
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01B 33/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02440 (22) 2004.11.26.
(71) (72) Pálfi Gábor, Balatonfüred (HU)
(54) Egyirányba forgó kéttengelyû fékezõkocsis kapálógép
(57) Alkalmas kis kertek, szûk területek precíziós talajmûvelésére.

A kapálógépen (3) két különálló párhuzamos tengelyen elhelye-
zett elsõ kapasor (1) és hátsó kapasor (2) így van elhelyezve, hogy az
elsõ kapasor (1) és hátsó kapasor (2) forgása közben bejárt hengeres tér
átfedik egymást. Az elsõ kapasor (1) és hátsó kapasor (2) egy irányban
forognak elõrefele a kapálógépet elõre mozgatva, ezért a túl gyors elõ-
rehaladás fékezésére a kapálógépre fékezõkocsi (5) van törzscsuklós
módon ráakasztva, a függõleges tengelyû csapszegpersely (4) és csap-
szeg (6) közvetítésével.

A törzscsuklós rendszer elforgatása ékszíjjal történik.
A fékezõkocsin (5) található fékezõboronák (11) beállítását a féke-

zõkocsin (5) állva utazó személy végzi. A fékezõkocsin utazó személy
a kormánykerék (12) forgatásával irányítja a kapálógépet (3).

(51) A01B 33/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02495 (22) 2004.12.03.
(71) (72) Pálfi Gábor, Balatonfüred (HU)
(54) Menetiránnyal szembeforgó kéttengelyes, öntisztító rotációs

földmunkagép adapter
(57) Alkalmas erõgép után csatlakoztatva termõföld átforgatására. A
párhuzamos tengellyel rendelkezõ elsõ kapasor (5) és hátsó kapasor (6)
az erõgép (1) haladási irányával (12) ellentétes irányba forog, aminek
következtében a talajt energiatakarékosan aprítja.

Az elsõ kapasor (5) által forgás közben bejárt hengeres ûrtér átfe-
dik egymást, ezért forgás közben az elsõ kapasor (5) és hátsó kapasor a
feltekeredett gyomot ledarálja.

(51) A01B 33/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02413 (22) 2004.11.23.
(71) (72) Pálfi Gábor, Balatonfüred (HU)
(54) Kéttengelyû, ellenforgó, öntisztító, rotációs kapa
(57) A kéttengelyû, ellenforgó, öntisztító rotációs kapa alkalmas kisker-
tek, szûk területek precíziós talajmûvelésére. A talajmûvelést két külön-
álló párhuzamos tengelyû, egymással fogaskerékszerûen szembeforgó
kapasor végzi, úgy, hogy a kapasorok egymást tisztítják.

A kapálógép elõredöntve az elsõ elõreforgó kapasorra nehezedik,
így elõrefele halad, a kapálógépet hátrafele döntve a kapálógép e hátsó
hátraforgó kapasorra nehezedik a kapálógép megpróbál hátrafele ha-
ladni, de ezt megakadályozza a csapszegen levõ védõlemez, így a kapá-
lógép haladása ekként szabályozható.

(51) A01G 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01821 (22) 2004.09.07.
(71) (72) dr. Kassay László, Budapest (HU)
(54) Robotgép zöldpaprika-termelés és -betakarítás céljára
(57) Üveg vagy fóliaházakban felszerelhetõ, termelési és betakarítási fá-
zisokat egymás után elvégzõ robotberendezés, mely az ott végighúzódó
víz vagy gõzvezetéken, illetve külön odatelepített síneken át képes ha-
ladni. Részei: egy alaplap, erre egymás után felcsatolhatók a vízszinte-
sen-, illetve függõleges irányban mûködõ mûveleti-szerszámokkal fel-
szerelt következõ mûvelõtálcák (szelvények): mechanikus talajmûvelõ,
palántázó, növényvédõ szert szóró, öntözõ, betakarító-szedõ funkciókat
képzõ szerszámos szelvények. Az alaplapba, illetve az aláillesztett mû-
velõtálcába ugyancsak be van építve több mûködtetõ villamos motor,
több videokamera és vezérlésüket egy különállóan elhelyezett, de velük
együttmûködõ komputer végzi, mely az egész munkát vezérlõ progra-
mokat tartalmazza.

A fent ismertetett berendezés képes az üveg vagy fóliaházban elõ-
készített vízszintesen elhelyezett talajvályún, illetve a függõleges fém-
rendszeres huzalokon felfuttatott-termõ paprikanövényen elvégezni a
hajtatásos paprika termelõ funkcióit.

Célszerû mûszaki módosítással e berendezés szántóföldi mûvelés-
ben is alkalmazható.
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(51) A01G 27/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01398 (22) 2004.07.12.
(71) (72) dr. Pócsik István, Pécs (HU)
(54) Berendezés szabadföldi és dísznövények gyökérzetének eltö-

mõdésmentes, környezetkímélõ, energia- és víztakarékos, au-
tomatikus vízellátására

(57) A találmány tárgya berendezés szabadföldi és dísznövények gyö-
kérzetének eltömõdésmentes, környezetkímélõ, energia- és víztakaré-
kos automatikus vízellátására, melynek légmentesen zárható (1) feltöl-
tõ-légtelenítõ csappal ellátott (2) víztároló edénye, a (2) víztárolóedény-
hez (3) áteresztõ csappal ellátott (4) összekötõ vezetéken keresztül csat-
lakozó (5) öntözõedénye, a (2) víztárolóedény folyadékába közvetlenül,
vagy a (4) összekötõ vezeték közvetítésével bemerülõ, változtatható be-
nyúló hosszúságú, 6 mm átmérõjû, felsõ végén (6) csappal elzárható,
szûkíthetõ, esetenként oldalfalában alsó végétõl 10 mm távolságban ta-
lálható, 2–3 mm átmérõjû (7) oldalnyílással ellátott (8) szintezõcsöve
van. Jellegzetessége, hogy az (5) öntözõedény és a (8) szintezõcsõ, szer-
kezeti elrendezésüknél fogva szokásos értelemben vett, felül nyitott
közlekedõedények a bennük lévõ folyadékra nehezedõ azonos légköri
nyomással és a közlekedõ edények törvénye értelmében azonos folya-
dékszinttel; ugyanekkor nemegyensúlyi, irreverzibilis termodinamikai
szempontból környezetükkel anyagot és energiát cserélni képes, nyílt
rendszerek, klasszikus értelemben vett termodinamikai egyensúlynak
megfelelõ, idõegység alatt felvett és leadott anyag és energiamennyiség
egyenlõségével jellemzett, adott helyen idõben állandó steady state álla-
pottal, változatlan állapothatározókkal, következésképpen felül nyitott
közlekedõedényekben mûködésben is megmaradó, azonos folyadék-
szint-magassággal. Ezen közös folyadékszint a függõleges állású (8)
szintezõcsõ alsó végét érintõ vízszintes síkkal, vagy (7) oldalnyílás ese-
tén, elméletileg e nyílás legmagasabb pontját érintõ vízszintes síkkal
esik egybe; e sík magasságát illetõleg a (8) szintezõcsõ benyúló hosszát
változtatva az (5) öntözõedényben a megfelelõ folyadékszint beállítha-
tó. A (2) víztárolóedény felül zárt, szintén nyílt rendszerû közlekedõ-
edény, mûködésben folyadéktartalmának fogyása, zárt levegõjének tá-
gulása, nyomáscsökkenése következtében a benne lévõ folyadékra ne-
hezedõ, a légkörinél kisebb levegõnyomással és az (5) öntözõedényben
és a (8) szintezõcsõben lévõ folyadékok közös szintmagasságánál maga-
sabb szinttel; e szintkülönbségbõl származó helyzeti energia felhaszná-
lásával az (5) öntözõedény folyadéka a (2) víztároló edénybõl folyama-
tosan pótlódik, ami az (5) öntözõedényben idõben állandó folyadékszin-
tet, s ezáltal folyamatos, egyenletes öntözési lehetõséget biztosít.

(51) A01H 4/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01841 (22) 2004.09.10.
(71) AGROINVEST Külkereskedelmi, Fõvállalkozó és Szolgáltató

Részvénytársaság, Budapest (HU)
(72) dr. Fári Miklós Gábor 50%, Budakeszi (HU);

Kertész Tamás 30%, Budapest (HU);
dr. László Miklós 10%, Budapest (HU);
Varga Zsuzsanna 10%, Budapest (HU)

(54) Kombinált mikroszaporító eljárás és bioreaktor
(74) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest
(57) A találmány feladata a szóba jöhetõ növények szempontjából sok-
oldalú, az alkalmazástechnikai szempontjából többcélú megoldás kidol-
gozása.

A találmány szerint ezt a feladatot azzal oldják meg, hogy szaporí-
tás közben az elõnyösen 30 mikroEinstein/m2 sec energiával megvilá-
gított vegetatív szöveteket billentéssel merítik a táptalajba, majd ellen-
tett forgásértelmû billentéssel visszaemelik a táptalaj fölé.

A találmány szerinti bioreaktor lényege az, hogy körszelvényû fel-
fekvõ felülete(i) vannak, amely(ek) a menesztõegységre (18) van(nak)
telepítve; továbbá legalább egy, a menesztõegységhez (18) épített vég-
álláskapcsoló(k)hoz (21) rendelt mágnese (5) van, adott esetben a belé-
põcsonk(ok) flexibilis csöv(ekk)el önmagukban ismert steril gáz-
és/vagy steril táptalajtápegységekre van(nak) kötve, végül héjazata egy
önmagában ismert megvilágítóegység (22) fényudvarában van elren-
dezve.

1. ábra

(51) A01N 63/04 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 02082 (22) 2004.10.14.
(71) (72) dr. Bózsik Béla Pál, Budapest (HU);

dr. Bratek Zoltán, Budapest (HU)
(54) Biopeszticid-készítmény, eljárás a hatóanyag elõállítására, és

biopeszticidek alkalmazása kullancsok gyérítésére
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya biopeszticid-készítmény, eljárás a hatóanyag
elõállítására, és biopeszticidek alkalmazása kullancsok gyérítésére.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy össztömegére számítva
108–109 spóra/ml mennyiségû specifikusan kullancsokon patogén
gombát tartalmazó fermentlevet és a készítmény teljes tömegére 10–20
tömeg% twin detergens parafinolaj-keveréket, fennmaradó mennyiség-
ben szilárd vagy folyékony hordozóanyagot és adott esetben egyéb, ön-
magában ismert, szokásos adalék- és/vagy segédanyagot tartalmaz.

A találmány kiterjed a biopeszticidként alkalmazott gombákat tar-
talmazó fermentlé elõállítására, illetve a biopeszticidek alkalmazására is.

(51) A43C 15/06 (2006.01)

A43B 13/26 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02445 (22) 2004.11.29.
(71) (72) Kocsis József, Gátér (HU)
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(54) Cipõtalp csúszását gátló szögestalpú szandál, havas jeges
úton, biztonságos járáshoz

(57) A találmány teljes egészében alkalmas a cipõtalp csúszását meg-
akadályozni a téli havas-jeges úton járáskor. Használatával megszûnik
az eleséssel járó balesetveszély. Cipõre gyorsan rögzíthetõ és oldható.

Felépítése: hajlékony, szöges talp (1), tépõzárral (5) záródó rögzí-
tõpántok (2).

1. ábra

(51) A45D 20/10 (2006.01)

A45D 20/42 (2006.01)

H02H 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00052 (22) 2005.01.10.
(71) (72) Hajdu Gábor, Makó (HU)
(54) Áramütésmentes hajszárító
(57) A találmány lényege olyan háztartási villamos hajszárító, amely
úgy van kialakítva, hogy a villás dugóval egybeépítve közös házban egy
biztonsági törpe feszültséget elõállító transzformátor és egy relé van el-
helyezve. Ezt a házat a hajszárító készülékkel négyeres vezeték köti
össze, a készüléken magán pedig a szokványos kapcsoló helyett vízmen-
tes nyomógomb van elhelyezve. A relé feszültségtekercse törpefeszült-
ségrõl üzemel, és csak akkor húz meg, ha a vízmentes nyomógombot
megnyomják. Ilyenkor a 230 V-os feszültség mindkét sarkát, a fázist és a
nullát is zárja, és a feszültség a készülékbe jut.

A nyomógomb elengedésekor a relé megszakítja a 230 V-os fe-
szültség mindkét sarkát, a készülékben csak a veszélytelen törpefe-
szültség marad, így a készülék vízbe esve nem okoz halálos áramütést.

(51) A47C 1/032 (2006.01)

A47C 9/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02143 (22) 2004.10.21.
(71) (72) Józsa István, Budapest (HU)
(54) Mozgatható ülõbútor
(57) A találmány jellegzetessége, hogy a vázszerkezetnek az ülõfelületet
(1) közrefogó szegélytartói (16) és a háttámlát (2) közrefogó támlaoszlo-
pai (25), a szegélytartókat (16) merev keretté egyesítõ elülsõ feszítõ íve
(14) és hátsó feszítõ íve (15), valamint a támlaoszlopokat (25) ugyan-
csak merev keretté egyesítõ, hátsó támlaíve (30) és a hátsó feszítõ ívhez
(15) csatlakozó közvetítõ karjai (3) vannak. A vázszerkezet ezen kívül
az ülõfelületet (1) két oldalról és alulról körülölelõ külsõ kengyellel (12),
az ülõfelületet (1) ugyancsak két oldalról és alulról körülölelõ, a külsõ
kengyel (12) és az ülõfelület (1) között elhelyezkedõ belsõ kengyellel
(11), valamint a háttámlát hátulról megkerülõ hátkengyellel (13) térbeli
keretté van összeépítve. A belsõ kengyel (11) a karfák (24) alatt elhe-

lyezkedõ egy-egy lengéstengely (6) útján a külsõ kengyelbe (12) van be-
függesztve, az elülsõ feszítõ ív (14) és a belsõ kengyel (11) középsõ sza-
kasza (11a) közé kardáncsuklóval (7) megszakított menetes orsó (9) van
beiktatva, a menetes orsó (9) perselye (32) pedig fékezõ dugattyú (21)
útján a külsõ kengyellel (12) van összeköttetésben.

