ahol
X jelentése egymástól függetlenül hidrogén, halogén, -C1–20-alkil

csoport, -C2–20-alkenil csoport, -C2–20-alkinil csoport, -C5–6-ciklo-
alkil csoport, arilcsoport, aralkilcsoport, adamantilcsoport, hetero-
ciklusos csoport, hidroxilcsoport, hidroxialkil-csoport, vagy
-N-(R1, R2) csoport;

n jelentése 0, 1, 2, 3, vagy 4;
R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül lehet hidrogén, elágazó vagy

egyenes láncú alkilcsoport, cikloalkil-csoport, arilcsoport, aralkil-
csoport, heterociklusos csoport, mindez szubsztituálatlan vagy ha-
logénekkel szubsztituált formában; vagy

R1 és R2 együttesen a köztük lévõ nitrogénatommal egy öt- vagy hatta-
gú gyûrût alkotnak;
A jelentése egyes kötés, -O-, -S-, -CH2-, vagy -NH-;
Y jelentése O vagy S;
Z jelentése O vagy S;

R’ és R’’ jelentése egymástól függetlenül metil, etil, izopropil, izobutil,
szek-butil vagy terc-butil.
A találmány továbbá lipidcseppecskék jelzésére szolgáló, egy

vagy több segédanyag és vivõanyag mellett az (I) képlet szerinti vegyü-
letet tartalmazó kompozícióra is vonatkozik.

A jelen találmány továbbá olyan képalkotó eljárásra is vonatkozik,
amelynek során a vizsgált sejteket és/vagy sejtalkotókat fluoreszcens
képalkotó technikával jelenítik meg, amelynek során a sejtekhez
és/vagy sejtalkotókhoz egy vagy több fluoreszcens vegyületet elõnyö-
sen oldat formájában hozzáadják, és az így kezelt sejteket és/vagy sejt-
alkotókat a megfelelõ hullámhosszúságú fénnyel besugározzák, és
amely eljárásra az jellemzõ, hogy a sejtekhez és/vagy sejtalkotókhoz
fluoreszcens vegyületként a találmány szerinti valamely egy vagy több
fluoreszcens vegyületetet adják.

(51) G02B 21/00 (2006.01)

G06T 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00569 (22) 2007.09.03.
(71) Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)
(72) dr. Szabó Gábor 37,5%, Szeged (HU);

dr. Erdély Miklós 32,5%, Szeged (HU);
Gajdátsy Gábor 25%, Nagyvenyim (HU);
Dudás László 5%, Beremend (HU)

(54) Optikai mikroszkóp rendszer és azzal megvalósított eljárás
tárgy képének rekonstruálására

(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(57) A találmány tárgya optikai mikroszkóp rendszer (1) tárgy (14) ké-
pének rekonstruálására, amelynek lényege, hogy tartalmaz:

fénynyalábprofil (7) kialakítására szolgáló eszközt (8),
a fénynyalábprofilnak (7) a tárgyra (14) irányítására szolgáló opti-

kát, a fénynyalábprofillal (7) a tárgy (14) pásztázásának megvalósításá-
ra szolgáló mozgatóeszközt,

a fénynyalábprofil (7) és a tárgy (14) egymáshoz képesti forgatá-
sára alkalmas, a pásztázás irányának változtatására szolgáló forgató-
eszközt, és

a pásztázás során a tárgyon (14) átjutó, vagy a tárgyról (14) vissza-
vert fény intenzitásának mérésére szolgáló detektort (5).

A találmány tárgya továbbá eljárás optikai mikroszkóp rendszerrel
(1) tárgy (14) képének rekonstruálására. Az eljárás lényege, hogy:

a tárgyat (14) fénynyalábprofillal (7) pásztázzák legalább két, az
optikai tengelyre keresztirányú irány mentén;

a pásztázás során detektor (5) segítségével mérik a tárgyon (14) át-
jutó, vagy a tárgyról (14) visszavert fény intenzitását; és

a legalább két pásztázási irány mérési eredményébõl rekonstruál-
ják a tárgy (14) mintázatának képét.

(51) G02B 21/30 (2006.01)

G02B 21/24 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00362 (22) 2007.05.22.
(71) (72) Csiszér Miklós, Budapest (HU);

Selmeczi Dávid, Budapest (HU);
Szabó Bálint, Budapest (HU);
Vicsek Tamás, Budapest (HU)

(54) Eljárás inkubátor élõ sejtek mikroszkópos megfigyeléséhez
(74) Mák András szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi

Ügyvivõi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya mikroszkópasztalra szerelhetõ elektromos fûté-
sû, hermetikusan zárt szén-dioxid-inkubátor, amely minimum három
ponton elhelyezett hõmérõ szenzorok segítségével és ezek által vezérelt
fûtõtestekkel biztosítja a megfelelõ, nagy pontossággal beállítható hõ-
mérséklet-eloszlást. A három hõmérõ szenzor közül egy-egy az alsó és
felsõ fûtött üveg belsõ felületén, a harmadik az inkubátor fémtestében
helyezkedik el. A felsõ üveglemez hõmérséklete 0,5–3,0 °C-kal maga-
sabb hõmérsékleten van tartva az alsó fûtött üvegnél és az inkubátor
fémtesténél. Az alsó és felsõ üvegablak fémbevonattal van ellátva, ezek
fûtése a fémbevonaton keresztül folyó elektromos árammal történik.

A zárt légtérnek és páralecsapódás-mentes megfigyelõablakoknak
köszönhetõen az inkubátor lehetõvé teszi a hosszú távú, átvilágítással
történõ fénymikroszkópos megfigyeléseket 37 °C-os homogén hõmér-
séklet-eloszlású, telített vízgõzû, 5%-os szén-dioxid-légkörben elõme-
legített gáz vagy folyadék áramoltatása nélkül. Alkalmazható élõ em-
lõssejtek hosszú távú videomikroszkópos megfigyeléséhez.

(51) G02B 21/34 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00404 (22) 2007.06.08.
(71) 3D HISTECH Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Virág Tibor 70%, Budapest (HU);

dr. Molnár Béla 5%, Budapest (HU);
Szipõcs Ferenc 5%, Budapest (HU);
Németh Ottó 5%, Szombathely (HU);
Biletzky Attila 5%, Budapest (HU);
Varga Viktor Sebestyén 5%, Budapest (HU);
László Attila 5%, Budapest (HU)

(54) Tárgylemezbefogó keret és tárgylemez-adagoló
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány szerinti tárgylemezbefogó keret és tárgylemez-adago-
ló tárgylemezeket befogadó fészkekkel és léptetõmechanizmussal ellá-
tott, szánban mozgatható tálcát és tárgylemeztolókával, valamint toló-
kamozgató motorral ellátott adagolóvázat tartalmaz, ahol a tárgylemez
befogó kerete (29) tárgylemezbefogó elemekkel van ellátva, a tárgyle-
mez-adagoló (1) tálcájának (6) alján kiterített máltai keresztek (13) van-
nak, a szánban (4) pedig tálcamozgató motorral (5) meghajtott, a máltai
keresztekkel (13) illeszkedõ forgattyú (14) van, és a befogó keret (29)
fölött mozgatható és billenthetõ tárgylemeztolóka (9), valamint azzal
együtt mûködtetett, a befogókeret (29) alatt mozgatható és billenthetõ
tárgylemeztámasztó lap (11) van, ahol a tolóka (9) és a tárgylemeztá-
masztó lap (11) billentésére az adagolóvázon (7) a forgattyú (14) tárcsá-
ján (15) kialakított vezérlõelemmel mûködtetett emelõszerkezet van
elhelyezve.

(51) G06Q 30/00 (2006.01)

H04L 9/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00596 (22) 2007.09.14.
(71) Answare Kft. 80%, Budapest (HU);

Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ 20%,
Budapest (HU)

(72) Sziklai Péter 5%, Budapest (HU);
Ligeti Péter 19%, Balatonlelle (HU);
Mérai László 19%, Budapest (HU);
Nagy Dániel 19%, Budapest (HU);
Bárász Mihály 19%, Budapest (HU);
Lója Krisztina 19%, Velence (HU)

(54) Árverezõ rendszer
(74) Préda Gábor, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Kft., Budapest
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(57) A találmány tárgya árverezõrendszer, valamint készülék és eljárás a
hatékony árverezés lebonyolítására elsõsorban kevés résztvevõvel törté-
nõ árverések esetén.

A találmány szerinti eljárásban a résztvevõket regisztrálják (11),
majd egy anonim üzenetküldéssel árverést (13) végeznek és a liciteket
kiértékelik (14). Az eljárásra jellemzõ, hogy a résztvevõk birtokában
lévõ árverõkészülékek (2) segítségével a regisztráció során minden
egyes árverésben részt vevõ számára nyilvános és titkos kulcsokat vá-
lasztanak (111), majd a résztvevõk páronkénti kommunikációjához
olyan közös kulcsokat választanak (112), ahol utólag mindkét fél be
tudja bizonyítani, hogy a közös kulcsot helyesen számolta ki a titkos
kulcsok felfedése nélkül. A továbbiakban egy rekeszrezervációt (12)
hajtanak végre, amelynek során vektorokat választanak (121), majd
ezek összegét nyilvánosságra hozzák (122), ezt követõen ellenõrzik az
ütközést (123) és az esetleges csalást (124). Ezt követõen az árverés
(13) során megadják a konkrét liciteket (131), majd ideiglenes kulcsok-
ban állapodnak meg (132), amik alapján kiszámítják a kötelezvényeket
(133). Végül a licitek kiértékelése (14) során a kötelezvényeket nyilvá-
nosságra hozzák (141), ellenõrzik, hogy nem történt-e csalás (142),
majd az eredményt nyilvánosságra hozzák (143). Amennyiben akár a
rekeszrezerváció (12), akár a licitek kiértékelése (14) során csalás
történt, akkor elkapják a csalót (15). Abban az esetben, ha a nyertes
nem veszi át az árverés tárgyát, felderítik és kizárják a további árveré-
sekbõl.

A találmány szerinti árverezõ készülék (2) vezérlõegységében
(22) egy regisztrátor modul (31), egy rekeszrezervátor modul (32), egy
árverezõ modul (33), egy csalókizáró modul (35) és egy gyõztes csaló
kizáró modul (36) kapcsolódik egymáshoz.

A találmány szerinti árverezõrendszer egymással egyenrangú és
egymással kommunikáló árverezõ készülékeket (2) tartalmaz, amely
árverezõ készülékek (2) technológiától független kialakításúak és nyílt
forráskód alapján mûködõ vezérlõegységet (22) tartalmaznak.

(51) G06T 17/00 (2006.01)

G01B 11/24 (2006.01)

G01D 11/00 (2006.01)

G01D 11/30 (2006.01)

G06T 15/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00626 (22) 2007.09.26.
(71) (72) Szikszay-Molnár Gergely, Budapest (HU)
(54) Berendezés és eljárás tárgy háromdimenziós digitalizálására
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57) A találmány tárgya berendezés (1) tárgy (2) háromdimenziós digi-
talizálására, amely rendelkezik elsõ detektorral (5) és második detektor-
ral (5’). A berendezés (1) tartalmaz polarizálóeszközt a tárgyra (2) beesõ
elsõ elektromágneses sugárnyalábnak (3) elsõ polarizáció biztosítására,
és a tárgyra (2) beesõ második elektromágneses sugárnyalábnak (3’)
második polarizáció biztosítására; továbbá az elsõ és második detektor
(5, 5’) polarizáción alapuló szûrõeszközzel van ellátva az elsõ sugárnya-
láb (3) elsõ detektorral (5) történõ szelektív detektálásához, és a második
sugárnyaláb (3’) második detektorral (5’) történõ szelektív detektálásá-
hoz.

A találmány tárgya még eljárás tárgy (2) háromdimenziós digitali-
zálására, amelynek során:

elsõ polarizációval rendelkezõ elsõ elektromágneses sugárnyalá-
bot (3) és második polarizációval rendelkezõ második elektromágneses
sugárnyalábot (3’) hoznak létre,

az elsõ és második elektromágneses sugárnyalábot (3, 3’) a tárgyra
(2) vetítik, és

a tárgyról (2) visszaverõdõ elsõ elektromágneses sugárnyalábot
(3) az elsõ polarizáció alapján szelektív módon elsõ detektorral (5) de-
tektálják, és a tárgyról (2) visszaverõdõ második elektromágneses su-
gárnyalábot (3’) szelektív módon a második polarizáció alapján máso-
dik detektorral (5’) detektálják.

(51) G07F 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00450 (22) 2007.06.29.
(71) Kuthy Antal 66,6%, Budapest (HU);

Mónus Ádám 33,4%, Budapest (HU)
(72) Mónus Ádám, Budapest (HU);

Kuthy Antal, Budapest (HU);
Garami Gábor, Budapest (HU)

(54) Rendszer és eljárás pénzügyi tranzakciók virtuális környezet-
ben történõ végrehajtására, elektronikus értékesítési rend-
szer és eljárás, valamint számítógépi program és számítógépi
programtermék

(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda
Kft., Budapest

(57) A pénzügyi tranzakciók virtuális környezetben történõ végrehajtá-
sára szolgáló rendszerben minden felhasználó rendelkezik legalább egy
virtuális pénztárcával (110, 112) és mindegyik virtuális pénztárca (110,
112) egy bankszámlához (141, 143) van hozzárendelve. A rendszer
(100) tartalmaz legalább egy elsõ pay-on-demand kliens alkalmazást
(120), amely lehetõvé teszi egy terhelendõ bankszámlához (141) tartozó
virtuális pénztárcához (110) kommunikációs összeköttetésen (130) ke-
resztül történõ hozzáférést; legalább egy második pay-on-demand kliens
alkalmazást (122), amely lehetõvé teszi egy kedvezményezett bank-
számlához (143) tartozó virtuális pénztárcához (112) egy kommunikáci-
ós összeköttetésen (132) keresztül történõ hozzáférést; a virtuális pénz-
tárcákhoz (110, 112) tartozó bankszámlákat (141, 143) kezelõ legalább
egy banki számítógépet (140, 142); és a legalább egy elsõ pay-on-de-
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mand kliens alkalmazással (120), a legalább egy második pay-on-de-
mand kliens alkalmazással (122) és a legalább egy banki számítógéppel
(140, 142) kommunikációs összeköttetésben álló központi elszámoló
egységet (150). A központi elszámoló egység (150) tartalmaz egy, a vir-
tuális pénztárcák (110, 112) és az azokhoz tartozó bankszámlák (141,
143) közötti leképezéseket tároló eszközt (155); kliens oldali kommuni-
kációs interfészt (151) a legalább egy elsõ pay-on-demand kliens alkal-
mazással (120) és a legalább egy második pay-on-demand kliens alkal-
mazással (122) való kommunikációhoz; bank oldali kommunikációs in-
terfészt (152) a legalább egy banki számítógéppel (140, 142) való kom-
munikációhoz; és a legalább egy elsõ pay-on-demand kliens alkalma-
zástól (120), a legalább egy második pay-on-demand kliens alkalmazá-
soktól (122) és a legalább egy banki számítógéptõl (140, 142) kapott
utasítások alapján a virtuális pénztárcák (110, 112) egyenlegét kezelõ
feldolgozó egységet (153).

(51) G09B 27/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00521 (22) 2007.08.10.
(71) (72) Szõke Károly, Debrecen (HU)
(54) 4 db körbõl álló földgömb
(57) A 4 db körbõl álló földgömb ugyanúgy lehet gömb alakú, mint a je-
lenlegi iskolai vagy más földgömbök, azonban egyes kivitelek ettõl elté-
rõen a négy körtérképet egy nem feltétlenül szabályos tetraéder lapjaira
viszik fel. A találmány szerinti bármelyik kivitel a Földön található négy
egymástól kölcsönösen egyforma távolságra lévõ helységbõl mint kö-
zéppontból rajzolja meg a körtérképeket. Földrajzi távolság a földkerü-
let egyharmada, a körtérképek sugara pedig a Föld sugarával arányos. A
tetraéder alakú körtérképeknél lehet a lap mindkét oldalára körtérképe-
ket felvinni, mégpedig különbözõ tartalommal is. Szintén ennél a kivi-
telnél készülhetnek az egyes oldalak körtérképei különbözõ méretarány-
ban. A találmány szerinti földgömböt az 1. ábra 4 egymást érintõ körként
– mint a gömb terítékét – ábrázolja.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01H 69/00 (2006.01)

G08B 25/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00390 (22) 2005.04.18.
(71) (72) Nagy Ferencné, Szeged (HU)
(54) Plexi, autóbusz, troli vészkapcsolójának védelme

(57) A találmány tárgya plexi, autóbusz, troli vészkapcsolójának védel-
me, amely 3 mm-es, átlátszó plexi mechanikus felhelyezésével van
megoldva.