(51) A47G 19/26 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01320 (22) 2004.06.25.
(71) Dart Industries Inc., Orlando, Florida (US)
(72) Cautereels, Victor J. J., Ranst (BE);

Mortier, Johan M.J.K., Grimminge (BE);
DeCraim, Jean-Marie, Buggenhout (BE)

(54) Szerkezet élelmiszerek tárolására és felszolgálására, valamint
szellõztetõpanel

(30) 10/611,707 2003.07.01. US
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) A találmány szerkezet élelmiszer-ipari termék tárolására és felszol-
gálására. Lényege, hogy alaptálcája (12), valamint levehetõ domború fe-
dele (14) van, amely szellõztetõnyílással van ellátva. Olyan szellõztetõ-
panellal (16) rendelkezik, amely a fedél (14) szellõztetõnyílását lefedi és
a tárolótérben uralkodó viszonyokat a külsõ környezeti feltételekhez ké-
pest szabályozni képes. A szellõztetõnyílást a fedélben (14) kerületi pe-
rem határolja. A szellõztetõpanelnek (16) olyan kerületi szélrésze van,
amely a szellõztetõnyílás peremének megfelelõen van kialakítva. A
szellõztetõpanel (16) szélrészén és a szellõztetõnyílás peremén olyan
egymással együttmûködõ egységgel van ellátva, amely a szellõztetõpa-
nelt (16) a fedélhez (14) oldhatóan rögzíti. A szellõztetõpanel (16) lé-
nyegében merev kialakítású és átmenõ nyílások sorozatával van perfo-
rálva. Ezeket a nyílásokat lefedõ fóliával van ellátva. A fólia vízzáró és
elõre meghatározott gõzátbocsátó képességû anyagból van kialakítva.
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(51) A61F 2/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01433 (22) 2004.07.16.
(71) (72) dr. Seress György, Vác (HU)
(54) Az orsócsont csukló közeli instabil töréseinek kezelésére ki-

dolgozott elv és ennek magvalósítása speciális lemezzel
(57) A baleseti sebészetben az orsócsont csukló közeli vég három di-
menzióban instabil töréseinek kezelésére szolgáló, nagy stabilitást létre-
hozó, a fixált csavarú lemezek közé tartozó implantátum. A törés térbeli
dinamikus stabilizálását az ún. fülkiképzés, a lemeznek rugóként való
alkalmazása, a csaknem tetszés szerinti irányban behelyezhetõ, a lemez-
ben fixen rögzülõ csavarok biztosítják. A csavarok nagy szabadsággal
való átvezetését a lemez lyukainak mindkét oldalról történõ speciális
szögben végzett süllyesztése, a csavarok fixálását pedig, a lyuk közepén
peremképzéssel ún. álmenetes megoldás teszi lehetõvé. A változó kúp-
szögû csavar stabilitását részben a fej meneteinek az álmenetbe való be-
marása, részben a kúpos csavar szélének megtámaszkodása adja. A sta-
bilitást jelentõsen fokozza, hogy a csavar a lemez peremén megtámasz-
kodva, a behajtás során elõfeszíti az álmenetet. Merõleges bevezetés so-
rán a stabilitást a lemez álmenetébe való bemarás mellett a csavarfej pe-
remen való körkörös megtámaszkodása biztosítja. Az eljárás ferde beve-
zetés során a három pontos megtámasztás (álmenet egymással szembeni
bemarásai és a széles kúpszögû fejrész kontakt felszíne) adja. A módszer
lehetõvé teszi a fixált csavarú megoldások kiterjesztését kisebb és na-
gyobb csontok esetében alkalmazható implantátumokra is, melyekkel
lényegesen stabilabb osteosynthesisek végezhetõk. A lemez nemzetközi
viszonylatban is megfelel azoknak az elvárásoknak, melyet ezen régió
töréseinek kezelésére készített implantátumokkal szemben támaszta-
nak, sõt több olyan elõnyös tulajdonsággal bír, mellyel a piacon levõ
hasonló lemezek nem rendelkeznek.

10/4. ábra

(51) A61H 3/02 (2006.01)

A45B 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01420 (22) 2004.07.14.
(71) (72) Lösch Ferenc, Hõgyész (HU)
(54) Mankó-továbbfejlesztés mozgássérültek részére
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) Mankó-továbbfejlesztés mozgássérültek részére, amely mankó (1)
kartámaszból (2), markolatból (3) és botból (4) áll, továbbá a bothoz (4)
egy nyitható láb (5) és egy tartóelemhez (6) kapcsolt lábtámasz (7) van
rögzítve. A nyitható láb (5) és a lábtámasz (7) kényszerkapcsolatba van
kapcsolva oly módon, hogy a lábtámasz (7) a tartóelemhez (6) forgásten-
gellyel (8) van rögzítve, továbbá a lábtámaszon (7) mûködtetõelem (9)
van kialakítva, a nyitható láb (5) forgáspontja (10) a bothoz (4) van rög-
zítõelemmel (11) rögzítve, továbbá a nyitható láb (5) és a bot (4) közé
csuklós pánt (12) van iktatva, a mûködtetõelem (9) és a csuklós pánt (12)
csuklója (13) rúddal (14) van egymáshoz kapcsolva. A lábtámasz (7) és a
tartóelem (6) közé, a lábtámasz (7) vízszintes helyzetét rögzítõ, kilincs-
mû (15) van iktatva.

(51) A61K 31/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00300 (22) 2002.10.31.
(71) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)
(72) Heimbecher, Susan K., Morris Plains, New Jersey (US);

Sequeira, Joel A., Edison, New Jersey (US)
(54) Ribavirin szirup készítmények
(30) 60/334,751 2001.10.31. US
(86) PCT/US 02/34898 (87) WO 03/037312
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya egy folyékony készítmény, amely ribavirint,
egy pufferoló rendszert, ahol a folyékony készítmény pH-ja körülbelül
4,8–5,3 tartományba esik, legalább egy gyógyszerészetileg elfogadható
édesítõszert és legalább egy gyógyszerészetileg elfogadható viszkozi-
tásnövelõ szert tartalmaz.

A találmány szerinti folyékony készítmény hosszabb tárolási idõ-
vel és jobb ízzel rendelkezik.

(51) A61K 31/568 (2006.01)

A61K 47/10 (2006.01)

A61P 15/08 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00234 (22) 2001.12.20.
(71) dr. August Wolff GmbH & Co., Bielefeld (DE)
(72) Schulze, Bernd, Bielefeld (DE);

Nieschlag, Eberhard, Münster (DE)
(54) Legalább egy szteroidot tartalmazó gélkompozíció és a kom-

pozíció transz-szkrotális alkalmazása hipogonadizmus keze-
lésére

(30) 100 64 205.5 2000.12.22. DE
(86) PCT/EP 01/15123 (87) WO 02/051421
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány alkoholbázisú gélkompozícióra vonatkozik, amely
0,01–10 tömeg% mennyiségben legalább egy szteroidot, 0,1–20 tö-
meg% mennyiségben legalább egy C3-C4-diolt, 30–90 tömeg% mennyi-
ségben legalább egy alkoholt, 0,01–1 tömeg% mennyiségben legalább
egy pH-stabilizátort, 0,1–6 tömeg% mennyiségben legalább egy poli-
mert, valamint adott esetben segédanyagként konzerválóanyagot, anti-
oxidánst, stabilizátort, oldódásközvetítõt, vitamint színezéket és illat-
anyagot, továbbá vizet tartalmaz.

A fenti kompozíció lipogonadizmus kezelésére alkalmazható.
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(51) A61K 31/66 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00241 (22) 2003.04.08.
(71) MGI GP, Inc., Wilmington, Delaware (US)
(72) Wingard, Peggy, San Jose, California (US);

Burak, Eric S., East Haddam, Connecticut (US);
Gibianski, Ekaterina, North Potomac, Maryland (US);
Vornov, James J., Baltimore, Maryland (US)

(54) Propofol vízoldható elõvegyületeit tartalmazó készítmények
és alkalmazásuk

(30) 60/370,213 2002.04.08. US
60/370,245 2002.04.08. US

(86) PCT/US 03/10540 (87) WO 03/086413
(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány olyan gyógyszerészeti készítményekre vonatkozik,
amelyek propofol vízoldható elõvegyületeit tartalmazzák, és magában
foglalja az elõvegyület adagolási eljárásait is. Egyik vonatkozásban az
eljárás általános anesztéziaállapot kiváltására és/vagy fenntartására ab-
ból áll, hogy propofol elõvegyületét parenterális infúzióval adagolják
olyan mennyiségben, amely elegendõ a tudatvesztés kiváltására és/vagy
fenntartására. Egy másik vonatkozásban propofol elõvegyületet adagol-
nak egy alanynak a szedált állapot kiváltására.

(51) A61N 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02686 (22) 2004.12.30.
(71) (72) dr. Akszjonovics Igor Vasziljevics, Eger (HU)
(54) Készülék a biológiai energia biomechanikus energiává alakí-

tására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A készülék magában foglal néhány csúcsával vagy alaplapjával
egymásba metszõ gúlát vagy kúpot, amelyek egységes geometriai testet
alkotnak, közös térrel, amely állhat üresen vagy kitölthetõ szerves vagy
szervetlen anyaggal. A belsõ térfogat terjedelme és formája változtatha-
tó és szabályozható, maga a szerkezet készülhet szerves vagy szervetlen
anyagból.

(51) A61Q 5/00 (2006.01)

A61K 8/44 (2006.01)

A61K 8/64 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00227 (22) 2001.11.26.
(71) Phild Co., Ltd., Kyoto (JP)
(72) Hirata, Yoshihiro, Kyoto (JP)
(54) Eljárás károsodott vagy tökéletlen haj állapotának javítására

vagy helyreállítására
(30) 09/724,377 2000.11.27. US
(86) PCT/JP 01/10268 (87) WO 02/41857

(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(57) A találmány károsodott vagy tökéletlen hajszálak kezelésére alkal-
mas eljárásra vonatkozik, amely a következõ lépésekbõl áll:

(a) a hajszálakat hidratálják a kutikularéteg lemezkéinek felnyitá-
sára, (b) a hajszálakra a haj táplálására alkalmas aminosavakat vagy
peptideket visznek fel, és (c) a hajszálakat hõ alkalmazása mellett me-
legített lemezek közé fogva összenyomják, hogy az aminosavak vagy
peptidek a kutikularétegen áthatoljanak, és a lemezkék közötti nyílások
bezáruljanak. A behatolt aminosavak vagy peptidek táplálják a kérget.
A hajszálakat hajformázási kezelésnek lehet alávetni.

(51) A62C 3/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02469 (22) 2004.12.01.
(71) (72) dr. Popelyák Pál, Budapest (HU)
(54) Eljárás és szerkezet tûz oltására és/vagy környezetbe került

káros anyagoktól való mentesítésre
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány eljárás tûz, különösen erdõtüzek és katasztrófák követ-
keztében keletkezõ tüzek oltására, és/vagy fõként ilyen okok miatt a kör-
nyezetbe került káros anyagoktól való mentesítésre. Az eljárás során a
tûz területére vagy/és a káros anyaggal szennyezett területre vagy/és égõ
vagy/és kármentesítendõ objektumra a levegõbõl oltóanyagot vagy/és
kármentesítõ anyagot juttatnak. Az eljárásnak az a lényege, hogy az ol-
tóanyagot vagy/és mentesítõ anyagot dinamikus hatásra szétszakadó
vagy/és megnyitható tartályban (8; 15; 20; 25) légi jármûvel szállítják a
tûz vagy/és kármentesítendõ terület vagy/és objektum fölé, ahová a tar-
tályt leejtik, és az ütközés hatására szétszakadó vagy/és megnyíló tar-
tályból (8; 15; 20; 25) szétterjedõ anyaggal oltó vagy/és mentesítõ hatást
fejtenek ki.

A találmány szerinti oltó- és/vagy mentesítõ szerkezetnek az a lé-
nyege, hogy

– ömleszthetõ oltó- és/vagy mentesítõ anyagot, például folyadé-
kot, így vizet vagy porszerû anyagot tartalmazó tartálya (8; 15; 20; 25)
van, amely ütközéskor bekövetkezõ dinamikus erõ hatására szétszaka-
dó anyagból vagy/és megnyíló/megnyitható szerkezeti kialakítással ké-
szül; és a szerkezet

– a tartály (2; 8; 15; 25) felvételére és továbbítására szolgáló, légi
szállító jármûhöz csatlakoztatható hordozóeszközzel rendelkezik.
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(51) A62C 27/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02531 (22) 2004.12.08.
(71) (72) Kozma Károly, Budapest (HU)
(54) Speciális tûzoltó jármû nehezen megközelíthetõ tûzfészkek el-

oltására
(57) A találmány a speciális tûzoltó jármû, amellyel mindaz megoldha-
tó, amelyre az ember vagy a tûzoltóautó már nem képes.

A speciális tûzoltó egy lánctalpas, páncélozott, tûznek, robbanás-
nak, ütésnek fokozottan ellenálló önhordó, és önjáró jármû, amellyel
már a más eszközökkel el nem oltható tûzfészkek közvetlen közelébe
lehet jutni.

A speciális tûzoltó jármû ütésálló vezetõfülkével (4) és vastag hõ-
álló, jénai üvegbõl készült ablakokkal, valamint a felette és a motorház-
tetõ (6) felett ívelõ, szintén vastag hõálló, jénai üvegbõl készült hõ-
pajzzsal vagy motorházvédõ acélcsõhálóval, hõvisszaverõ hõálló
anyaggal szigetelve, amely a legveszélyesebb körülmények között is
megvédi a kezelõszemélyzetet, van felszerelve.

A fokozottan veszélyes, más eszközökkel megközelíthetetlen tûz-
esetkor a speciális tûzoltó jármûvet a szállító trélerrel a helyszínre kell
szállítani, ahol a tolólap segítségével a tûzfészekhez vezetõ utat meg-
tisztítva a lánctalpak (8) elõtt, a tûzfészek hozzáféréséhez pedig a hid-
raulikus darura (2) szerelt markolóval (3) kell a nagy darab akadályokat
eltávolítani.

A vezetõfülke mögötti víztartályból (9) egy centrifugálszivattyú-
val (11) a vizet a tömlõn keresztül (10) a darugém (2) tetején lévõ fecs-
kendõvel a tûzfészekre kell irányítani, és a tüzet eloltani.

(51) A63F 5/04 (2006.01)

A63F 1/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02532 (22) 2004.12.08.
(71) Alavári Edit, Mohács (HU);

Alavári Sándor, Mohács (HU);
Héra Ferenc, Mohács (HU);
Héra Ferencné Kürthy Eszter, Mohács (HU);
Ifj. Alavári Sándor, Mohács (HU)

(72) Alavári Sándorné Héra Edit, Mohács (HU)
(54) Kártyajóslás egyedi tervezésû és tartalmú kártyákkal, gépi

szerkezet segítségével, közterületre való kihelyezésre is
(57) A forgókerékkel történõ kártyajóslás személy és technikai felsze-
reltségtõl független, közterületre való kihelyezése biztosítja bárki részé-
re a könnyû hozzáférhetõséget. Ezt támasztja alá a játékgépek alapelvén
mûködõ szerkezet akkumulátorról való üzemeltetése is. A jósoltatni vá-
gyónak költségkímélõ megoldás.