A plexi felhelyezése billenthetõ módon történik a vészkapcsoló
tokozatába.

(51) H04L 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00441 (22) 2007.06.27.
(71) Agil Eight Hungary Kft., Budapest (HU)
(72) Nagy Dániel, Budapest (HU)
(54) Digitális kulcsok hozzárendelése mobil felhasználókhoz

(eljárás)
(57) Az ismeretett eljárás mobil felhasználók nyilvános kulcsainak hite-
lesítését biztosítja, amelyben egy hitelesítésszolgáltató (CA) tanúsítja,
hogy az adott nyilvános kulcs egy adott MSISDN (Mobile Station ISDN
number, köznyelven mobil telefonszám) birtokosához tartozik. Az eljá-
rás menete a következõ:
1. CA ún. meghívóüzenetet küld a felhasználónak SMS-ben, amely-

ben egy egyedi titkot tartalmazó URL szerepel.
2. A felhasználó letölti az URL által mutatott alkalmazást, amely elõ-

állítja a hitelesítési kérést. Az alkalmazást vagy annak részeit CA
menet közben módosítja egyénre szabottan.

3. Az alkalmazás a felhasználó mobiltelefonján futtatva mobil inter-
neten elküldi a nyilvános kulcsot CA-nak, a meghívóüzenetben
szereplõ titok birtoklásának bizonyítékával együtt.

4. CA ellenõrzi a titkot és tanúsítja a nyilvános kulcs és a telefon-
szám összetartozását.

(51) H04L 9/00 (2006.01)

H04L 9/28 (2006.01)

H04N 7/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00148 (22) 2008.03.06.
(71) (72) dr. Dömösi Pál Béla, Debrecen (HU)
(54) Berendezés és eljárás hozzáférés-korlátozott mûsor- és adat-

terjesztés védelmére
(57) A találmány lényege, hogy a hozzáférés-korlátozott digitális mû-
sor- és adatszolgáltatás terjesztésére és vételére szolgáló hozzáférés-
-korlátozási modulban a kódolás és a dekódolás olyan szimmetrikus kul-
csú titkosítással és visszafejtéssel történik, melyek kulcsa egy kezdõ ál-
lapottal és végállapotokkal ellátott kimenõ jel nélküli automata. A java-
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solt megoldás alapját a „Dömösi Pál Béla: Szimmetrikus kulcsú kriptog-
ráfiai berendezés és eljárás információk titkosítására és visszafejtésére”
címû magyar szabadalmi bejelentés képezi (P0600208). Ezen bejelen-
téshez képest a jelen szabadalmi leírásban lényeges eltérések vannak
abban, hogy

– az ismertetett elvû mikrokontroller szerepét jelen leírásban vagy
egy számítógép és a hozzá szabványosan (például USB 2.2 bemeneten
keresztül) csatlakozó hardverkulcs, vagy egy olyan mikrokontroller lát-
ja el, mely mûsor-, illetve adatterjesztõ készülékbe, vagy felhasználói
készülékbe (set-top-box, access point) vagy pedig elõfizetõi kártyaol-
vasóba helyezendõ (intelligens) kártyába van beágyazva;

– a szabadalmi bejelentésben ismertetett kulcsautomata néhány tu-
lajdonsága eltér a jelen leírásban alkalmazott kulcsautomata tulajdon-
ságaihoz képest, miáltal egyéb elõnyök mellett a rezisztencia a kódfel-
töréssel és a beavatkozással szemben megnövekszik;

– a titkosítás és visszafejtés módszere lehetõvé teszi, hogy a
visszafejtés a szolgáltatás idõtartama alatt bármikor elkezdõdhessék
(azaz ne csak az elejétõl).

(51) H04L 9/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00548 (22) 2007.08.24.
(71) Answare Kft. 80%, Budapest (HU);

Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ 20%,
Budapest (HU)

(72) Sziklai Péter 4%, Budapest (HU);
Ligeti Péter 24%, Balatonlelle (HU);
Mérai László 24%, Budapest (HU);
Nagy Dániel 24%, Budapest (HU);
Bárász Mihály 24%, Budapest (HU)

(54) Szavazatszámláló rendszer
(74) Préda Gábor, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya szavazatszámláló rendszer, valamint készülék
és eljárás a hatékony szavazatszámlálás lebonyolítására elsõsorban ke-
vés résztvevõvel történõ szavazások esetén.

A találmány szerinti eljárásban a résztvevõket regisztrálják (11),
majd egy anonim üzenetküldéssel szavazást (13) végeznek, melynek

eredményét megszámolják (14). Az eljárásra jellemzõ, hogy a résztve-
võk birtokában lévõ szavazókészülékek (2) segítségével a regisztráció
(11) során minden egyes szavazásban részt vevõ számára nyilvános és
titkos kulcsokat választanak (111), majd a résztvevõk páronkénti kom-
munikációjához olyan közös kulcsokat választanak (112), ahol utólag
mindkét fél be tudja bizonyítani, hogy a közös kulcsot helyesen szá-
molta ki a titkos kulcsok felfedése nélkül. A továbbiakban egy rekesz-
rezervációt (12) hajtanak végre, amelynek során vektorokat választa-
nak (121), majd ezek összegét nyilvánosságra hozzák (122), ezt köve-
tõen ellenõrzik az ütközést (123) és az esetleges csalást (124). Ezt kö-
vetõen a szavazás (13) során megadják az opciókat (131), majd ideigle-
nes kulcsokban állapodnak meg (132), amik alapján kiszámítják a köte-
lezvényeket (133). Végül a szavazatszámlálás (14) során a kötelezvé-
nyeket nyilvánosságra hozzák (141), ellenõrzik, hogy nem történt-e
csalás (142), majd az eredményt nyilvánosságra hozzák (143).
Amennyiben akár a rekeszrezerváció (12), akár a szavazatszámlálás
(14) során csalás történt, akkor felderítik a csalót (15).

A találmány szerinti szavazókészülék (2) a vezérlõegységében
(22) egy regisztrátor modul (31), egy rekeszrezervátor modul (32) és
egy szavazó modul (33) kapcsolódik egymáshoz.

A találmány szerinti szavazatszámláló rendszer egymással egyen-
rangú és egymással kommunikáló szavazókészülékeket (2) tartalmaz,
amely szavazókészülékek (2) technológiától független kialakításúak és
nyílt forráskód alapján mûködõ vezérlõegységet (22) tartalmaznak.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 88 db.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01K 67/027 (2006.01)

A61K 31/7088 (2006.01)

A61K 38/00 (2006.01)

A61K 48/00 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

C07K 14/435 (2006.01)

C07K 14/47 (2006.01)

C07K 14/475 (2006.01)

C07K 14/82 (2006.01)

C07K 19/00 (2006.01)

C12N 1/15 (2006.01)

C12N 1/19 (2006.01)

C12N 1/21 (2006.01)

C12N 5/10 (2006.01)

C12N 15/09 (2006.01)

C12N 15/12 (2006.01)

C12P 21/02 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01829
(71) (72) Schwab, Martin E., Zürich (CH);

Chen, Maio S., Zürich (CH)
(54) A nogo-géneknek megfelelõ nukleotid- és aminosav-szekven-

ciák, valamint az ezeken alapuló eljárások

(51) A61K 8/97 (2006.01) (13) A3

(21) P 01 00765
(71) Biocosmetics, S.L., Madrid (ES)
(54) Halitosis kezelésére szolgáló készítmény