A fém-, esetleg mûanyag burkolatba helyezett léptetõ motorok, a
rajtuk levõ mókuskerekek, az azokra erõsített mûanyag szalagok az
egyedi tervezésû kártyákkal, amelyek a burkolat szabadon hagyott ré-
szein válnak láthatóvá a megfelelõ pénzérme behelyezése után, bizto-
sítják a jósoltatni vágyónak a megfelelõ információt. Szintén a játékgé-
peknél is alkalmazott LED-ekkel megoldott a megvilágítás, a lapok ol-
vashatósága.

Nem szükséges kontaktust keresni jóssal, technikai felszereltség-
tõl független.

(51) A63F 9/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01358 (22) 2004.06.30.
(71) (72) Fördõs Attila, Budapest (HU)
(54) Gömbhéjban mozgatott elemkapcsolatú háromdimenziós lo-

gikai játék
(57) A találmány gömbhéjban mozgatott elemkapcsolatú háromdimen-
ziós logikai játék, amely a különbözõ átmérõjû gömbfelületeken egy-
mással kapcsolt és egymást keresztezõ elemekbõl és azok mozgatását
vagy forgatását mozgató és forgató mechanizmusból áll. A találmány lé-
nyege, hogy a gömbhéjjal (6) párhuzamos fõkör egyikén, az alapgömbre
(1) vezetõelemek (2) által megvezetve, mozgatható a legkisebb átmérõ
mentén a kis szegmens (5), a másik fõkörön, a középsõ átmérõ mentén, a
középsõ szegmens (4), míg a harmadik fõkörön a nagy szegmens (3)
van, és ezen a szegmensek egyrészt a nagy szegmens (3) íves fogasléce
(10) másrészt, a mozgató gombhoz (7) csatlakoztatott tengelyre (8) sze-
relt fogaskerekek (9) révén vannak mozgatva, így a bármilyen megkü-
lönböztetõ jellel ellátott szegmensek (3, 4 és 5) akár mozgatás, akár for-
gatás révén egymáshoz azonos jellel csatlakozathatóan vannak elren-
dezve.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN
ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B05B 7/12 (2006.01)

B05B 7/24 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01664 (22) 2004.08.13.
(71) Saint-Gobain Calmar Inc.,

City of Industry, Kalifornia (US)
(72) Dodd, Joseph K., Summit, Missouri (US)
(54) Tömlõvéghez csatlakoztatható szórófej
(30) 10/777,076 2004.02.13. US
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya tömlõvéghez csatlakoztatható szórófej, amelyet
kiszórandó folyékony vegyszert tartalmazó edényhez lehet csatlakoztat-
ni. A szórófej házában (13) kézileg mûködtethetõ forgószelep (11) van
rögzítve. A forgószelepben (11) van egy vezeték (27) a hordozófolyadék
számára, valamint egy, a vezetékbe (27) torkoló beömlõvezeték (28) egy
termék számára. A forgószelepet (11) választás szerint el lehet forgatni
egy nyitott (BE) helyzetbe, amelyben a hordozófolyadék beömlõcsator-
nája össze van kötve a folyékony termék beömlõnyílásával, és választás
szerint el lehet forgatni egy zárt (KI) helyzetbe, amelyben a hordozófo-
lyadék beömlõcsatornája nincs összekötve a folyékony termék beömlõ-
nyílásával. A házban (13) van egy levegõztetõ nyílás (32), és a házon
(13) egy külsõ levegõztetésszabályozó tag (12) van rögzítve, amely KI
helyzetben zárja, BE helyzetben nyitja a levegõztetõ nyílást (32).
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(51) B23D 41/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02296 (22) 2004.11.09.
(71) (72) Balázs László, Budapest (HU);

Bõdi Zsolt, Budapest (HU)
(54) Üregelõ húzóberendezés hosszú vastag falú csövekhez
(57) A találmány üregelõ húzóberendezés vastag falú csövekhez, amely
húzókeretének (1) belsõ részébe alul-felül rögzített, sokélû, üregelõ
szerszámlap (3) van szerelve. A találmány lényege, hogy a sokélû ürege-
lõ szerszámlap (3) egymással szemben lévõ két darab reteszhornyot tud
egy menetben forgácsolni. További elõnyös tulajdonsága, hogy méret-
tartó prizma (5), a rögzítõ hosszlapok (4) és a rögzítõ keresztlapok (11)
cseréjével legalább öt átmérõtartományban használható. A sokélû üre-
gelõ szerszámlap (3) forgácsoló élei újra köszörülhetõk és ferde forgács-
törõ-terelõ hornyai a forgácsot oldalirányba és hátra terelik, így a húzó-
rúdtól függõen, több méretes horony is forgácsolható.

(51) B29C 47/88 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01901 (22) 2004.09.22.
(71) DR-PAck II. Kft., Biatorbágy (HU)
(72) Pelcz Antal 45%, Budaörs (HU);

Illés Tamás 35%, Lakhegy (HU);

Horváth Zoltán 10%, Lébény (HU);
Simon László 10%, Budapest (HU)

(54) Szerkezet extrudálószerszámból kilépõ mûanyag fóliatömlõ
külsõ hûtésére

(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest

(57) A találmány szerkezet, amely extrudálószerszámból kilépõ mû-
anyag fóliatömlõ külsõ hûtésére való, és amely szerkezet (1) az extrudá-
lószerszám (E) fóliatömlõt (F) kibocsátó nyílásának (H) körzetében a fó-
liatömlõt (F) körülvevõen van elrendezve. A szerkezetnek (1) a felfújt
fóliatömlõ (F) alakjához gyûrûrésen keresztül igazodó keresztmetszetû,
gyûrûszerû hûtõegysége van, amely a belsõ, fóliatömlõ (F) felõli részén
a hûtõközeg számára kiömlésekkel van ellátva. Ezek legalább egy, a hû-
tõegysében kialakított, hûtõközeget befogadó-vezetõ járattal vannak
kapcsolatban, amely hûtõközegforrásra csatlakozik. Lényege, hogy a
szerkezetnek (1) legalább két, a folyamatosan extrudált fóliatömlõ (F)
haladási irányába (X) tekintve egymástól távközzel (T1, T2) elrendezett
gyûrûszerû hûtõegysége (2, 3, 4) van, ezek mindegyike legalább egy
érintõleges beömlõcsonkkal (17, 18) van ellátva. A hûtõegységek (2, 3,
4) mindegyikének a legalább egy érintõleges beömlõcsonkja (17, 18)
egy-egy, külön szabályozható nyomású és/vagy hõmérsékletû és/vagy
mennyiségû hûtõközeget szállítani képes hûtõközegforrással (HK1,
HK2, HK3) van kapcsolatban. A hûtõegységek (2, 3, 4) mindegyike leg-
alább egy-egy hûtõgyûrût (5, 7, 9) és legalább egy-egy, ezzel társított, a
gyûrûrést határoló terelõpalástot (6, 8, 10) foglal magában. Az egymás-
sal szomszédos hûtõegységek (2, 3, 4) terelõpalástjai (6 és 8, illetve 8 és
10) axiális irányban egymást átlapolóan vannak kialakítva és elrendez-
ve. A hûtõegységeknek (2, 3, 4) a hûtõgyûrûinek (5, 7, 9) a hûtõközeg
számára kialakított kiömlései a fóliatömlõhöz (F) képest érintõleges kö-
zegáramot biztosító kiömlõnyílásokként, elõnyösen kiömlõrésekként
(21, 24) vannak kialakítva.

(51) B60B 39/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02534 (22) 2004.12.08.
(71) (72) Kondorosi György, Göd (HU);

Bella Emil, Szeged (HU)
(54) Gépjármûvek gumija alatt kialakuló „önvízpárna”-megszün-

tetõ csatorna
(57) Esõs idõben a gépjármûvek kerekének gumija alatt kialakult önvíz-
párnát megszüntetõ, így a tapadást növelõ, a fékutat csökkentõ szerkezet
kételemû rendszer, melynek részei:

– A gumikról forgás közben, felsõ csúcsponti helyzetükbõl és érin-
tõ irányba kicsapódó víztömeget elvezetõ csatorna. Ez a csatorna a ke-
rék felsõ érintõvonalának és az alváznak a találkozási vonala alatt he-
lyezkedik el, s feladata, hogy az ereszhez hasonló az alvázra felverõdõ
és lecsorgó vizet a gumik alól elvezesse a gépjármû fenéklemeze alá.

– Az alvázról lecsorgó víz elvezetése esetén „dugulás” alakulhat ki
a csatornában. Ezt szünteti meg – illetve a dugulás kialakulását teszi le-
hetetlenné – a beépített tisztítószerkezet.
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1. ábra

(51) B60R 19/54 (2006.01)

B60R 25/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02468 (22) 2004.12.01.
(71) (72) dr. Hidvégi Timót, Budapest (HU)
(54) Fedélzeti biztonsági felügyeleti rendszer (FBFR) gépjármû-

vekhez
(57) A szabadalmaztatni kívánt találmány a közlekedésben, illetve an-
nak biztonságosabbá tételében használható fel. A találmányt (a további-
akban FBFR) két alrendszer (Útakadályok figyelése rendszer és az Álla-
potfelügyeleti) alkotja együtt, de külön-külön is.

Az „Útakadályok figyelése” rendszer a különbözõ képfeldolgozó
algoritmusok segítségével deríti fel azokat az akadályokat, amelyek azt
úttesten vannak. Nem irányítja az autót, hanem a vezetõnek jelzést ad,
ha idegen objektumot észlel a gépjármû elõtt. A jelzésen kívül eljuttat-
hatja az idegen objektum (például kátyú) koordinátáit egy központba,
ahol ezeket az adatokat feljegyzik. Így könnyebbé válik ezeknek az
objektumoknak az eltávolítása is.

Az „Állapotfelügyeleti rendszer” segítségével a gépjármû vezeté-
se során állandó megfigyelést végeznek a gépjármû közvetlen környe-
zetérõl. Ezeket az adatokat eltárolják, de úgy, hogy bizonyos idõközön-
ként a régebbi adatokat felülírják az új értékekkel. Karambol vagy
egyéb tragédia esetén ez a felülírás megszûnik (leállítják a FIFO típusú
memória használatát). A memóriában megmaradó képek segítségével
könnyebbé válik például a helyszínelés. A FIFO memória vezérlése
nem a képfeldolgozó algoritmusok kimenetétõl függ, hiszen ennél a
résznél nem használják ezeket az algoritmusokat. A memória vezérlé-
sét a gépjármû vezetõje vagy egyéb érzékelõk (például ütközésérzéke-
lõk) végzik el.

(51) B64C 3/34 (2006.01)

B64D 37/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02342 (22) 2004.11.11.
(71) (72) Solti Péter, Budapest (HU)
(54) Biztonságos tüzelõanyag-tartály légi jármûvekhez
(57) A találmány tárgya olyan biztonságos tüzelõanyag-tartály (1) légi
jármûvekhez (fõleg merev szárnyú repülõgépekhez), amely szükség-
helyzetben, vagy akár a rendes tüzelõanyag-utántöltés során is leválaszt-
ható a légi jármûrõl, és lehetõség szerint biztonságosan, további veszé-
lyek, illetve környezeti károk okozása nélkül a földfelszínre juttatható,
illetve ott könnyen kezelhetõ. A találmány tárgya továbbá, a légi jármû
(2) olyan kialakítása, amely lehetõvé teszi az ilyen tartály alkalmazását.

A légi jármûvek tüzelõanyag-tartálya általában a sárkány szerves
részét képezi. Kényszerleszállásnál vagy nehéz körülmények között
történõ leszállásnál a legnagyobb veszélyt a tartályban lévõ tüzelõ-
anyag meggyulladása, illetve felrobbanása jelenti, de a tüzelõanyaggal
való feltöltés hagyományos módszere önmagában is veszélyes, bonyo-
lult és hosszadalmas mûvelet, különösen a repülõgépek légi utántölté-
sénél.

A találmány fõ célja emberéletek és anyagi javak megkímélése a
fent említett veszélyektõl. A másik cél a légi jármû tüzelõanyaggal tör-
ténõ feltöltésének, valamint a tüzelõanyag kezelésének és tárolásának a
biztonságosabbá és egyszerûbbé tétele.

Az említett célok elérése érdekében a találmány a légi jármûrõl (2)
leválasztható, cserélhetõ és szükség esetén katapultálható tüzelõ-
anyag-tartályt (1) tartalmaz. Az ilyen tartály (1) alkalmazhatóságának
biztosítása céljából a légi jármû (2) tartályfészekkel (4) van ellátva,
amelynek fedele (10) a tartály eltávolításához, illetve kicseréléséhez
felnyitható.

(51) B64D 25/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01980 (22) 2004.10.01.
(71) (72) Kozma Károly, Budapest (HU)
(54) Az utasszállító repülõgépek utasait a légi katasztrófákból ki-

mentõ mentõkonténerek
(57) Az utasszállító repülõgépek utasait a légi katasztrófákból kimentõ
mentõkonténerek (3) alkalmazási területe az utasszállító repülõgépek
utasterében van, és katasztrófa esetén függetleníthetõ a repülõgéptõl, ad-
dig viszont a repülõgép magában hordozza az utasokkal.

Nagy, 40–300 utast szállító repülõgépekben több darabból, míg a
kisebb, 20–40 utast szállító repülõgépekben egy darabból készült men-
tõkonténert (3) célszerû alkalmazni. Ezek a mentõkonténerek (3) a
nagy igénybevételnek, tûz, robbanás, ütközés, stb.-nek ellenálló, kevlár
mûanyagból, belsõ vázszerkezetû, dupla fallal készülnek, és alakjukat a
mindenkori utasszállító repülõgép belsõ átmérõje és alakja határozza
meg.

Felszereltségét tekintve belülrõl minden konténer (3) ugyanúgy
néz ki, mint a mentõkonténerek nélküli utasszállító repülõgépek utas-
tere.

Abban az esetben, ha az utasszállító repülõgépben robbanás vagy
tûzvész, mûszaki hiba történik, amibõl a pilóta a repülõgép egyértelmû
lezuhanását következteti ki, parancsot ad a repülõgép elhagyására.

A pilóta az utasokat hangszórón át nyugtatva felszólítja õket, hogy
a konténerek ajtajait belülrõl zárják be, a piros gomb megnyomásával
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hozzák mûködésbe a beépített légkondicionálót, majd mindenki jól
kösse be magát az ülésekbe.

Ezalatt a pilóta meghúzza a leplombált vészhelyzetnyitó készülék-
kart, amely az utastér tetejét belülrõl rögzítõ elektromechanikáját, a te-
tõszerkezetet fel- vagy szétnyitó mechanikát, és a függõleges és víz-
szintes vezérsík, kormányszerkezet-lerobbantási folyamatbeindító me-
chanikáját vezérli és indítja be. Erre azért van szükség, hogy a távozó
mentõkonténerekbe (3) ne akadhasson bele a vezérsík (2).

A közben felnyitott tetõ (1) a nagysebességû és erejû légáramlattól
hátralendülve leszakad és elsodródik.

Az így szabaddá vált géptörzsbõl a kevlár kupola-ejtõernyõk (5)
kiemelik a mentõkonténereket (3) egymás után, és az utasokkal teli
mentõkonténerekkel (3) biztonságban leereszkednek a földfelszínre.

1. ábra

(51) B65G 1/14 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00240 (22) 2002.10.18.
(71) MTS Maschinenbau GmbH, Mengen (DE)
(72) Strobel, Gustav, Bad Saulgau (DE)
(54) Máglyázó oszlop
(30) 101 52 046.8 2001.10.25. DE
(86) PCT/EP 02/11701 (87) WO 03/035517
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) A találmány máglyázó oszlop tárolt áruk egymás feletti vagy mel-
letti tárolására kilincseken (1), melyek egy forgástengely (2) körül nyu-
galmi helyzetbõl munkahelyzetbe fordulnak, ahol is a mindenkori egy-
mást követõ kilincsek (1) legalább egy továbbítóheveder (9) révén össze
vannak kapcsolva.

A találmány lényege, hogy a szomszédos kilincsek (1) osztásának
(T) csökkentésére a legalább egyik továbbítóheveder (9) megtörten
vagy könyökösen, vagy ív alakúan van kialakítva.

(51) B65H 20/00 (2006.01)

B21F 23/00 (2006.01)

B23K 9/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01517 (22) 2004.07.28.
(71) O.a.O. Zavod Elektrik, Sankt-Peterburg (Szentpétervár) (RU)
(72) Ivannikov, Alfred Vasilievich, Sankt-Peterburg

(Szentpétervár) (RU); Suzdalev, Igor Vladimirivich,
Sankt-Peterburg (Szentpétervár) (RU); Shapiro,
Yakov Oskarovich, Sankt-Peterburg (Szentpétervár) (RU)

(54) Huzaladagoló eljárás és eszköz
(30) PA 2003124354 2003.08.07. RU
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás huzal adagolására, amely eljárás magá-
ban foglalja a huzal vezetésének és a hajtógörgõ vezetõhornyába való
bevezetésének, a vezetõhoronnyal való összekapcsolódásának, a huzal
visszahajlítása útján való kiegyenesítésének és a kívánt irányba történõ
adagolásának lépését. Jellemzõje, hogy a huzalt a hajtógörgõ vezetõhor-
nyába való bevezetés elõtt, a hajtógörgõ kerületének a huzalbelépés
pontján vett érintõje és a huzal hossztengelye által bezárt legalább 0,5 fo-
kos szögben meghajlítják, és a hajlítási erõvel a huzalt a vezetõhoronyba
nyomják. A huzal kiegyenesítése érdekében a huzalt a hajtógörgõnek a
vezetõhoronyból való huzalkilépés pontján vett érintõje és a huzal
hossztengelye által bezárt legalább 0,5 fokos szögben visszahajlítják.

A találmánynak tárgya a huzaladagoló eszköz is, amelynek jelleg-
zetessége, hogy a szorítóelemek (4) a huzalnak (3) a hajtókerék vezetõ-
hornyával (2) való kapcsolódási szakaszának két oldalán helyezkednek
el, és mozgáshatárolóként (9) szolgálnak a huzal (3) számára, kialakítá-
suknak köszönhetõen pedig a hajtókerékhez képest elmozdíthatók.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C03B 37/05 (2006.01)

D04H 1/00 (2006.01)

D04H 1/70 (2006.01)

D04H 1/72 (2006.01)

D04H 3/03 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02784 (22) 2000.09.28.
(71) Rockwool International A/S, Hedehusene (DK)
(72) Haulrik, Joakim, Virum (DK)
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(54) Eljárások és berendezés mesterséges szilikátszálas termékek
elõállítására

(30) 99119021.6 1999.09.28. EP
(86) PCT/EP 00/09916 (87) WO 01/23314
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya berendezés mesterséges szilikátszálas háló elõ-
állítására, amely tartalmaz egy centrifugális szálképzõt; motoros meg-
hajtást a szálképzõben levõ tárcsa vagy mindegyik tárcsa forgatására:
ülepítõkamrát, amely a szálképzõtõl elõre helyezkedik el, és lényegében
zárt a levegõ szabályozatlan belépésével vagy szökésével szemben; le-
vegõt szolgáltató eszközt levegõ bejuttatására a szálképzõ körül és a
szálképzõn át, aminek hatására a szálak levegõben sodort szál-felhõként
fúvódnak elõre a szálképzõtõl; az ülepítõkamrában felszerelt ülepítõt,
amely a szál-felhõt a szálképzõbõl kapja; szívást biztosító eszközt az
ülepítõn át alkalmazandó szíváshoz, hogy a felhõbõl a szálak hálóként
ülepedjenek az ülepítõn; és eszközt, amely az ülepítõt az ülepítõkamrá-
ban mozgatja attól a kezdõ pozíciótól, ahol a szálülepítés megkezdõdik,
a befejezõ pozícióig, ahol az ülepítés befejezõdik.

A találmányt az jellemzi, hogy az ülepítõ úgy van felszerelve,
hogy a szálképzõ felé haladjon, amint az ülepítõ a kezdõ pozíciótól a
befejezõ pozíció felé halad.

A találmány tárgyát továbbá eljárások képezik mesterséges szili-
kátszálas háló és termékek elõállítására.

(51) C03B 37/05 (2006.01)

D04H 1/70 (2006.01)

D04H 3/05 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02815 (22) 2000.09.28.
(71) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene (DK)
(72) Grove-Rasmussen, Svend, Roskilde (DK)
(54) Kötõanyaggal ellátott szálas termékek
(30) 99119021.6 1999.09.28. EP

0019999.2 2000.08.14. GB
(86) PCT/EP 00/09913 (87) WO 01/23312
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya kötõanyaggal ellátott, kis sûrûségû, mestersé-
ges, szilikátszálas nemez tömörített és csomagolt tekercse. A találmányt
az jellemzi, hogy a nemeznek alsó és felsõ lapja van, amely az X és Y
tengely mentén húzódik, és ezeket a lapokat a nemez Z irányban húzódó
vastagsága választja el egymástól. A nemez végei lényegében az X ten-
gely mentén húzódnak, és oldalai lényegében az Y tengely mentén hú-
zódnak. A nemez rétegek hõkezelt, összekuszálódott halmaza, és min-
den réteg kötõanyagot tartalmazó, folytonos, levegõvel ülepített, mes-
terséges, szilikátszálas hálóból készül, ahol a rétegek oldalai a lapokhoz
képest dõlnek, és a nemez oldalait definiálják, a nemez végeit a rétegek
végei definiálják, és ezek a végek lényegében párhuzamosak a lapokkal.
A rétegek többi vége az oldalak között húzódik a lapokon keresztben,

egymástól lényegében szabályos távolságban, és a tekercs tengelye
lényegében az X tengely mentén húzódik. A végek száma minden lapon
0,4n vagy kevesebb méterenként, ahol n a rétegek átlagos száma a Z ten-
gely mentén.

A találmány tárgya továbbá eljárás olyan háló gyártására, amely
alkalmas az említett tekercs elõállítására és eljárás a tekercs elõállí-
tására.

3. ábra

(51) C03B 37/05 (2006.01)

D04H 1/00 (2006.01)

D04H 1/70 (2006.01)

D04H 1/72 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02860 (22) 2000.09.28.
(71) Rockwool International A/S, Hedehusene (DK)
(72) néhai Faarborg, Christian (DK)
(54) Eljárások és berendezés mesterséges szilikátszálas termékek

elõállítására
(30) 99119020.8 1999.09.28. EP
(86) PCT/EP 00/09914 (87) WO 01/23313
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya olyan berendezés, amely alkalmas mesterséges
szilikátszálas háló elõállítására és tartalmaz egy centrifugális szálkép-
zõt; motoros meghajtást a szálképzõben levõ tárcsa vagy tárcsák forga-
tására; levegõt szolgáltató eszközt levegõ bejuttatására a szálképzõ kö-
rül és/vagy a szálképzõtõl, aminek hatására a szálak levegõben sodort
szál-felhõként fúvódnak elõre; ülepítõkamrát; az ülepítõkamrában fel-
szerelt ülepítõt; szívást biztosító eszközt az ülepítõn át alkalmazandó
szíváshoz, hogy a felhõbõl a szálak hálóként ülepedjenek az ülepítõn; és
eszközt, amely az ülepítõt a kamrában mozgatja attól a kezdõ pozíciótól,
ahol a szálülepítés megkezdõdik, a befejezõ pozícióig, ahol az ülepítés
befejezõdik.

A találmányt az jellemzi, hogy az ülepítõ úgy van felszerelve,
hogy a szálképzõ felé haladjon, amint az ülepítõ a kezdõ pozíciótól a
befejezõ pozíció felé halad.

A találmány tárgyát továbbá eljárások képezik mesterséges szili-
kátszálas háló és termékek elõállítására.
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(51) C03B 37/05 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02866 (22) 2000.09.08.
(71) Rockwool International A/S, Hedehusene (DK)
(72) Rasmussen, Svend Grove, Roskilde (DK)
(54) Ásványgyapot termékek gyártása
(30) 9921841.4 1999.09.15. GB

99309256.8 1999.11.11. EP
(86) PCT/EP 00/08771 (87) WO 01/19742
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás mesterséges szilikátszálas termékek elõ-
állítására olyan berendezéssel, amely tartalmazza legalább három tárcsa
együttesét; mindegyik tárcsa különbözõ, lényegében vízszintes tengely
körül forog, és úgy van elrendezve, hogy amikor a tárcsák forognak, az
együttes felsõ tárcsájának külsõ palástjára öntött olvadék egymás után
minden következõ tárcsa külsõ palástjára rádobódik, és a tárcsákról szá-
lak dobódnak le. A berendezés tartalmaz továbbá egy levegõt szolgálta-
tó eszközt, amely a szálakat axiálisan a kamra mentén fújja, és az emlí-
tett egymást követõ tárcsák mindegyikéhez tartalmaz egy primer leve-
gõt szolgáltató, rés alakú nyílást, továbbá egy kötõanyagot szolgáltató
eszközt a szálképzõn vagy a szálképzõ közelében.

A szálak készítésekor olvadékot öntenek a felsõ tárcsára, miköz-
ben a tárcsák forognak, primer légfúvókat hoznak mûködésbe és kötõ-
anyagot fecskendeznek kifelé; ennek következtében a szálakból és a
kötõanyagból szál-felhõ keletkezik, amely elõrehalad a szálképzõtõl. A
szálakat és kötõanyagot hálóként ülepítik, majd a hálót vagy a háló ré-
tegeinek laminátumából álló nemezt megszilárdítják és hõkezelik.

(51) C05F 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01364 (22) 2004.07.05.
(71) (72) dr. Bálint Sándor, Gyõr (HU);

Vörös Erzsébet Magdolna, Dunaharaszti (HU)
(54) Eljárás kertészeti föld elõállítására kommunális és ipari ere-

detû szenyvíziszap felhasználásával
(57) A szennyvíziszapok jelentõs mennyiségû szervesanyagot, növényi
tápanyagot tartalmaznak. Kiegészítéssel megfelelõ kertészeti föld állít-
ható elõ, mely jelentõs gazdasági elõnyökkel is jár.

A találmány tartalmazza az e célra felhasználható szennyvízisza-
pok fõbb összetevõit.

A szennyvíziszapokhoz hozzáadni szükséges szerves anyagokat,
ezek lehetnek: lágyszárú növényi eredetû szalma, kukoricaszár, növé-
nyi eredetû konzervipari hulladék, továbbá fás szárú növények hulladé-
kai, faforgács, fûrészpor, tisztítási hulladékok stb.

Az elõállított keveréket szabályozott körülmények között érlelni
kell. Ehhez levegõbefúvás szükséges megfelelõ, e célra gyártott készü-
lékekkel. Az érlelés ideje alatt 5 nap alatt el kell érni 30 °C hõmérsékle-
tet, további 10 napig 30–35 °C hõmérsékleten folytatódik az érlelés,
majd fokozott levegõbefúvással 65–70 °C-ra kell a hõmérsékletet fo-
kozni a káros mikroorganizmusok mennyiségének gyérítése céljából.
Ezután 30 nap utóérlelési idõszak következik.

A kész anyagot növényitápanyag-tartalomra vizsgálni kell. A fel-
használás lehetõségei:

Felhasználható palántanevelésnél, szõlõtõkék és gyümölcsfák te-
lepítésénél, parkosításnál, tereprendezési, terepegyengetési munkák-
nál, továbbá termõréteg pótlására erodált területeken.

(51) C07C 37/055 (2006.01)

C07J 1/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01044 (22) 2005.11.11.
(71) Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(72) Vass András 32%, Veszprém (HU);

Dudás József 8%, Veszprém (HU);
Borbély László 10%, Dorog (HU);
Haász Ferenc 25%, Esztergom (HU);
Jekkel Péter 25%, Esztergom-kertváros (HU)

(54) Új eljárás fenolos hidroxilcsoportot tartalmazó vegyületek
elõállítására

(57) A találmány tárgya eljárás (I) általános képletû fenolos hidroxilcso-
portot tartalmazó vegyületek elõállítására (II) általános képletû alkil-aril
éterek tiokarbamid/alumínium-triklorid reagenspárral történõ dezalki-
lezésével, amely képletekben Rl jelentése egyenes vagy elágazó láncú
1–6 szénatomos alkilcsoport; R2, R3, R4, R5 és R6 azonos vagy eltérõ, és-
pedig hidrogénatom, halogénatom, hidroxilcsoport, karboxilcsoport,
nitrocsoport, oxocsoport, 1–6 szénatomos alkil-karbonil-csoport, egye-
nes vagy elágazó láncú 1–6 szénatomos alkil- vagy alkoxicsoport, aril-
csoport, mimellett R2 és R3 együtt 5–7 tagú gyûrût vagy kondenzált gyû-
rûrendszert jelenthet, ahol az 5–7 tagú gyûrû kívánt esetben oxocsoport-
tal szubsztituált, részben telített vagy telítetlen, mimellett a kondenzált
gyûrûrendszer az elsõ gyûrût szteroiddá, elõnyösen, egy kívánt esetben a
17-helyzetben oxocsoporttal vagy 1–6 szénatomos alkilkarboniloxi cso-
porttal szubsztituált ösztratrién-származékká egészítheti ki.