(51) A61K 31/335 (2006.01) (13) A3

(21) P 01 02482
(71) Eli Lilly and Co., Indianapolis, Indiana (US)
(54) Készítmények az emberi tetû elpusztítására

(51) A61K 31/404 (2006.01)

A61K 31/422 (2006.01)

A61K 31/47 (2006.01)

A61P 3/04 (2006.01)

A61P 25/18 (2006.01)

C07D 233/64 (2006.01)

C07D 403/04 (2006.01)

C07D 413/04 (2006.01)

C07D 417/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02770
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (BE)
(54) Tripeptidil peptidáz inhibitorok, eljárás az elõállítására és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) A61K 31/423 (2006.01)

A61K 31/444 (2006.01)

A61P 3/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00864
(71) (72) dr. Hazay Balázs, Remeteszõlõs (HU)
(54) Gyógyászati készítmény az elhízás csökkentésére

(51) A61K 31/4439 (2006.01)

A61K 9/28 (2006.01)

A61K 9/50 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03791
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(54) Pantoprazoltartalmú, bélben oldódó filmtabletta

(51) A61K 31/4535 (2006.01)

A61K 47/16 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02190
(71) Eli Lilly and Co., Indianapolis, Indiana (US)
(54) A 6-hidroxi-3-(4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]fenoxi)-2-(4-meto-

xi-fenil)benzo[B]tiofén és sóinak stabilizált készítményei

(51) A61K 31/4706 (2006.01)

A61P 33/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01925
(71) Nicholas Piramal India Limited, Mumbai, Maharashtra (IN);

Counsil of Scientific and Industrial Research, New Delhi (IN)
(54) Kinolinszármazékokat tartalmazó kombinált készlet malária

kezelésére

(51) A61K 31/57 (2006.01)

A61K 47/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 02055
(71) Warner-Lambert Company, Morris Plains, New Jersey (US)
(54) Tixokortol-pivalát szuszpenzió, azon alapuló szájöblítõ és azt

tartalmazó csomagolás

(51) A61K 38/00 (2006.01)

A61K 38/36 (2006.01)

A61K 38/43 (2006.01)

A61K 38/48 (2006.01)

A61K 38/57 (2006.01)

A61P 1/02 (2006.01)

A61P 1/04 (2006.01)

A61P 7/04 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 13/12 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

A61P 41/00 (2006.01)

A61P 43/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01959
(71) Novo Nordisk Health Care AG, Zürich (CH)
(54) A VII-es faktor és PAI-1 polipeptideket tartalmazó gyógysze-

részeti összetétel
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(51) A61K 38/48 (2006.01)

A61K 47/02 (2006.01)

A61K 47/18 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 02315
(71) Novo Nordisk Health Care AG, Zürich (CH)
(54) VII-es faktor polipeptidek folyékony gyógyszerkészítménye

(51) A61K 45/00 (2006.01)

A61K 39/395 (2006.01)

A61K 45/06 (2006.01)

A61P 43/00 (2006.01)

C07K 16/28 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

A61K 41/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 01480
(71) Imclone Systems Incorporated, New York, New York (US)
(54) A nehezen kezelhetõ humán tumorok kezelése epidermális nö-

vekedési faktor receptor antagonistákkal

(51) A61M 5/28 (2006.01)

A61K 9/08 (2006.01)

A61K 38/00 (2006.01)

A61K 38/21 (2006.01)

A61K 47/02 (2006.01)

A61K 47/26 (2006.01)

A61K 47/42 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01653
(71) Novartis Vaccines and Diagnostics, Inc., Emeryville, CA (US)
(54) Stabilizált interferon-összetételek

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B32B 7/00 (2006.01)

B32B 3/10 (2006.01)

F41H 5/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02056
(71) Teijin Aramid GmbH, Wuppertal (DE)
(54) Többrétegû páncélanyag

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C07C 237/28 (2006.01)

A61K 31/435 (2006.01)

A61P 19/00 (2006.01)

C07D 309/04 (2006.01)

C07D 405/12 (2006.01)

C07D 401/12 (2006.01)

C07D 217/22 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02126
(71) SCHERING AG., Berlin (DE)
(54) Szubsztituált antranilamidok és gyógyszerként való alkalma-

zásuk

(51) C07C 311/16 (2006.01)

A61K 31/18 (2006.01)

C07D 211/28 (2006.01)

C07D 217/04 (2006.01)

C07D 249/06 (2006.01)

C07D 271/10 (2006.01)

C07D 401/06 (2006.01)

C07D 295/12 (2006.01)

C07D 271/06 (2006.01)

C07D 233/61 (2006.01)

C07D 213/74 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 00173
(71) Bristol-Myers Squibb Co., Princeton, New Jersey (US)
(54) Alfa-szulfonamido-acetamid-származékok mint béta-amilo-

id-inhibitorok és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(51) C07D 207/09 (2006.01)

A61K 31/40 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 00169
(71) ICOS Corporation, Bothell, Washington (US)
(54) Ciklusos AMP-specifikus foszfodiészterázt gátló pirrolidin-

származékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk

(51) C07D 215/227 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

C07D 401/12 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 00683
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(54) Gyógyászati készítmény elõállítására alkalmas aripiprazol

sók

(51) C07D 215/42 (2006.01)

A61K 31/47 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00918
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(54) 3-Benzénszulfonil-kinolin származékok, eljárás elõállításuk-

ra, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és az
eljárás intermedierjei

(51) C07D 217/26 (2006.01)

A61K 31/472 (2006.01)

A61K 31/4725 (2006.01)

A61P 3/04 (2006.01)

A61P 3/06 (2006.01)

C07D 413/12 (2006.01)

C07D 417/12 (2006.01)

A61P 3/10 (2006.01)

A61P 9/10 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01862
(71) Kyoto Pharmaceutical Industries, Ltd., Kyoto (JP)
(54) Új heterociklusos vegyület, és annak gyógyszerészeti alkalma-

zása és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 231/14 (2006.01)

A61K 31/415 (2006.01)

A61P 3/04 (2006.01)

C07D 401/12 (2006.01)

C07D 403/12 (2006.01)

A61P 25/18 (2006.01)

A61P 25/22 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00925
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
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(54) CB1 antagonista diaril-pirazolok, alkalmazásuk és az ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 239/42 (2006.01)

A61K 31/505 (2006.01)

A61K 31/506 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

C07D 401/12 (2006.01)

C07D 405/04 (2006.01)

C07D 409/12 (2006.01)

C07D 413/12 (2006.01)

C07D 405/12 (2006.01)

C07D 403/04 (2006.01)

C07D 401/04 (2006.01)

C07D 239/26 (2006.01)

C07D 239/38 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00405
(71) SANOFI-SYNTHELABO, Párizs (FR)
(54) Pirimidinszármazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk,

a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és interme-
dierjeik

(51) C07D 275/03 (2006.01)

A61K 31/427 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02553
(71) Pfizer Products Inc., Groton, Connecticut (US)
(54) Egy izotiazol-4-karbonsavamid sói, és eljárás az elõállításuk-

ra és ezek alkalmazására a túlzott mértékû sejtburjánzás
visszaszorítására alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítá-
sára

(51) C07D 277/54 (2006.01)

A61K 31/427 (2006.01)

C07D 417/12 (2006.01)