(51) C07C 205/00 (2006.01)

C02F 1/26 (2006.01)

C02F 1/58 (2006.01)

C07C 205/06 (2006.01)

C02F 9/04 (2006.01)

C07B 43/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02631 (22) 2004.12.17.
(71) BorsodChem Rt., Kazincbarcika (HU)
(72) Kovács F. László 10%, Kazincbarcika (HU);

Gaál Gyula 10%, Kazincbarcika (HU);
dr. Magyari Miklós 10%, Edelény (HU);
Klement Tibor 35%, Kazincbarcika (HU);
Iski István 35%, Berente (HU)

(54) Eljárás a Dinitro-toluol gyártásánál képzõdõ lúgos mosóvíz
szervesanyagtartalmának csökkentésére

(57) A találmány szerinti eljárás során a dinitro-toluol gyártásnál képzõ-
dõ lúgos mosóvíz szervesanyag tartalmának csökkentését extrakciós el-
járással végzik, ahol extrahálószerként mononitro-toluolt használnak. A
megfelelõ pH értéken és hõmérsékleten végbemenõ extrakció után a ki-
nyert DNT a nitrálási folyamatba visszavezethetõ. Az extrakciós kezelés
után a vizes fázis már vízgõz-desztillálható. A vízgõzdesztillációt köve-
tõen a szennyvíz már lényegesen kisebb mennyiségben tartalmaz szer-
vesanyagot. Ezzel csökken a további kezeléshez szükséges vegyszerek
mennyisége, valamint a kiadott szennyvíz hõmérsékletét is a kívánatos
értékre lehet beállítani.

(51) C07C 255/41 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02573 (22) 2004.12.15.
(71) ALKALOIDA Kutató és Fejlesztõ Kft., Tiszavasvári (HU)
(72) dr. Cziáky Zoltán, Tiszavasvári (HU)
(54) Eljárás (E)-N,N-dietil-3-ciano-3-(3,4-dihidroxi-5-nitro-fe-

nil)-akrilamid stabil polimorf módosulatának elõállítására és
az eljárás intermedierjei

(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás N,N-dietil-2-ciano-3-(3,4-dihidroxi-
-5-nitro-fenil)-akril-amid tiszta E-izomere stabil polimorf módosulatá-
nak elõállítására, ahol
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(a) (E)-N,N-dietil-2-ciano-3-(3-metoxi-4-hidroxi-5-nitro-fenil)- ak-
ril-amidot demetileznek ; vagy

(b) (E)-N,N-dietil-2-ciano-3-(3-metoxi-4-hidroxi-fenil)-akrilamidot
nitrálnak és a kapott (4) képletû (E)-N,N-dietil-2-ciano-3-(3-meto-
xi-4-hidroxi-5-nitro-fenil)-akrilamidot demetilezik; vagy

(c) vanillint katalizátorokként alkalmazott gyenge szerves sav és
aminvegyület jelenlétében N,N-dietil-ciánacetamiddal reagáltnak,
a kapott (E)-N,N-dietil-2-ciano-3-(3-metoxi-4-hidroxi-fenil)--ak-
rilamidot nitrálják, és a kapott (E)-N,N-dietil-2-ciano-3-(3-meto-
xi-4-hidroxi-5-nitro-fenil)-akrilamidot demetilezik.
Az intermedierként kapott (E)-N,N-dietil-2-ciano-3-(3-metoxi-4-

hidroxi-fenil)-akrilamid és (E)-N,N-dietil-2-ciano-3-(3-metoxi-4-hid-
roxi-5-nitro-fenil)-akrilamid és azok elõállítása is a találmány tárgyát
képezi.

(51) C07D 405/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00298 (22) 2002.07.31.
(71) Dow AgroSciences LLC, Indianapolis, Indiana (US)
(72) Meyer, Kevin Gerald, Zionsville, Indiana (US);

Niyaz, Normohammed Mohamed, Indianapolis, Indiana (US);
Deamicis, Carl Vincent, Indianapolis, Indiana (US);
Rogers, Richard Brewer, Zionsville, Indiana (US)

(54) Az UK-2A exociklusos észterének vagy származékainak re-
duktív hasítása és az eljárással kapott termékek

(30) 60/308,939 2001.07.31. US
(86) PCT/US 02/24204 (87) WO 03/011857
(74) dr. Molnár István, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás GF-II vegyület elõállítására, amelynek
során egy GF-I vegyületet redukálószerrel reagáltatnak a GR-I reak-
ciónak megfelelõen,

ahol Y jelentése hidrogénatom, benzil-, helyettesített benzil-,
CH2O-(1–8 szénatomos alkil)-, CH2O-(3–8 szénatomos cikloal-

kil)-, allil-, tetrahidropiranil-, tetrahidrofuranil-, helyettesített tetrahid-
ropiranil-, helyettesített tetrahidrofuranil-, Si(1–4 szénatomos alkil)3-
vagy Si(Ph)x(1–4 szénatomos alkil) 3-x-csoport, ahol x értéke 1, 2, vagy
3, és az eljárást

(a) redukálószer jelenlétében,
(b) aprotikus oldószer jelenlétében végzik.

(51) C07D 409/12 (2006.01)

A61K 31/335 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00302 (22) 2001.02.02.
(71) Florida State University Research Foundation, Inc.,

Tallahassee, Florida (US)
(72) Holton, Robert A., Tallahassee, Florida (US)
(54) 10-es helyzetû szénatomjukon észtercsoporttal szubsztituált

taxánok
(30) 60/179,782 2000.02.02. US
(86) PCT/US 01/03623 (87) WO 01/57032
(74) dr. Kiss Ildikó, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát (1) általános képletû taxánok képezik – a
képletben
R2 jelentése aciloxicsoport;
R7 jelentése hidroxilcsoport;
R9 jelentése oxocsoport, hidroxilcsoport vagy aciloxicsoport;

R10 jelentése R10aCOO- általános képletû csoport;
R10a jelentése hidrokarbilcsoport, szubsztituált hidrokarbilcsoport,

vagy heterociklusos csoport, ahol a fenti hidrokarbil- vagy szubsz-
tituált hidrokarbilcsoport szénatomokat tartalmaz �- és �-helyzet-
ben ahhoz a szénatomhoz képest, amelyhez R10a is kapcsolódik;

R14 jelentése hidrogénatom vagy hidroxilcsoport;
X3 jelentése heterociklusos csoport vagy szubsztituált vagy szubszti-

tuálatlan alkil- , alkenil- vagy alkinilcsoport, ahol az alkilcsoport
legalább két szénatomot tartalmaz;

X5 jelentése -COX10, -COOX10 vagy -CONHX10 általános képletû
csoport;

X10 jelentése hidrokarbilcsoport, szubsztituált hidrokarbilcsoport vagy
heterociklusos csoport; és

Ac jelentése acetilcsoport –,
amelyek tumorellenes szerek hatóanyagaként alkalmazhatók.

(51) C07D 473/16 (2006.01)

A61K 31/52 (2006.01)

A61P 11/06 (2006.01)

A61P 17/06 (2006.01)

C07D 473/18 (2006.01)

C07D 473/24 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

A61P 37/06 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00228 (22) 2002.06.17.
(71) Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, New Jersey (US)
(72) Vaccaro, Wayne, Yardley, Pennsylvania (US);

Roberge, Jacques Y., Princeton, New Jersey (US);
Leftheris, Katerina, Skillman, New Jersey (US);
Pitts, William J., Newtown, Pennsylvania (US);
Barbosa, Joseph, Lambertville, New Jersey (US)

(54) Foszfodiészteráz (PDE) 7 purin inhibitorai és ezeket tartalma-
zó gyógyszerkészítmények

(30) 60/299,287 2001.06.19. US
60/368,752 2002.03.29. US

(86) PCT/US 02/19126 (87) WO 02/102314
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgyát

általános képletû foszfodiészteráz 7 (PDE 7) inhibitor purin ve-
gyületek – ahol
R1 hidrogénatom vagy alkilcsoport;
R2 különbözõ csoportokkal szubsztituált heteroaril-, heterociklikus,

aril- vagy kondenzált gyûrûs csoport;
Y különbözõ csoportokkal szubsztituált alkil-, alkenil-, alkinil-, cik-

loalkil-, aril-, heterociklikus-, heteroaril-, aril-alkil- vagy heteroa-
ril-alkil-csoport;
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J hidrogén- vagy halogénatom vagy különbözõ csoportokkal
szubsztituált alkil-, alkenil-, alkinil-, aril-, heteroaril-, heterocikli-
kus- vagy cikloalkilcsoport;

Z halogénatom, nitro-, halogénezett alkil- vagy különbözõ csopor-
tokkal szubsztituált alkil-, aril-, heteroaril- vagy heterociklikus
csoport –
és sóik és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények képezik.

(51) C07D 487/14 (2006.01)

A61K 31/519 (2006.01)

A61P 25/16 (2006.01)

A61P 25/24 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00239 (22) 2001.05.24.
(71) Schering Corporation, Kenilworth, New Jersey (US)
(72) Neustadt, Bernard R., West Orange, New Jersey (US);

Lindo, Neil A., New Providence, New Jersey (US);
Greenlee, William J., Teaneck, New Jersey (US);
Tulshian, Deen, Lebanon, New Jersey (US);
Silverman, Lisa S., Edison, New Jersey (US);
Xia, Yan, Edison, New Jersey (US);
Boyle, Craig D., Branchburg, New Jersey (US);
Chackalamannil, Samuel, East Brunswick, New Jersey (US)

(54) 5-Amino-pirazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidin-szár-
mazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk adenozin A2A
receptor anatgonistaként és a vegyületeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(30) 60/207,143 2000.05.26. US
(86) PCT/US 01/16954 (87) WO 01/92264
(74) Beliczay László, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgyát az

általános képletû vegyületek – ahol
R adott esetben szubsztituált fenil-, ciklo-alkenil-, vagy heteroaril-

csoport:
X alkilén-, vagy -C(O)CH2-csoport;
Y -N(R2) CH2CH2N(R3)-, -OCH2CH2N(R2)-, -O-, -S-, -CH2S-,

-(CH2)2NH-csoport vagy adott esetben szubsztituált

általános képletû csoport, amelyben m és n értéke 2 vagy 3, és Q
nitrogénatom vagy adott esetben szubsztituált szénatom; és
Z adott esetben szubsztituált fenil-, fenil-alkil-, difenil-metil-, fe-

nil-CH-(OH)-csoport vagy R6-C(O)-, R6-SO2-, R6-OC(O)-, R7-
N(R8-C(O)-, R7-N(R8)-C(S)-, fenil-C(=NOR2)-
vagy

általános képletû csoport, vagy amikor Q jelentése =CH- képletû
csoport, akkor fenil-amino- vagy piridil-amino csoport is; vagy

Z és Y együtt szubsztituált piperidinil- vagy fenil-csoport, vagy kon-
denzált pipridinilcsoport; és

R2, R3, R6, R7 és R8 különbözõ, a leírásban részletezett szubsztituen-
sek
– és gyógyszerészetileg elfogadható sóik, elõállításuk és ezeket

adott esetben egyéb hatóanyagokkal együtt tartalmazó, Parkinson-kór
kezelésére szánt gyógyszerkészítmények képezik.

(51) C07H 15/00 (2006.01)

A61K 31/70 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

A61P 11/06 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 01551 (22) 2004.08.05.
(71) IVAX Gyógyszerkutató Intézet Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Kuszmann János 20%, Budapest (HU);

dr. Medgyes Gábor 20%, Budapest (HU);
dr. Nicholas Bodor 20%, Bal Harbour, Florida (US);
dr. Kurucz István 10%, Budapest (HU);
Török Katalin 10%, Budapest (HU);
dr. Tóth Szilveszter 7%, Cegléd (HU);
Csillikné Perczel Viola 5%, Budapest (HU);
Haskáné dr. Salamon Cecilia 5%, Budapest (HU);
dr. Nagy Zoltán 3%, Budapest (HU)

(54) Poliszulfatált glikozidok és sóik, valamint ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(57) A találmány (I) általános képletû poliszulfatált glikozidokra, ahol
R1, R2, R3, R4, R5, és R6 egymástól függetlenül 1-4 szénatomos alkil-,
-SO3H, poliszulfatált glikozil-, vagy poliszulfatált diglikozilcsoportot
jelent – azzal a megkötéssel, hogy R1–R6 közül legalább az egyik poli-
szulfatált glikozil- vagy poliszulfatált diglikozil csoportot jelent, azok
gyógyászatilag elfogadható sóira, valamint mindezeket hatóanyagként
tartalmazó gyógyszerkészítményekre vonatkozik.

A találmány tárgyát képezi továbbá e vegyületek alkalmazása em-
lõsök légúti gyulladásos megbetegedéseinek – beleértve az asztmát és
az asztmával kapcsolatos betegségeket – megelõzésére, kezelésére
vagy tüneteinek enyhítésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállí-
tására.

(51) C07J 53/00 (2006.01)

C07J 21/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 02465 (22) 2004.11.30.
(71) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(72) Sörös Béla 20%, Budapest (HU);

dr. Horváth Judit 18%, Budapest (HU);
dr. Gálik György 17%, Albertirsa (HU);
Bódi József 7%, Budapest (HU);
dr. Tuba Zoltán 14%, Budapest (HU);
Mahó Sándor 14%, Budapest (HU);
Balogh Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Aranyi Antal 5%, Érd (HU)

(54) Ipari eljárás 17-hidroxi-6béta,7béta,15béta,16béta-biszmeti-
lén-3-oxo-17alfa-pregn-4-én-21-karbonsav-gamma-lakton
elõállítására és az eljárás kulcs-intermedierjei

(57) A találmány szerint úgy járunk el, hogy
a (III) képletû, ismert 15�-hidroxi-androszt-4-én- 3,17-dion
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15-helyzetû hidroxil-csoportját valamely 1–6 szénatomos alkán-
sav reaktív származékával észterezik,

a kapott 15�-aciloxi-androszt-4-én-3,17-diont savas katalizátor je-
lenlétében egy 1–4 szénatomos alkilcsoportokat tartalmazó trialkil-or-
toformiáttal reagáltatják,

a keletkezett 15�-aciloxi-3-alkoxi-androszta-3,5-dién-17-ont egy
trimetil-szulfoxónium-sóból alkálifém-hidroxiddal dimetil-szulfoxid-
ban in situ elõállított trimetil-szulfoxónium-metiliddel reagáltatják,

a kapott 15�,16�-metilén-3-alkoxi-androszta-3,5-dién-17-ont
fém-lítium jelenlétében 2-(2-bróm-etil)-1,3-dioxolánnal, vagy egy 1-4
szénatomos alkilcsoportokat tartalmazó 2-(2-bróm-etil)-dialkoxi-ace-
tállal reagáltatják,

a keletkezett 17-hidroxi-15�,16�-metilén-3-alkoxi-l7�-pregna-
-3,5-dién-2l- karboxaldehidgyûrûs 1,2-etándiil-acetált, vagy a 17-hid-
roxi-15�,16�-metilén-3-alkoxi-l7�-pregna-3,5-dién-21-karboxalde-
hid-dialkoxi-acetált klóranillal [2,3,5,6-tetraklór-2,5-ciklohexadién-
1,4-dionnal] oxidálják,

a kapott 17-hidroxi-15�,16�-metilén-3-oxo-l7�-pregna-4,6-dién-
21-karboxaldehidgyûrûs 1,2-etándiil-acetált, vagy a 17-hidroxi-15�,
16�-metilén-3-oxo-l7�-pregna-4,6-dién-21-karboxaldehid-dialko-
xi-acetált

vagy a) savas közegben ciklizálják,
a keletkezett 15�,16�-metilén-3-oxo-androszta-4,6-dién-[17(�- 1]

spiro5’]-perhidro-furán-2’�-ol-alkilétert egy trimetil-szulfoxónium-só-
ból alkálifém-hidroxiddal dimetil-szulfoxidban in situ elõállított trime-
til-szulfoxónium-metiliddel reagáltatják,

vagy b) egy trimetil-szulfoxónium-sóból alkálifém-hidroxiddal di-
metil-szulfoxidban in situ elõállított trimetil-szulfoxónium-metiliddel
reagáltatják,

majd a kapott biszmetilén származékot savas közegben ciklizál-
ják, majd

a fenti alternatív lépéssor bármelyike végén kapott 6�,7�;15�,
16�-biszmetilén-3-oxo-androszt-4-én-[17(�-1]spiro5’]-perhidro-fu-

rán-2’�-ol-alkiléter keverékbõl vagy kromatográfiás úton elkülönítik a
6�,7�-izomert, amit Jones-reagenssel drospirenonná oxidálnak, vagy,

a fenti alternatív lépéssor bármelyike végén kapott 6�,7�;15�,16�-
biszmetilén-3-oxo-androszt-4-én-[17(�-1]spiro5’]-perhidro-furán-
2’�-ol-alkiléter keveréket Jones-reagenssel oxidálják,

és végül a kapott 6�,7�;15�,16�-biszmetilén-3-oxo-androszt-4-
-én-[17(�-1]spiro5’]perhidro-furán-2’-on (17-hidroxi-6�,7�;15�,16�-
-biszmetilén-3-oxo-l7�-pregn-4-én-21-karbonsav-�-lakton) izomer ke-
verékbõl az 6�,7�-izomert elkülönítik,

és a fenti bármelyik szintézis ág szerint kapott (I) képletû

drospirenont kívánt esetben kristályosítással tisztítják.

(51) C07J 53/00 (2006.01)

C07J 21/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 02466 (22) 2004.11.30.
(71) RICHTER Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Budapest (HU)
(72) dr. Gálik György 25%, Albertirsa (HU);

dr. Horváth Judit 21%, Budapest (HU);
Sörös Béla 21%, Budapest (HU);
Mahó Sándor 14%, Budapest (HU);
dr. Tuba Zoltán 14%, Budapest (HU);
Balogh Gábor 5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás 17-hidroxi-6béta, 7béta; 15béta, 16béta-biszmetilén-
17alfa-pregn-4-én-3-on-21-karbonsav-gamma-lakton elõállí-
tására és az eljárás kulcs-intermedierjei

(57) A találmány szerint

a (II) képletû 15�-hidroxi-androszt-4-én-3,17-diont vízmentes tet-
rahidrofurános közegben 4-(dimetil-amino)-piridin katalizátor jelenlé-
tében, szobahõmérsékleten, ecetsavanhidridel acetilezik,

a keletkezett 15�-acetoxi-androszt-4-én-3,17-diont vízmentes tet-
rahidrofurános közegben, kénsav-katalizátor jelenlétében, 0–10 °C kö-
zötti hõmérsékleten egy 1-4 szénatomos alkilcsoportokat tartalmazó
trialkoxi-ortoformiáttal reagáltatják,

a kapott 15�-acetoxi-3-alkoxi-androszta-3,5-dién-17-ont egy di-
metil-szulfoxóniumsóból dimetil-szulfoxidos közegben alkálifémhid-
roxiddal in situ elõállított trimetil-szulfoxónium-metileddel reagáltat-
ják,

a keletkezett 15�,16�-metilén-3-alkoxi-androszta-3,5-dién-17-ont
dimetil-szulfoxidos oldatban, 15–25 °C hõmérsékleten kálium-terc-bu-
tilát jelenlétében trimetilszulfónium-jodiddal reagáltatják,

a keletkezett 15�,16�-metilén-3-alkoxi-spiro[androszta-3,5-dién-

-17�2’-oxirán]-t etanolos közegben, nátrium-etoxid jelenlétében, for-
ralás közben egy di(1-4 szénatomos) alkilmalonáttal reagáltatják,

a keletkezett 17-hidroxi-15�,16�-metilén-3-alkoxi-17�-pregna-
-3,5-dién-21,21-dikarbonsav-alkilészter-�-laktont acetonos közegben
tetraklór-benzo-kinonnal dehidrogénezik, majd a kapott 17-hidroxi-
15�,16�-metilén-3-oxo-17�-pregna-4,6-dién-21,21-dikarbonsav-alkil-
észter-�-laktont

vagy egy trimetil-szulfoxónium-sóból dimetil-szulfoxidos közeg-
ben alkálifém-hidroxiddal in situ elõállított trimetil-szulfoxónium-me-

tileddel reagáltatják, majd a keletkezett 17-hidroxi-6�,7�;15�,16�-
-biszmetilén-3-oxo-17�-pregn-4-én-21,21-dikarbonsav-alkilészter-
-�-laktonból

vagy kromatográfiával és átkristályosítással elkülönítik a 17-hid-
roxi-6�,7�;15�,16�-biszmetilén-3-oxo-17�-pregn-4-én-21,21- dikar-
bonsavalkilészter-�-laktont, amit dimetil-formamidos közegben a reak-
cióelegy forráspontja körüli hõmérsékleten dekarboxileznek, és a reak-
cióelegybõl elkülönítik az (I) képletû 17-hidroxi-6�,7�;15�,16�-bisz-

metilén-3-oxo-17�-pregn-4-én-2l-karbonsav-�-laktont,

vagy a keletkezett 17-hidroxi-6�,7�;15�,16�-biszmetilén-3-oxo-
17�-pregn-4-én-21,21-dikarbonsav-alkilészter-�-laktont dimetil- for-
mamidos közegben a reakcióelegy forráspontja körüli hõmérsékleten
dekarboxilezik, és a kapott 17-hidroxi-6�,7�;15� ,16�-biszmeti-
lén-3-oxo-17�-pregn-4-én-21-karbonsav-�-laktonból kromatográfiával
és átkristályosítással elkülönítik az (I) képletû 17-hidroxi-
6�,7� ;15�,16� -biszmetilén-3-oxo-17�-pregn-4-én-21-karbonsav-
�-laktont,

vagy a 17-hidroxi-15�,16�-metilén-3-oxo-17�-pregna-4,6-dién-
-21,21-dikarbonsav-alkilészter-�-laktont dimetil-formamidos közeg-
ben a reakcióelegy forráspontja körüli hõmérsékleten dekarboxilezik,
és a reakcióelegybõl elkülönítik a 17-hidroxi-15�,16�-metilén-3-oxo-
-17�-pregna-4,6-dién-21-karbonsav-�- laktont,

majd ezt egy trimetil-szulfoxónium-sóból dimetil-szulfoxidos kö-
zegben alkálifémhidroxiddal in situ elõállított trimetil-szulfoxóni-
um-metileddel metilénezik és
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a kapott 17-hidroxi-6�,7�;15�,16�-biszmetilén-3-oxo-17�-pregn-
-4-én-2l-karbonsav-�-laktonból kromatográfiával és átkristályosítással
elkülönítik az (I) képletû 17-hidroxi-6�,7�;15�,16�-biszmetilén-3-
-oxo-17�-pregn-4-én-21-karbonsav-�-laktont.

(51) C08G 73/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00301 (22) 2002.06.13.
(71) BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen (DE)
(72) Emri, Igor, Ljubljana (SI);

von Bernstorff, Bernd-Steffen, Wachenheim (DE);
Rauschenberger, Volker, Eisenberg (DE);
Horn, Hans Christoph, Lambsheim (DE)

(54) Multimodális poliamidok, poliészterek és poliészter-amidok
(30) 101 29 525.1 2001.06.21. DE
(86) PCT/EP 02/06486 (87) WO 03/000772
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya olyan hõre lágyuló polimerelegy, amely m da-
rab Pn polimert tartalmaz, ahol m jelentése 1-nél nagyobb természetes
szám, n jelentése 1-tõl m-ig terjedõ természetes szám, és mindegyik po-
limernek egy vagy több, a Pn polimer fõláncában ismétlõdõ egységként
jelenlévõ

–(R1)x–C(O)–(R2)y–

funkciós csoportja van, ahol
x és y értéke egymástól függetlenül, 0 vagy 1 és x+y = 1,

R1 és R2 egymástól függetlenül, a polimer fõláncába tartozó oxigén-
vagy nitrogénatom,
ahol a polimerelegynek eluensként hexafluor-izopropanolban a

DIN 55672-2 szerint meghatározott W(M) differenciális eloszlási gör-
béjében a W relatív gyakoriságnak legalább két maximuma van; és a
polimerelegynek a polimerelegy olvadáspontján az IS011357-1 és
11357-3 szerint 5 percen át végzett öregítése után a polimerelegynek
eluensként hexafluor-izopropanolban a DIN 55672-2 szerint meghatá-
rozott W(M) differenciális eloszlási görbéjében a W relatív gyakori-
ságnak legalább két maximuma van; és a polimerelegynek a polimer-
elegy olvadáspontján végzett öregítése után a maximum helye, a poli-
merelegynek a polimerelegy olvadáspontján végzett öregítését megelõ-
zõ maximum helyéhez viszonyítva a DIN 55672-2 szerint meghatáro-
zott érték százalékában kifejezett Mp szigma(r) rekurzív standard devi-
ációjának háromszoros értékén belül van.

(51) C08J 9/14 (2006.01)

C09K 5/04 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00303 (22) 2002.12.17.
(71) Honeywell International Inc., Morristown, New Jersey (US)
(72) Hitters, Guillermo J., Dover, New Jersey (US);

Cook, Kane D., Eggertsville, New York (US);

Knopeck, Gary M., Lakeview, New York (US);
Pham, Hang T., Amhberst, New York (US);
Shankland, Ian, Randolph, New Jersey (US);
Singh, Rajiv R., Getzville, New York (US)

(54) Pentafluorpropán alapú készítmények
(30) 60/342,067 2001.12.18. US
(86) PCT/US 02/40482 (87) WO 03/051968
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A jelen találmány tárgyát olyan készítmények képezik, amelyek
pentafluorpropánt, egy második komponenst, amely lehet dekafluor-
pentán, perfluorbutil-metil-éter vagy ezek kombinációja, valamint egy
harmadik komponenst tartalmaz, amely lehet metanol, 1,2-transz-dikló-
retilén vagy ezek kombinációja. A jelen találmány tárgyát továbbá olyan
hûtõanyagok, habosítóanyagok, habkészítmények, poliol elõkeverékek,
zártcellás habok, porlasztható készítmények stb. képezik, amelyek a
találmány szerinti készítményeket tartalmazzák.

(51) C10L 5/44 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 01842 (22) 2004.09.10.
(71) (72) Kulcsár István, Szárliget (HU);

Pozsgai András, Budapest (HU)
(54) Energiahordozó, továbbá eljárás és technológiai elrendezés az

elõállítására
(74) dr. Polgár Iván, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya energiahordozó cellulóz alapú anyagból, köze-
lebbrõl gyorsfejlõdésû fák, aprított anyagából biobriketté vagy pelletté
tömörítve.

A találmányi energiahordozót az jellemezi, hogy sûrûsége 0,8–
1,5 g/cm3, célszerûen 1,0–1,3 g/cm3; és fûtõértéke 14.000–20.000 kJ/kg,
célszerûen 15.500–17.200 kJ/kg.

A találmányi energiahordozó elõállítására szolgáló eljárásra az a
jellemzõ, hogy a cellulóz alapanyagot gyorsfejlõdésû fák telepítésével,
termesztésével és kitermelésével biztosítják, a kitermelt faanyagot ap-
rítják, meghatározott nedvességtartalomra kondicionálják és önmagá-
ban vagy adalékanyagokkal formára préselik.

(51) C11C 1/04 (2006.01)

C12P 7/64 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 01348 (22) 2004.06.29.
(71) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
(72) Bélafiné dr. Bakó Katalin 90%, Veszprém (HU);

dr. Nagy Endre 10%, Resznek (HU)
(54) Eljárás zsírok/olajok enzimes hidrolízisére és a termékek

komplex kinyerésére
(57) Eljárás – a mûszaki területen belül a biomérnökség témakörében –
zsírsavak elõállítására növényi vagy állati olajok/zsírok enzimatikus
hidrolízisével sík x lap rendszerû, termosztálható membrán-bioreaktor-
ban, oldószermentes rendszerben, hidrofil karakterû, 30100 kDa vágási
értékû membrán alkalmazásával, 15–65 °C hõmérsékleten, lipáz enzim
segítségével, azzal jellemezve, hogy a membrán-bioreaktorban a belsõ
felületre beépített vájatoknak és terelõknek köszönhetõen turbulenshez
közeli áramlási viszonyok biztosíthatók és a képzõdõ, gátló hatású
glicerint (termék) a reakció során dialízis segítségével folyamatosan
eltávolítják.
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(51) C12N 5/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01054 (22) 2004.05.26.
(71) (72) Réthyné dr. Juhász Zsuzsanna, Budapest (HU)
(54) Eljárás élõ szövet tenyésztésére élõ szervezeten
(57) A találmány tárgya eljárás élõ szövet tenyésztésére élõ szervezeten,
különösen kezelendõ személy, sérült kültakaróján elhalt bõrfelület pót-
lására, amelynek során az élõ szervezet kültakarójának ép bõrfelületébõl
átültetésre szánt darabot távolítanak el, majd az eltávolított átültetésre
szánt darabon folytonossági hiányokat alakítanak ki, és így átültetésre
szánt, hálósított darabot alakítanak ki, továbbá ezt megelõzõen vagy ezt
követõen a kültakaróról az elhalt bõrt eltávolítják, és így tisztított sebala-
pot hoznak létre, ezután a folytonossági hiányokkal ellátott átültetésre
szánt hálósított darabot a tisztított sebalapra helyezik.

Az eljárás jellegzetessége, hogy az átültetésre szánt darabot (20) a
bõr rugalmas alakváltozásának határát meghaladó, de szakítószilárdsá-
ga alatti erõvel húzva méretváltoztatásnak vetik alá, és a folytonossági
hiányok (31) kialakítását csak ezt követõen végzik el.