C07D 417/14 (2006.01)
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ket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(11) 226.400
(54) Didecil-dimetil-ammónium-bromid-karbamid klatrát alapú fer-

tõtlenítõszer

(11) 226.401
(54) Balneoterápiás, illetve balneoterápiával kombinált fénykezelés-

nél alkalmazható készítmény bõrbántalmak kezelésére

(11) 226.402
(54) Mesterséges üvegszál vatták és gyártásuk

(11) 226.403
(54) Katéterfolyadék, elõnyösen gyógyszer egyenletes továbbítására,

és eljárás katéter elõállítása

(11) 226.404
(54) Gyógyszeres patronrendszer, valamint az ezzel ellátott inhaláló-

készülék

(11) 226.405
(54) Automatikusan mûködtethetõ biztonsági védõrendszer fecsken-

dõkhöz

(11) 226.406
(54) Ásványgyapot-alapú hõ- és hangszigetelõ termékek és gyártási

eljárásuk

(11) 226.407
(54) Újrafelhasználható gyûjtõtasak emberi ürülék számára

(11) 226.408
(54) Többrétegû papírtermék és eljárás a termék elõállítására

(11) 226.409
(54) Szerotonin 1A receptorra hatással lévõ aril-piperazinok és az eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.410
(54) Új polimorf olanzapin-hidroklorid sók, eljárás elõállításukra, al-

kalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 226.411
(54) Meghatározott részecskeméretû modafinilt tartalmazó gyógy-

szerkészítmény

(11) 226.412
(54) Eljárás taxánszármazékok elõállítására és a használt intermedie-

rek

(11) 226.413
(54) Új 16-(nitrometil)-pregna-1,4-dién-3,20-dion-származékok és el-

járás elõállításukra

(11) 226.414
(54) Aminoterminálisa felõl csonkolt RANTES, mint kemokinantago-

nista

(11) 226.415
(54) Eljárás lényegében kloritmentes, stabil vizes klór-oxigén-oldat

elõállítására, az eljárással elõállítható klór-oxigén-oldat és annak
alkalmazása

(11) 226.417
(54) Részecskeszûrõ kipufogódob és szûrõfej

A rovat 23 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 07 00099
(54) Injekciós készülék folyékony vagy félig szilárd anyagösszetétel

betegekbe történõ injekciózására

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/67 622 (21) P 93 02104
(54) Multifázisú, a hatóanyagot a gyomor-bélrendszerben szabályo-

zottan felszabadító hordozóanyag, e hordozóanyagot tartalmazó
orális gyógyszerkészítmények és eljárás ezek elõállítására

(11) T/71 886 (21) P 95 00138
(54) 4-Amino-N-(4-metil-4-piperidinil)-2-metoxi-benzamid-szárma-

zékok, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és
eljárás elõállításukra

(11) T/77 993 (21) P 97 00350
(54) Vastartalmú, kettõs bevonatú nanorészecskék, ezek elõállítása és

alkalmazása a diagnosztikában és a gyógykezelésben

(21) P 00 00352
(54) Lágy adalékot tartalmazó fagylalt

(21) P 00 00387
(54) Jégkrém zsírtartalmú bevonattal

(21) P 00 02585
(54) L-Lizint termelõ korineform baktériumok és eljárás L-lizin elõál-

lítására

(21) P 00 02697
(54) Elektromágneses nyomásszabályozó szelep

(21) P 00 03078
(54) 5-HT3 és 5-HT4 receptorok által közvetített betegségek kezelésé-

re alkalmazható (+)-norciszaprid

(21) P 00 03703
(54) Eljárás benzil típusú alkohol éterezésére, a kapott termékek és al-

kalmazásaik

(21) P 00 04463
(54) Fluor-pirazol-bifenil-amid fungicidek, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 01 02705
(54) alfa-Aminosav-fenil-észterszármazékok és alkalmazásuk, vala-

mint, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 02868
(54) Tetrahidropiridin- (vagy 4-hidroxipiperidin)-butilazol-származé-

kok alkalmazása fájdalom kezelésére alkalmas gyógyszerkészít-
mény elõállítására

(21) P 01 03041
(54) Új, kationos asszociatív poliuretánok és alkalmazásuk sûrítõszer-

ként

(21) P 01 03106
(54) Eljárás 4,6-diszubsztituált-2-izocianátopirimidin-származékok

elõállítására és alkalmazásuk köztitermékként

(21) P 01 03391
(54) Csomagolóeszköz hosszúkás dohánytermékek csomagolására

(21) P 01 03530
(54) N,N-szubsztituált ciklusos aminvegyületek és ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(21) P 01 04168
(54) Burkolóelem, transzdermális hatóanyag-leadó rendszer, folyékony

készítmény, valamint eljárás burkolóelem in situ elõállítására

(21) P 01 04820
(54) Szubsztituált benzimidazolok, elõállításuk és parazita protozoo-

nok elleni alkalmazásuk

(21) P 01 05444
(54) Mûködtetõ szerkezet permetezhetõ készítmény üvegcsébõl keze-

lendõ élõlény behatárolt felszínére való juttatására

(21) P 02 02055
(54) Tixokortol-pivalát szuszpenzió, azon alapuló szájöblítõ és azt tar-

talmazó csomagolás

(21) P 02 02079
(54) L-Karnitint és származékait, valamint Crataegus-kivonatot tartal-

mazó kardioaktív hatású készítmény

(21) P 02 02106
(54) Tienopiránkarboxamid-származékok, eljárás elõállításukra és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02177
(54) Neutrális lipopolimer és ilyen lipopolimert tartalmazó liposzóma-

készítmények

(21) P 02 02285
(54) Tartozék vezetékcsatornához

(21) P 02 02304
(54) Élelmiszertermék
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(21) P 02 02368
(54) Szerkezet belsõ égésû dugattyús motor szelepe löketének változ-

tatására

(21) P 02 02474
(54) Alacsony zsírtartalmú kanalazható vagy kenhetõ élelmiszer-ter-

mékek

(21) P 02 02479
(54) Indolszármazékok

(21) P 02 02485
(54) Új benzo[b]pirano[3,2-h]akridin-7-on-származékok, eljárás azok

elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 02 02509
(54) Mono- vagy poliglicerinezett zsíralkoholt és egy bizonyos poli-

olt tartalmazó készítmény keratintartalmú rostok oxidációs fes-
téséhez

(21) P 02 02517
(54) Az avermektinek B2:B1 arányát befolyásoló Streptomyces aver-

mitilis gén

(21) P 02 02803
(54) Titánvegyületek, a vegyületek elõállítása és alkalmazása

(21) P 02 03163
(54) Rekláminformatikai mozgásszimulációs gömbberendezés közúti

reklámszolgáltatásra

(21) P 02 04209
(54) Készítmények lipidmetabolizmus-rendellenességek és allergiás

formák megelõzésére és/vagy kezelésére

(21) P 03 00676
(54) Koleszteril-észter transzfer fehérje inhibitorokat tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00744
(54) Perfluoralkil-tartalmú komplexek cukorrészekkel, eljárás az elõ-

állításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 00754
(54) IL-8 receptor-antagonisták alkalmazása vírusfertõzések kezelésére

(21) P 03 00758
(54) Kalcilitikus vegyületek és alkalmazásuk kalciumreceptor antago-

nistákként

(21) P 03 00769
(54) Perfluoralkil-tartalmú komplexek poláros maradékokkal, eljárás

az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 00772
(54) Rosszindulatú daganatok immunterápiájára szolgáló gyógy-

szerek

(21) P 03 01344
(54) Nem szteroid gyulladásgátlók, eljárás az elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01406
(54) Szellõztetõberendezés, az ilyen szellõztetõberendezést tartalmazó

épület, valamint eljárás a szellõztetõberendezés mûködtetésére

(21) P 03 01476
(54) Szerkezet hatóanyagok elhelyezésére tisztítószerkezeten

(21) P 03 01556
(54) Pozitív áramlási karakterisztikájú orvosi szelep

(21) P 03 01627
(54) Üvegkerámiák, eljárás ezek elõállítására és ezek alkalmazása

(21) P 03 02260
(54) Folsav, B12-vitamin és B6-vitamin felhasználása már kialakult

szív- és érrendszeri betegségek szekunder prevenciójára

(21) P 03 02369
(54) Alakosra munkált huzalból, áteresztõ résekkel ellátott hordozó fe-

lületére egyrétegû tekercseléssel készített felületi szûrõ, folyé-
kony és gáznemû közegek, valamint gõzök tisztítására

(21) P 03 02440
(54) Amino-kinolin származékok, eljárás elõállításukra és ezeket ha-

tóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02982
(54) Kristályos gyógyszer

(21) P 03 03682
(54) Herbicid készítmény elõállítása és alkalmazása

(21) P 03 03707
(54) Kristályosítási eljárás ultrahang alkalmazásával

(21) P 03 03714
(54) Hatóanyagként 2-aril-8-oxodihidropurin-származékokat tartal-

mazó elmebajellenes gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03729
(54) Akridinszármazékok, és azok gyógyszerként történõ alkalmazása

és eljárás az elõállításukra

(21) P 03 03885
(54) Löketszelep

(21) P 04 00221
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgyne-

vezett „feltételes elágazás” elv alkalmazásával

(21) P 04 00223
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgyne-

vezett „idõleges szétválasztás” elv alkalmazásával

(21) P 04 00232
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgyne-

vezett „átnevezés” elv alkalmazásával

(21) P 04 00239
(54) Eljárás szoftver jogosulatlan használat elleni védelmére az úgyne-

vezett „elemi függvény” elv alkalmazásával
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(21) P 04 00433
(54) Eljárás és berendezés abláció útján kemény, nemfémes munkada-

rabon mélyedés/nyílás kialakítására, valamint az így nyert mun-
kadarab

(21) P 04 00584
(54) Tumorellenes és kemoszenzitizáló hatású bisz-heterociklusos ve-

gyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00667
(54) Hemopoézist stimuláló oszteogén növekedési oligopeptidek al-

kalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 00836
(54) Hívásfelépítés rádiókommunikációs rendszerben

(21) P 04 00976
(54) VII-es faktor polipeptideket és XI-es faktor polipeptideket tartal-

mazó gyógyszerészeti összetételek

(21) P 04 01048
(54) 6-(2,6-Difluor-fenil)-triazolopirimidinek mint fungicidek

(21) P 04 01253
(54) Dolastatin 10 származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01303
(54) Fungicid hatással rendelkezõ jódbenzopirán-4-on-származékok,

elõállításuk, alkalmazásuk és ilyeneket tartalmazó készítmények

(21) P 04 01374
(54) Szabályozott hatóanyag-leadású mûtrágyakészítmények és eljá-

rás a készítmények elõállítására

(21) P 04 01383
(54) Négyütemû motorok tengelyrés-vezérlési elve egy darab forgó

vezérrés tengelyre központosítva

(21) P 04 01454
(54) Eljárás tárolt adatokat tartalmazó azonosítóeszköz többcélú fel-

használására

(21) P 04 01455
(54) Eljárás fermentáció melléktermékeként elõálló szilárd anyag ár-

talmatlanítására és energetikai hasznosítására

(21) P 04 01457
(54) Eljárás tiszta energia elõállítására szénbõl

(21) P 04 01488
(54) Fungicid hatású 7-amino-triazolopirimidinek, elõállításuk, alkal-

mazásuk és ilyeneket tartalmazó készítmények

(21) P 04 01541
(54) Többfunkciós háztartási és ipari mosógépcsalád és mosási eljárás

(21) P 04 01880
(54) Helyettesített anilin-piperidinek mint MCH-szelektív antagonis-

ták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 01886
(54) Kemokin receptor aktivitás modulátorokként alkalmazható pipe-

ridinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01916
(54) Eljárás fenolos vegyületek nitrálására

(21) P 04 02101
(54) Vajsavszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 04 02360
(54) Poliaminok alkalmazása progenitor sejtek és/vagy õssejtek szá-

mának növelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 05 00722
(54) Attenuált veszettség vírus, a veszettség elleni vakcináláshoz és a

központi idegrendszer génterápiájához egy nukleoprotein mutá-
cióval a foszforilezés helyén

(21) P 05 01163
(54) Új, gyógyhatású vegyületek

(21) P 06 00122
(54) Új vegyületek és alkalmazásuk

(21) P 06 00524
(54) Eljárás vörösiszap nátriumtartalmának kinyerésére

(21) P 06 00539
(54) Eljárás szigeteletlen padozatú épületek aktív padlószellõztetésére

(21) P 06 00573
(54) Többcélú biztonsági fólia, különösen tûzgátló fólia

(21) P 06 00582
(54) Komparátor áramkör, transzkonduktor áramkör és multi-scroll

áramkör

(21) P 06 00591
(54) Hõerõgép, szállításra használt gépi meghajtású eszközök mozga-

tására

(21) P 06 00596
(54) Könnyûszerkezetes szélerõmû

(21) P 06 00601
(54) Eszköz testfolyadék ürítésére

(21) P 06 00626
(54) Mononukleozidok új gyógyászati alkalmazása

(21) P 06 00691
(54) Szintetikus herbicidrezisztencia-gén

(21) P 06 00846
(54) Kezdõdõ erdõtüzek oltására alkalmas, nagy nyomású vízzel mû-

ködõ, gyorsbeavatkozó mobil erdõtûzoltó berendezés

(21) P 06 00866
(54) Szélturbina-felépítmény, fõleg belsõ kontinentális alkalmazásra
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(21) P 07 00108
(54) Aprópénzgyûjtõ chipkártyás „iskolatakarék-pénztár” rendszer

(21) P 07 00695
(54) Eljárás ömlesztett anyag pneumatikus úton történõ dugós szállítá-

sára, valamint berendezés az eljárás megvalósítására

(21) P 96 01977
(54) Aminosavakat tartalmazó keverékek, továbbá aminosav-amidok,

valamint eljárás ezen amidok elõállítására, e keverékeket és/vagy
amidokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 01331
(54) Ciklooxigenáz-inhibitorok amidinszármazékokkal alkotott sói,

eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek

(21) P 99 04335
(54) Aril-piperidinol-és aril-piperidin-származékok és e vegyületeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00782
(54) Eljárás és rögzítõberendezés adatokat ábrázoló jelek felvételhor-

dozón való rögzítésére

A rovat 98 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 01 00043
(54) Savérzékeny hatóanyagot tartalmazó új gyógyszerforma

(21) P 02 02475
(54) A fagyasztás-felolvasztás okozta károsodással szemben ellenálló

liposzómakészítmény

(21) P 02 03072
(54) Eljárás szubsztituált fenilszulfonil-karbamidok elõállítására szul-

fohalogenidekbõl

(21) P 02 04478
(54) Összetett elem, nagynyomású kisülési lámpa szerelvényei és

nagynyomású kisülési lámpa

(21) P 03 01108
(54) Oxidációs eljárás a 6alfa, 9alfa-difluor-11béta, 17alfa-dihidro-

xi-16alfa-metil-androszt-1,4-dien-3-on-17béta-karbonsav inter-
medier elõállítására

(21) P 03 01223
(54) Eljárás N2-(1(S)-etoxi-karbonil-3-fenil-propil)-N6-trifluor-ace-

til-L-lizin tisztítására

(21) P 03 01500
(54) Eljárás imidazo [1,2-c][2,3]benzodiazepin-származékok és közti-

termékeik elõállítására

(21) P 03 03723
(54) Eljárás váltónak vágányba történõ beépítésére, valamint váltó az

eljárás foganatosítására

(21) P 04 00011
(54) Dihidro-izokinolin-származékok mint foszfodiészteráz-inhibito-

rok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00051
(54) Gabodaxolt tartalmazó granulált készítmények és eljárás az elõál-

lításukra

(21) P 04 01358
(54) Gömbhéjban mozgatott elemkapcsolatú háromdimenziós logikai

játék

(21) P 04 01467
(54) Aminokinolin-származékok, eljárás elõállításukra és alkalmazá-

suk, mint adenozin A3 ligandon

(21) P 04 01468
(54) Aminokinolin-származékok és eljárás elõállításukra

(21) P 04 01718
(54) Biciklusos oxo-piridin- és oxo-pirimidin-származékok, alkalma-

zásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 01722
(54) Áthidalt biciklussal kondenzált benzo[e][1,4]diazepin-származé-

kok, ezek elõállítása és vazopresszinreceptor-antagonistaként
való alkalmazásuk

(21) P 04 01746
(54) Szubsztituált 6-(2-tolil)-triazolopirimidinek mint fungicidek