(51) C12N 9/24 (2006.01)

C12N 9/26 (2006.01)

C12N 9/32 (2006.01)

C12N 9/34 (2006.01)

C12N 9/44 (2006.01)

C12N 15/82 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00305 (22) 2002.08.27.
(71) Syngenta Participations AG, Basel (CH)
(72) Lanahan, Michael B., Research Triangle Park,

North Carolina (US);
Basu, Shib Sankar, Apex, North Carolina (US);
Batie, Christopher J., Durham, North Carolina (US);
Chen, Wen, Cary, North Carolina (US);
Craig, Joyce, Pittsboro, North Carolina (US);
Kinkema, Mark, Durham, North Carolina (US)

(54) Önfeldolgozó növények és növényi részek
(30) 60/315,281 2001.08.27. US
(86) PCT/US 02/27129 (87) WO 03/018766
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány polinukleotidokat, elõnyösen szintetikus polinukleoti-
dokat szolgáltat, amelyek egy növényi expresszióra optimalizált feldol-
gozó enzimet kódolnak. A polinukleotid egy mezofil, termofil, vagy hi-
pertermofil feldolgozó enzimet kódol, amelyet megfelelõ körülmények
között aktiválnak, hogy a kívánt szubsztrátra hasson. Szintén biztosíta-
nak egy „önfeldolgozó” transzgénikus növényt és növényi részt, például
magot, amely egy vagy több ilyen enzimet fejez ki, és megváltozott
összetételû, ami megkönnyíti a növény vagy mag feldolgozását. Eljárá-
sokat is biztosítanak az ilyen növények alkalmazására, például javított
ízzel rendelkezõ élelmiszertermékek elõállítására, valamint fermentál-
ható szubsztrátok elõállítására etanol vagy fermentált ital termeléséhez.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D02G 1/16 (2006.01)

D02G 3/46 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01672 (22) 2002.05.16.
(71) Gütermann AG, Gutach-Breisgau (DE)
(72) Drescher, Jürgen, Waldkirch (DE);

Stabenow, Michael, Gutach (DE);
Thoma, Wilfried, Waldkirch-Kollnau (DE)

(54) Levegõvel texturált fonal, valamint eljárás ennek elõállítására
(30) 101 24 162.3 2001.05.17. DE
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya fonal, különösen varrófonal, amely levegõvel
történõ texturálás útján legalább egyetlen elemi szálakból vagy elemi
rostokból (17a, 17b) álló elõszálból (11) képzett nyers szálból (19) van
kialakítva, és a levegõvel texturált kiképzés nélküli nyers szálban (19) az
elemi szálak vagy elemi rostok (17a, 17b) átlagos finomsága kevesebb
mint kb. 1,2 dtex. A találmány tárgya továbbá eljárás levegõvel texturált
fonalak elõállítására.

1. ábra

(51) D02G 3/46 (2006.01)

D02G 1/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01675 (22) 2002.05.16.
(71) Gütermann AG, Gutach-Breisgau (DE)
(72) Drescher, Jürgen, Waldkirch (DE);

Stabenow, Michael, Gutach (DE);
Thoma, Wilfried, Waldkirch-Kollnau (DE)

(54) Levegõvel texturált fonal alkalmazása
(30) 101 24 165.8 2001.05.17. DE
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya fonal alkalmazása, amely fonal legalább egy
nyers szálból (19) áll, amely elemi szálakból vagy elemi rostokból (17a,
17b) álló elõszálból (11) levegõvel történõ texturálás útján van elõállít-
va, és amelyben kikészítés nélkül az elemi szálak vagy elemi rostok
(17a, 17b) átlagos finomsága kevesebb mint kb. 1,2 dtex, és a fonalat
varrófonalként használják fel kevesebb mint kb. No 100 etikettszámú
vagy kevesebb mint kb. 300 dtex finomságú fonalak legalább egy
alkalmazási területén.

1. ábra
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(51) D03J 1/06 (2006.01)

D03D 15/00 (2006.01)

D06C 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03329 (22) 2000.10.11.
(71) Etablissements Les Fils D’Auguste Chomarat et Cie, Párizs (FR)
(72) Serillon, Michel, Mariac (FR)
(54) Textilanyag lap formájában mûszaki alkalmazásokhoz
(30) 99/13552 1999.10.25. FR
(86) PCT/FR 00/02824 (87) WO 01/31100
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya textilanyag lap formájában, amely folytonos
mûszaki elemi szálak (üveg, szén, aramid stb.) csavarásmentes elõfo-
nat-együtteseivel készített lánc- és vetüléktextíliát tartalmaz.

A találmányt az jellemzi, hogy a textília vászonkötéssel vagy eb-
bõl származtatott kötéssel készül, és a láncfonal, valamint a vetülékfo-
nal sûrûsége elõnyösen egyensúlyban van. A láncfonalak vagy a vetü-
lékfonalak egyesével gyengítve vannak vagy el vannak vágva adott in-
tervallumokban anélkül, hogy a gyengítési vagy vágási terület alatti
lánc- vagy vetülékfonal tulajdonságai érzékelhetõen romlanának. Azok
a területek, ahol a textília fonalsorozatai gyengítve vannak vagy el van-
nak vágva, oldalirányú és függõleges lépéssel el vannak tolva két egy-
mást követõ fonalon vagy fonalcsoporton. A láncfonalat és a vetülékfo-
nalat alkotó, elemi szálakból készült elõfonat-együttesek lapos szala-
gok formájában vannak jelen, amelyeknek a szélessége nagy a vastag-
ságához képest.

A találmány tárgya továbbá eljárás és berendezés a találmány sze-
rinti textília elõállítására.

(51) D06M 16/00 (2006.01)

D06M 13/00 (2006.01)

D06M 15/00 (2006.01)

D06M 23/00 (2006.01)

D06M 15/01 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00146 (22) 2005.01.28.
(71) (72) Huszár Gyuláné, Budapest (HU)
(54) Eljárás nagyrészt pamut alapanyagú textíliák antibakteriális,

gombaölõ és fertõtlenítõ hatású, gyógynövény-oldattal való
átitatására, és eljárás a gyógynövény-oldat elõállítására

(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány szerinti eljárás megvalósítása során lágy vízbe 40-60
térfogat% gyógynövény-kivonatot öntenek, az így elõállított gyógynö-
vény oldatot 90–130 °C-ra melegítik, majd a textíliát átitatják az oldat-
tal. Ezt követõen legalább 60 °C-on, a hatóanyag rögzítése érdekében,
formázzák.

A találmány tárgya továbbá eljárás a gyógynövény oldatot alkotó
gyógynövénykivonat egyes összetevõi és a gyógynövény-kivonat elõ-
állítására, amelynek során a kamillavirágot, a zsurlófüvet és adott eset-
ben a citromfüvet célszerûen egyenlõ arányban összekeverik, majd 20–
40 °C-os, 60–90 tf% víz és 10–40 tf% kámfor keverékében 12–36 órát
áztatják, majd leszûrik.

Az így elõállított kivonathoz a kész gyógynövény-kivonat teljes
mennyiségére vetítve, kámfor vizes oldatával kezelt 20-40 tf% köröm-

virág-kivonatot és szintén kámfor vizes oldatával kezelt 20-40 tf% fe-
ketenadálytõ-gyökér kivonatot adagolnak.

A találmány tárgya továbbá a körömvirág és feketenadálytõ-gyö-
kér kivonat elõállítása.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04B 9/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01421 (22) 2004.07.15.
(71) (72) Balázs László, Budapest (HU);

Némethy Zoltán, Budapest (HU)
(54) Födémszerkezet konzolos acélkeret vasbeton koszorú bordás

sík födémlappal
(57) A találmány födémszerkezet konzolos acélkeret vasbeton koszorú
bordás sík födémlappal négy emeletnél nem magasabb egyedi vagy ipari
technológiával épített lapos tetejû házak rehabilitációs munkáinak vég-
rehajtásához ad segítséget. A találmány lényege, hogy a régi épület le-
bontott szigetelése és az attika helyére a régi külsõ v.b. koszorú (21), a
régi belsõ v.b. koszorú (22), a régi feszített födém (23), a régi zsaluzó
elem (25) és a salak feltöltése (24) felsõ síkjára az acélkeret (1) zsaluza-
tába (9) egy idõben öntött és rögzített vasbeton síklap (12) és a vasbeton
koszorú borda (13) a hozzájuk kapcsolt konzollal (3) együtt olyan homo-
gén sík lapot képez a régi épület teljes felületén, amire szabadon
választott elrendezésben könnyûszerkezetes lakásokat lehet két szintben
építeni a régi lakók zavarása nélkül.

Az új lakások kommunális vezetékrendszere (32) független a régi
lakások rendszerétõl, mivel a vasbeton síklap (12) szerelõzsalu nyílása-
itól (11) a belsõ üregen (10), a vezeték ûrszelvényeken (15) és a felvo-
nótorony szerkezeten (31) keresztül van vezetve. A tartalék csatlakozá-
sok (41) idõvel a régi lakók igényeit is kielégítheti.

A körbefutó konzol (3) lényegében az állványozást helyettesíti,
mivel róla lehet a könnyûszerkezetes fõfalakat (17), közfalakat (18) és
az erkélyelemeket (16) építeni, valamint a külsõ C szelvényen (6) fut-
tatható görgõs hajtómûre (43) függesztett szerelõ-karbantartó kosárral
(42) az alsó falrészek szigetelési és egyéb karbantartási munkálatait
lehet végezni.

1. ábra

(51) E04C 1/39 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02051 (22) 2004.10.11.
(71) (72) Ferencz Marcel István, Budapest (HU)
(54) Építõelem külsõ és belsõ falszerkezet építésére, eljárás az épí-

tõelem elõállítására, valamint az építõelem alkalmazása
(57) A találmány tárgya szerinti megoldás egy olyan építõelem (1) kiala-
kítására vonatkozik, amely a külsõ és belsõ falszerkezet építésére, díszí-
tésére vonatkozik, ahol az építõelemnek (1) homlokzati felülete (4) és
legalább egy csatlakozó (2) és/vagy felfekvõ felülete (3) van, a homlok-
zati felülete (4) részben vagy egészben a függõleges síktól eltérõen van
kialakítva, az építõelem két szemben levõ felülete közt, a felületre
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merõlegesen, egymással közel párhuzamosan lyukak (5) vannak elren-
dezve.

Az építõelem elõállítására vonatkozó eljárás szerint a lyukakkal
kialakított nyerstéglát formázzák, úgy, hogy a téglát 0°–90° között bár-
melyik irányból az alakváltozáshoz szükséges erõhatásnak és/vagy
nyomásnak teszik ki és az erõt és/vagy a nyomást a maradandó alakvál-
tozás eléréséig, de legfeljebb 30 másodpercig alkalmazzák, majd az így
formázott téglát ismert módon szárítják és kiégetik.

Építõelemet (1), önmagában vagy a kerámiaiparban ismert égetési
technikákkal kialakítva és/vagy szabványméretû gyári téglákkal együtt
alkalmazva épületdíszítõ falazat, pillér vagy oszlopszerkezet, oszlopfõ
épületszobrászati elem, különleges részletképzésû faltagozat, párkány,
boltív, lábazat vagy könyöklõ kialakítására alkalmazzák.

(51) E04C 2/04 (2006.01)

E04C 5/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00892 (22) 2004.04.29.
(71) (72) Subotics Zsolt 60%, Budapest (HU);

Subotics Gyula 40%, Budapest (HU)
(54) Szerkezet épületek hõszigeteléséhez, valamint távtartókkal el-

látott szendvicsszerkezetû membrán, elõnyösen ezen szerke-
zetekhez

(57) A találmány szerkezet épületek hõszigeteléséhez, valamint távtar-
tókkal ellátott szendvicsszerkezetû membrán, elõnyösen ezen szerkeze-
tekhez, amely szerkezet az épületek beltéri falára erõsített szendvics-
szerkezetû membránt és azon elhelyezkedõ, a fallal érintkezõ távtartókat
tartalmaz. A szendvics szerkezetû membrán és a fal között összefüggõ
hõszigetelõ réteg helyezkedik el.

(51) E04C 2/30 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00831 (22) 2004.04.22.
(71) (72) Ambrus Imre, Budapest (Sashalom) (HU)
(54) Rendszer térhatároló felületekhez, elõnyösen installációs

rendszerek falaihoz, és elõnyösen ilyenekhez alkalmazható
vázrudak

(57) A találmány olyan rendszerre vonatkozik, amely térhatároló felüle-
tekhez, elõnyösen installációs rendszerek falaihoz alkalmazható. A ta-
lálmány szerint a rendszer legalább merev anyagból készült, derékszögû
négyszög alakú, sík falelemeket (1) és sík kapcsolóelemeket (2) tartal-
maz. A falelemek (1) oldalhossza a rendszerre jellemzõ modulhossznak
a felével vagy egész számú szorzatával egyenlõ. A falelem (1) minden
sarkában az adott sarkot alkotó oldalaktól (7) azonos oldaltávolságban
(ot) legalább egy furat (3) van. A falelemek (1) legalább az egyik oldalu-

kon elhelyezett kapcsolóelemekkel (2) vannak összefogva. A sík kap-
csolóelemekben (2) a falelemekre (1) jellemzõ oldaltávolság kétszeresé-
nek megfelelõ oldalhosszúságú négyzet csúcsaiban egy-egy furat (4)
van. A falelemben (1) lévõ furatok (3) átmérõje és a kapcsolóelemben
(2) lévõ furatok (4) átmérõje azonos. A falelemek (1) és a kapcsolóele-
mek (2) a furatokba (3, 4) helyezett kötõelemmel (5) vannak egymáshoz
rögzítve, amelynek az átmérõje illeszkedik a falelemekben (1) és kap-
csolóelemekben (2) lévõ furatok (3, 4) átmérõjéhez.

(51) E04F 17/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01594 (22) 2004.08.09.
(71) Szegedi Kéményseprõipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.,

Szeged (HU); Thege Bau Építõipari Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft., Veszprém (HU)

(72) Szenkovszky István, Szeged (HU);
Hankóczy György, Veszprém (HU)

(54) Eljárás egycsatornás gyûjtõkémény egyedi kéményekké való
átalakítására

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

(57) A találmány tárgya eljárás egycsatornás gyûjtõkémény (1) egyedi
kéményekké való átalakítására, amelynek során a gyûjtõkémény (1)
kürtõjébe az épület különbözõ szintjeirõl induló, egyedi béléscsöveket
helyeznek be, szintenként bekötéseket és tisztítónyílásokat alakítanak
ki, és adott esetben a gyûjtõkémény (1) épületen kívüli szakaszát ké-
ménytoldattal látják el.