(21) P 04 01906
(54) Új katepszin S inhibitor vegyületek, eljárás elõállításukra és a ve-

gyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01921
(54) Közbensõ termékek mirtazapin elõállítására és az elõállításukra

szolgáló eljárások

(21) P 04 02238
(54) Inszekticid és akaricid hatású 3-szubsztituált pirazolok

(21) P 05 00755
(54) A neuronális nitrogén-monoxid-szintáz enzim mûködésére ható,

bimoclomolt vagy arimoclomolt tartalmazó gyógyászati készít-
mény

(21) P 05 00807
(54) Logikai társasjáték

(21) P 05 01149
(54) Eljárás variálható mintázatú és/vagy alakú felületek kirakására al-

kalmas kombinatív elemkészletek tervezésére

(21) P 06 00097
(54) Takrolimuszt tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõál-

lításukra

(21) P 06 00174
(54) Kézi láncfûrész vezetõlap hajtóvég oldali adapter

(21) P 06 00308
(54) Kioldó íjhúrhoz
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(21) P 06 00409
(54) Izatin és származékai gyógyszerként történõ alkalmazásra

(21) P 06 00439
(54) Hagyományos tartósítóipari csomagolóanyagok költséghatékony

kiváltása

(21) P 06 00461
(54) Szerkezeti elrendezés neutronvezetõk alátámasztására és nagy

pontosságú beállítására, valamint újrabeállítására

(21) P 06 00700
(54) Eljárás jármû-, különösen autóékszer készítésére, valamint jár-

mû-, különösen autóékszer

(21) P 07 00106
(54) Napsugárral hõtermelõ vákuumlencse

(21) P 07 00284
(54) Világítóelem-füzér

(21) P 07 00825
(54) Tok üzemanyagszint érzékeléséhez használt, Hall-hatáson alapu-

ló tartályon belüli érzékelõhöz

(21) P 98 00631
(54) 4-Amino-tetrahidrobenzizoxazol-származékok, alkalmazásuk és

az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 98 02605
(54) 1,2,4-Benzotriazin-oxid-származékokat tartalmazó orális adago-

lású gélkapszula gyógyszerkészítmények

A rovat 34 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 203.549 (21) 3225/89
(54) Új sztereoszelektív hidrogénezési eljárás dihidro-lizergol elõállí-

tására

(11) 205.004 (21) 4077/90
(54) Eljárás alacsony viszkozitású, nagy koncentrációjú felületaktív

szuszpenziók elõállítására

(11) 208.791 (21) P 92 02459
(54) Kompozíció matt vagy selymes fényû, csúszóképes és lakkozott

felületû nyomdaipari termékek elõállítására

(11) 212.260 (21) 3315/89
(54) Eljárás mechanikusan homogenizált puccolán aktív és hidrauli-

kus erõmûvi pernyekeverék kötõanyagú magas- és mélyépítési
célra alkalmas beton elõállítására

(11) 212.525 (21) P 95 01830
(54) Robbanásbiztos világítótest

(11) 212.589 (21) P 92 02292
(54) Eljárás gélesítõszer-kombináció elõállítására és eljárás gélek és

ülepedésmentes gyümölcslevek elõállítására

(11) 212.700 (21) P 92 02192
(54) Készítmény és eljárás tömítõfalmassza elõállítására

(11) 213.009 (21) P 94 01998
(54) Korcilmo fajtanevû, fehér színû rózsafajta (Rosa L.)

(11) 213.743 (21) P 92 00499
(54) Eljárás paritásszimbólum elõállítására és kapcsolási elrendezés az

eljárás megvalósítására

(11) 213.835 (21) P 94 02125
(54) Cellulóz-hidrát-bázisú, sík vagy tömlõ alakú fólia

(11) 214.584 (21) P 92 02319
(54) Eljárás dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-onok és az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 214.765 (21) P 95 02137
(54) Dupla falú rugalmas tömlõ

(11) 215.767 (21) P 94 02211
(54) Indigófestett fonal- és/vagy cérnaalapú frottírtermék

(11) 216.389 (21) P 93 02020
(54) Szerszám és szerszámbefogó kézi szerszámgépekhez

(11) 216.678 (21) P 92 03954
(54) Kapcsolási elrendezés és eljárás mágneses mezõ megfordítására

(11) 216.978 (21) P 96 01514
(54) Osztott tömítõgyûrû tetszõleges dugattyúrendszerekhez

(11) 216.979 (21) P 96 01515
(54) Támasztóbetétes dugattyú

(11) 217.377 (21) P 95 00184
(54) Alsónemût fedõ alkatrésszel ellátott abszorbens cikk

(11) 217.490 (21) P 95 00498
(54) Eljárás villamos gép forgórészének elõállítására

(11) 217.796 (21) P 96 01804
(54) Háromblokkos kopoliéterek alkalmazása kenõolajokban

(11) 218.058 (21) P 92 00206
(54) Kapcsolási elrendezés több áram-feszültség átalakítóval rendel-

kezõ rendszerben az áram-feszültség átalakítók transzfer impe-
danciájának stabilizálására

(11) 218.603 (21) P 93 00148
(54) Célspecifikus antitest-szuperantigén konjugátumok és ezen ké-

szítmények elõállítása

(11) 218.658 (21) P 93 00768
(54) Szabályozott kioldódású verapamilkészítmény és eljárás annak

elõállítására

(11) 218.964 (21) P 94 02192
(54) Streptomyces avermitilisbõl származó elágazó láncú alfa-keto-

sav-dehidrogenáz-komplexet kódoló gének

(11) 218.982 (21) P 95 02071
(54) Egészségvédõ kávéadalék
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(11) 219.075 (21) P 96 03596
(54) Hézagsín vakhézaghoz és eljárás a vakhézag elõállítására

(11) 219.154 (21) P 94 02001
(54) Kérõdzõ állatok takarmányainak emészthetõségét javító készít-

mények

(11) 219.614 (21) P 96 01922
(54) Georgikon 28 fajtanevû szõlõalany (Vitis L.)

(11) 219.720 (21) P 95 03514
(54) Eljárás zsírsav-alkil-észterek elõállítására

(11) 220.148 (21) P 97 01226
(54) Készítmény keratinszálak oxidációs festésére és festési eljárás a

készítmény alkalmazásával

(11) 220.295 (21) P 94 00202
(54) Antigénkészítmények és ezek alkalmazása citotoxikus T-limfoci-

ta reakciók indukálására

(11) 220.782 (21) P 98 01815
(54) Eljárás nem kívánt anyagok eltávolítására kívánt anyagoktól

(11) 220.930 (21) P 98 02921
(54) Szûrõgyertya éghetõ anyagoknak égéstermékekbõl regenerálás-

sal történõ leválasztására

(11) 221.018 (21) P 96 01903
(54) Cukrozott, adott esetben csokoládés sûrített tej és eljárás az elõál-

lítására

(11) 221.070 (21) P 99 02178
(54) Biztonsági ajtó, különösen steril ajtó

(11) 221.186 (21) P 93 02149
(54) Klorofill- és bakterioklorofill-származékok, eljárás ezek elõállí-

tására és az ezeket tartalmazó diagnosztikai és gyógyszerkészít-
mények

(11) 221.492 (21) P 98 01495
(54) Röntgensugaras vizsgálóberendezés dönthetõ asztallal

(11) 221.538 (21) P 97 01214
(54) RHA-NK fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus

annuus L.)

(11) 221.682 (21) P 93 02213
(54) Csökkentett keserûségû, azitromicint tartalmazó gyógyászati ké-

szítmény és eljárás azitromicin keserû ízének csökkentésére

(11) 221.803 (21) P 98 02439
(54) Azitromicin A O-benzil-oxi-karbonil-származék és savaddíciós sói

(11) 222.052 (21) P 00 02273
(54) Berendezésrendszer gyógykezelés alatt álló egyének vizsgálatára

és/vagy terápiájuk elõkészítésére

(11) 222.458 (21) P 97 01088
(54) Gömb alakú, egyenáramú, kalickás forgórészû villamos motor

(11) 223.041 (21) P 97 01106
(54) Keréksúly gépjármûkerék kiegyensúlyozásához

(11) 223.232 (21) P 03 01469
(54) Tömítésfoglalat gépegységen

(11) 223.871 (21) P 03 02774
(54) Tárcsás maró

(11) 223.976 (21) P 99 00252
(54) Hormonális fogamzásgátló kombinációs készítmény és kit

(11) 224.241 (21) P 02 01898
(54) Hordozható mágneses készülék kontakt kezelõfejjel, különféle

betegségek kezelésére, meghatározott akupunktúrapontok fel-
használásával

(11) 224.266 (21) P 00 03588
(54) Tartalék kommunikációs lehetõséggel ellátott védõrelé, digitális

védõrelében tartalék kommunikációra szolgáló áramkör, és eljá-
rás védõrelére vonatkozó információk védõrelébõl történõ továb-
bítására

(11) 224.318 (21) P 01 03346
(54) Készítmény és eljárás péniszerekció diszfunkció kezelésére

(11) 224.343 (21) P 98 01369
(54) Mikroorganizmusok és eljárások L-cisztein-, L-cisztin-, N-ace-

til-szerin és ezek tiazolidinszármazékainak elõállítására fermen-
táció útján

(11) 224.374 (21) P 00 03557
(54) Csatlakozósor, csatlakozósorral ellátott relé és eljárás védõrelé

csatlakozósorának összeszerelésére

(11) 224.392 (21) P 98 00983
(54) Lökõfeszültséggel szemben ellenálló huzal

(11) 224.606 (21) P 02 01614
(54) Közegszállító tömlõ, valamint eljárás tömlõ elõállítására

(11) 224.812 (21) P 00 04357
(54) Angiogenezist gátló hatású 5-helyettesített-1,2,4-tiadiazolil-szár-

mazékok, eljárás elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(11) 224.934 (21) P 98 01979
(54) Javított szol-gél alumínium-oxid csiszolószemcse és eljárás an-

nak elõállítására

(11) 225.154 (21) P 00 04457
(54) Angiogenezist gátló hatású tiadiazolil-piridazin-származékok, eljá-

rás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.343 (21) P 03 01718
(54) Táblaszerkezet

(11) 225.533 (21) P 03 01605
(54) Eljárás nagy tisztaságú citalopram elõállítására

(11) 225.784 (21) P 00 03029
(54) Ankrodspecifikus monoklonális antitestek, antitestfragmentu-

mok, keverékeik, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények,
valamint alkalmazásuk

(11) 226.084 (21) P 00 01821
(54) Bõrlemosó készítmény, eljárás elõállítására és alkalmazása

A rovat 60 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 221.066 (21) P 99 01527
(54) Szemkondicionáló és látásjavító eszköz

(11) 225.405 (21) P 03 01262
(54) Eljárás vázas térelválasztó, díszítõszerkezet elõállítására

(11) 225.615 (21) P 02 02112
(54) Berendezés tömlõbe történõ adagolására

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás GB9A

(11) 212.099 (21) P 93 00660
(73) Stanmore Enterprises Anstalt, Vaduz (LI)
(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(11) 212.696 (21) P 93 03708
(73) Menedzser Mediátor Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(11) 215.126 (21) P 94 00257
(73) Mayne Pharma Plc, Warwickshire (GB)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 217.510 (21) P 97 00873
(73) Menedzser Mediátor Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(11) 218.281 (21) P 94 00481
(73) Zentaris IVF GmbH, Frankfurt am Main (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(11) 219.033 (21) P 97 00803
(73) Menedzser Mediátor Szervezési és Vezetési Tanácsadó Kft.,

Budapest (HU)

(11) 221.588 (21) P 95 01002
(73) Intendis GmbH, Berlin (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák, Budapest

(11) 223.333 (21) P 99 03066
(73) Illinois Tool Works Inc., Glenview (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 224.119 (21) P 02 04108
(73) Belron Hungary Kft - Zug branch, Zug (CH)
(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(11) 224.389 (21) P 02 01039
(73) Argillon GmbH, Redwitz (DE)
(74) S.B.G & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(21) P 01 01528
(73) Zentaris IVF GmbH, Frankfurt am Main (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 02 00431
(73) Zentaris IVF GmbH, Frankfurt am Main (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 02 03872
(73) NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB, Sverige,

c/o NeuroSearch A/S, Ballerup (DK)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03874
(73) NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB, Sverige, c/o

NeuroSearch A/S, Ballerup (DK)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 00491
(73) PharmaKodex Limited, Wiltshire (GB)
(74) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

(21) P 03 02749
(73) TOTAL FRANCE, société anonyme, Puteaux (FR)
(74) Karácsonyi Béla ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 04 00599
(73) Panasonic Corporation, Osaka (JP)
(74) Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 04 01787
(73) Panasonic Corporation, Osaka (JP)
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest

(21) P 04 01986
(73) Zentaris IVF GmbH, Frankfurt am Main (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 05 00540
(73) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto, Novo mesto (SI)
(74) Frankné dr.Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE,

KÉKES, MÉSZÁROS & SZABÓ Szabad. és Védj. Iroda,
Budapest

(21) P 05 00795
(73) Sun Pharma Advanced Research Company Limited, Andheri,

Mumbai (IN)
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 05 00993
(73) Abie Biological Laboratories Ltd., Beit Shemesh (IL)
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 05 01031
(73) Paroc Oy Ab, Vantaa (FI)

(21) P 06 00588
(73) Panasonic Corporation, Osaka (JP)
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 98 02048
(73) TÁPSZER Szabadalomhasznosító Kft. 20%, Budapest (HU);

dr. Hidvégi Máté 55%, Budapest (HU);
dr. Tömösköziné Farkas Rita 15%, Érd (HU);
dr. Szende Béla 10%, Budapest (HU)
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(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 05 00689
(73) NSAB, Filial af NeuroSearch Sweden AB, Sverige,

c/o NeuroSearch A/S, Ballerup (DK)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 26 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás FH9A

(21) P 02 04108
(73) Belron Hungary Kft - Zug branch, Zug (CH)
(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(21) P 00 01379
(71) Squires, Meryl, Barrington, Illinois (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ S.B.G.& K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 00 04019
(73) Schering Corp., Kenilworth, New Jersey (US)
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 00 04605
(73) Aventis Pharma S.A., Antony (FR)
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 07 00304
(71) dr. Vízi György, Budapest (HU);

dr. Hanák János, Dunaújváros (HU)
(74) dr. Kriston Pál, Budapest

(21) P 99 02055
(71) Squires, Meryl, Barrington, Illinois (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám szabadalmi ügyvivõ S.B.G.& K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése FH9A

(21) P 95 02873
(73) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(74) DEVELOPAT Szabadalmi és Védjegy Iroda dr. Polgár Iván,

Budapest

(21) P 98 02717
(73) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(74) DEVELOPAT Szabadalmi és Védjegy Iroda dr. Polgár Iván,

Budapest

(21) P 97 00947
(73) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(74) DEVELOPAT Szabadalmi és Védjegy Iroda dr. Polgár Iván,

Budapest

(21) P 01 05451
(73) (72) Tóth Károly, Budakalász (HU);

dr. Király Csaba, Budapest (HU)
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) P 03 01262
(73) (72) Pál Tibor, Budapest (HU)
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) P 00 01704
(73) Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
(74) dr. Polgár Iván, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) P 06 00256
(73) InnoRáció Fejlesztõ és Kutatás-hasznosító Kft., Budapest (HU)
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 06 00091
(73) Agrogeo Kft. 50%, Kecskemét (HU);

Virann Bt. 25%, Kecskemét (HU);
dr. Magyar Lászlóné 25%, Kecskemét (HU)

(74) Szolnoky Tamás, Kecskemét-Hetényegyháza

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

Szerzõség változása HA9A

(21) P 01 04088
(54) Késleltetett felszabadulású ranolazinkészítmények alkalmazása
(72) Baker, Fiona, Dunfermline (GB);

Langridge, John Richard, TD Sint Oedenrode (NL);
Wolff, Andrew A., San Francisco, Kalifornia (US)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC9A

(11) 218.574 (21) P 97 01637
(54) Mágneses térben oxigénnel dúsított, csökkentett deutérium-oxid-

tartalmú víz
(73) Nagy Tibor, Gold-Active-Aqua Kft., Makó (HU)

(11) 225.586 (21) P 99 03792
(54) Perkután adagolórendszer
(73) Stiefel Research Australia Pty Ltd, Rowville/Viktória (AU)

(11) 225.979 (21) P 99 00902
(54) Vegyületek és eljárások a tuberkulózis diagnosztikájához és im-

munterápiájára
(73) Corixa Corporation, Wilmington, Delaware (US)
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