A találmány újdonságot megalapozó jellemzõi szerint a gyûjtõké-
mény (1) kürtõjét a szükséges mértékig felbõvítik, és a gyûjtõkémény
(1) kürtõjébe szintenként egyedi béléscsöveket húznak be.
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(51) E04G 1/34 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01242 (22) 2004.06.21.
(71) (72) dr. Almási Ferenc, Budapest (HU)
(54) Állványszerkezet, különösen hordozható gyorsállványokhoz
(57) A találmány tárgya egy többcélú, hordozható, gyorsan használatba
vehetõ, kedvezõ statikai tulajdonságú állvány, melynek fõ része egy
szétnyitható, kimerevíthetõ váz, amelyet rendre a hossztengelyük kö-
zéppontjánál elfordíthatóan összekapcsolt lécekbõl álló lécpároknak (1)
velük azonosan összeállított lécpárokkal (2, 3) összekapcsolt sorai al-
kotnak. Jellegzetessége, hogy az összekapcsolás egymáson elforduló
csuklópánt-párok (4), peremes végû csövekbe (6) helyezett derékszögû
támasztékok (5) és ezekbe illesztett csapok (7) által valósul meg, miáltal
a három, közel egyforma lécpársor mindegyike a szomszédosra merõle-
ges.

A szerkezet fõ újdonsága ezen térbeli, alternatív méretváltoztatás-
ra képes, de a hagyományos állványok statikai tulajdonságait megõrzõ
rácsszerkezetben van, a váz keresztmetszetben szabályos háromszög
formában vagy 2, illetve 4 merõleges oldallal is kivitelezhetõ.

A hagyományos állványok és létrák célját alkotó fe1adatoknak
való megfelelése mellett, a gyorsállványból többek között alkalmi he-
lyiségek, építményvázak, rakományhoz igazítható, környezetkímélõ
kézikocsik, közúti és vízi szállítóeszközök, tárolóeszközök, sorompók,
speciális feladatot ellátó személyek infrastruktúraszegény környezetbe
való gyors telepítését segítõ kombinált felszerelések alakíthatók ki.

(51) E04G 9/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02014 (22) 2004.10.06.
(71) (72) Balázs Barnabás, Lucfalva (HU)
(54) Hálós zsalurendszer díszkõburkolat készítéséhez, terméskõ-

építmények készítéséhez
(57) A találmány egy olyan zsalurendszerre vonatkozik, amelyet díszkõ
burkolatok, terméskõ építmények készítésénél alkalmaznak.

A hálós zsalurendszer díszkõ burkolat és terméskõ építmények ké-
szítéséhez, amelynek a burkolandó felület elõtt elhelyezett zsaluelemei,
és a zsaluelemeket megtámasztó tartószerkezete van jellemzõje, hogy a
tartószerkezet függõleges tartókból és azokat a falhoz vagy az épít-
ményhez kötõ kötõelemekbõl álló oszlopkeret, amelyhez a hálós zsalu-
elemek és a hálós zsaluelemek alsó és felsõ szélén egymással párhuza-
mosan kialakított rögzítõ peremeinél rögzítõelemekkel csatlakoznak.

A hálós zsaluelemek lehetõvé teszik a burkolandó felület látható-
ságát a burkolás folyamán. Az oszlopkeret és az azon lévõ furatok –
rögzítõelem furatok – lehetõvé teszik a hálós zsalu rögzítését és füg-
gõleges irányba való mozgatását.

A rögzítõelem lehetõvé teszi, hogy a hálós zsalu hátrafelé mozga-
tással legyen eltávolítható a frissen készített falfelülettõl. Ezt az elõ-
nyösen ék alakúra leköszörült pozicionáló csavar teszi lehetõvé. Rögzí-
tett állapotban a pozicionáló csavar az oszlopkeret függõleges tartóinak
bizonyos távolságokban kiképzett furataiba csatlakozik. A pozicionáló
csavar kilazításával a hálós zsalu a falfelülettõl hátrafelé elmozdítható,
hiába szorította a friss beton vagy habarcs oda a tartóhoz, nem feszül be
a zsalu. A pozicionáló csavar oly módon ellazítható, hogy az a kész fal-
felületet nem zavarja, és a hálós zsalu eltávolítható, hátrafelé vagy
visszafelé is elmozdítható, de szükség esetén ebbe a pozícióba vissza is
helyezhetõ.

A nyílászárókhoz szolgáló befeszítõ zsalu alkalmas falazásnál a
beépítendõ ablak méretének a pontos követésére. A befeszítõ zsalu kü-
lönbözõ méretû nyílászárókhoz állítható. A befeszítõ zsalu könnyen ki-

és beszerelhetõ. A befeszítõ zsalu alkalmas a nyílászáró védelmét szol-
gáló takaróelem (például hungarocell lemez) megtartására. Ezzel a
rendszerrel különösen elõnyösen elvégezhetõ a hõszigetelt falazatok
díszkõ burkolása. A zsalurendszer szerves kiegészítõje a nyílászárók-
hoz alkalmazható befeszítõ zsalu.

(51) E04H 6/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00139 (22) 2004.01.14.
(71) (72) Gõczey András, Budapest (HU)
(54) MATRIX parkolórendszer
(57) Matrix elnevezésû többszintes gépjármû tömegtároló berendezés,
mely rendelkezik egy az utcaszint közelében elhelyezkedõ kizárólag
vízszintes közlekedésre szolgáló un. manõverezõ szinttel (2, 6, 11), va-
lamint ez alatt egy (9) vagy több (17), vagy e fölött egy kizárólagosan
tárolást szolgáló szinttel (9, 16, 17).

A ráhajtás irányban legalább kettõ vagy több, erre merõlegesen
egy vagy több raklap sorolásával létrejövõ tárolószinteket képezõ
egyes (5) vagy kettõs tárolólapok (10) egyenként a manõverezõ szintbe
süllyeszthetõk (5), illetve emelhetõk (10) a rá, illetve lehajtás idejére.
(3. ábra)

A tárolólap megközelítése a teljesen üres (csak pillérekkel osztott)
manõverezõ szinten (2, 6, 11) történik, míg a tárolás alaprajzilag tömö-
ren, a gépjármûvek egész számú többszörösének méretéhez illeszkedõ
tároló szinten (9, 13, 16, 17).
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F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F02B 41/06 (2006.01)

F02G 1/02 (2006.01)

F02G 1/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02685 (22) 2004.12.30.
(71) (72) dr. Magai István, Biatorbágy (HU);

Magai Hanna, Biatorbágy (HU)
(54) Termodinamikus gázmotor

(57) A találmány tárgya termodinamikus gázmotor, amely egyesíti
a belsõ égésû motor, a külsõ égésû motor, valamint a gázturbina szá-
mos elõnyös tulajdonságát és szakaszosan átáramlott rendszerként a
töltõgáz izobár és adiabatikus jellegû állapotváltoztatásai útján állítja
elõ a hasznos munkát.

A találmány lényege, hogy a vezérelt, szakaszosan átáramlott
rendszerben a hevítõ (1) a motorhoz (3) olyan módon csatlakozik, hogy
a hevítõben (1) lévõ, a külsõ hõközléssel (13) munkavégzésre képes ál-
lapotba hozott töltõgáz (15), célszerûen a motorban (3) izobár és adia-
batikus jellegû állapotváltozásokkal expandálva munkát képes végezni,
amely munka egy része szabadon kinyerhetõ hasznos munkaként a mo-
tor (3) hajtásán (4), miközben a munka másik kinyerhetõ része a komp-
resszor (5) hajtását szolgálja, amely kompresszor (5) a hevítõ (1) mun-
kavégzõ képes állapotba hozható töltõgázának (15) feltöltését, illetve
utántöltését látja el.

(51) F16J 15/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02561 (22) 2004.12.10.
(71) (72) Bereznai József, Budapest (HU)
(54) Kemény és rugalmas anyagú összefekvõ felületpár dugattyú-

tömítésekhez, valamint dugattyúkialakítás
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány olyan, egy kemény és egy rugalmas anyagú összefekvõ
felületpár elõállításán alapul, amely szabályozott folyadék- vagy gázát-
eresztést biztosító utólagos felületi kialakítással, felületi inhomogenitá-
sok létrehozásával van ellátva. A dugattyú peremén körbefutó ho-
ronnyal (2), a horonyban (2) elrendezett tömítõelemmel (3) rendelkezik,

a horonynak (2) oldalfalai (5) és alsó fala (6) van, a dugattyú (1) egy a tö-
mítõelemmel (3) érintkezõ dugattyúhengerben (4) elmozdulni képes
módon van elhelyezve. A horonyban (2) a tömítõelem (3) is elmozdulni
képes módon van elhelyezve, elmozdulása a horony (2) oldalfalaival (5)
van határolva. A tömítõelem (3) legalább egy helyzetében a horony (2)
legalább egy oldalfalával (5) van olyan érintkezésben, ahol az érintkezõ,
lényegében sima felületek legalább egyike olyan felületi inhomogeni-
tással van ellátva, amely az érintkezõ felületek, mint az említett össze-
fekvõ felületpár között adott mértékû folyadék- vagy gázáteresztés jön
létre.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G02B 1/08 (2006.01)

G02B 1/11 (2006.01)

G02B 5/20 (2006.01)

G02B 5/30 (2006.01)

G02F 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00098 (22) 2005.01.24.
(71) (72) Tánczos Mihály, Sály (HU);

Thuránszky László, Budapest (HU)
(54) Közúti kápráztatás csökkentése polarizációval
(57) A találmány megoldja (csökkenti) a közúti kápráztatás jelenségét.
A megoldás lényege: a jármû reflektorüvegének és az észlelõ szemüve-
gének (v. a gk. szélvédõjének) eltérõ síkú polarizációs szûrõkbõl való ki-
alakítása, ill. ilyen tulajdonságú anyaggal való bevonása. Fõ alkalmazási
területe: személy- és tehergépkocsik, autóbuszok, kamionok stb. vezetõ-
inek védelme, komfort javítása, ill. a közlekedési biztonság növelése.

(51) G02B 21/00 (2006.01)

G01B 9/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00143 (22) 2005.01.27.
(71) Vizi E. Szilveszter 34%, Budapest (HU);

Rózsa Balázs 33%, Budapest (HU);
Szipõcs Róbert 33%, Szentkozmadombja (HU)

(72) dr. Maák Pál 4%, Budapest (HU);
Vizi E. Szilveszter 30%, Budapest (HU);
Fekete Júlia 4%, Budapest (HU);
Rózsa Balázs 28%, Budapest (HU);
Valenta László 5,5%, Törökbálint (HU);
Szipõcs Róbert 18,5%, Szentkozmadombja (HU);
Katona Gergely 6%, Budapest (HU);
dr. Kalló Péter 2,5%, Budapest (HU);
Osvay Károly 1,5%, Szeged (HU)

(54) Valósidejû, 3D, nemlineáris mikroszkóp-mérõrendszer, vala-
mint eljárás annak alkalmazására

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

(57) Valósidejû, 3D, nemlineáris mikroszkóp-mérõrendszer, több kép-
síkban elhelyezkedõ, mikroszkopikus kiterjedésû képpontok halmazá-
nak vizsgálatára, ahol a különbözõ képsíkokban lévõ vizsgálandó kép-
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pontok száma legalább kettõ, és amely rendszernek egy vizsgáló optikai
jelet elõállító impulzusüzemû lézer vagy parametrikus oszcillátor fény-
forrása van, amely a mérésre vonalak mentén vagy tetszõlegesen elren-
dezésben elõre kiválasztott pontok egyidejû, adott idõintervallumon be-
lüli mérésére és/vagy fotokémiai stimulálására van kialakítva. A vizsgá-
landó képpontok pozícióját kijelölõ üveg vagy mûanyag optikai szálak-
ból vagy egyéb hullámvezetõkbõl álló szálkötege van, ahol az egyes
képpontokhoz egy-egy optikai szál van rendelve, és a képpontok koordi-
nátájának kiválasztása a hozzá rendelt optikai szál végének pozicionálá-
sával történik egy több képsíkból álló képtérben. A vizsgálandó képpon-
tok idõben egymás utáni címzésére megfelelõen gyors optikai kapcsoló-
ja van. A tárgytérben lévõ, az optikai szálak végei által biztosított pont-
szerû fényforrások és a vizsgálandó képpontok között elhelyezkedõ,
megfelelõ szögnagyítással rendelkezõ, és azok között egy-egyértelmû
kapcsolatot létesítõ leképezõ rendszere, a vizsgáló optikai jelekként pi-
ko- és femtoszekundumos idõtartamú fényimpulzusokat elõállító fény-
forrása. a vizsgáló optikai jelek idõben és térben történõ alakhû átvitelé-
re alkalmas optikai szálakat vagy egyéb hullámvezetõt tartalmazó opti-
kai rendszere van, amelyben az optikai szálban vagy egyéb hullámveze-
tõben fellépõ nemlineáris hatások adott mértékben alacsony szinten tart-
hatóak. A vizsgáló optikai jel a képtérben megfelelõ helyre leképezett
femtoszekundumos fényimpulzus által kiváltott nemlineáris hatás kö-
vetkeztében elõállított fluoreszcens vagy egyéb optikai jel. A találmány
szerint a mikroszkóp segítségével neuronok fiziológiás vizsgálatában
egy 3D mintatérben kiválasztott vizsgálandó pontokban fotokémiailag
vagy csak fénnyel stimulálják egy vagy több kiválasztott idegsejt sejt-
részleteit, és valós idõben mérnek fiziológiai paramétereket.

(51) G06F 7/06 (2006.01)

H04L 12/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02331 (22) 2004.11.10.
(71) (72) Ráncsik István, Budapest (HU)
(54) Mobil információs kompakt eszköz egy fõ adatbázisból manu-

ális beolvasású segédinformáció alapján kiválasztott informá-
ció-részhalmaz megjelenítésére

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

(57) Mobil információs kompakt eszköz egy fõ adatbázisból manuális
beolvasású segédinformáció alapján kiválasztott információ-részhal-
maz megjelenítésére, amely eszköz manuális beolvasóegységet (6), ki-
választóegységet (5), illesztõegységet (9) és megjelenítõ egységet (11)
tartalmaz. A manuális beolvasóegység (6) lyukszalag-információ szer-
kezetének megfelelõ struktúrájú információt egy behelyezett hordozó-
ról (14, 16, 17) optikai úton leolvasó nyílással (13, 15) ellátott egység,
amelynek kimenetén a dekódolt segédinformáció van. A kiválasztott in-
formáció-részhalmaz (10) a fõ adatbázis (8) fõ információjából a segéd-
információ alapján a kiválasztóegység (5) által van kiválasztva, a kivá-
lasztóegység (5) a segédinformációval van meghajtva. A megjelenítõ

egység (11) a mobil információs kompakt eszközzel egybe van építve.
Az eszköz egy függetlenül is mûködõképes, önmagában ismert elektro-
nikai készülék funkciót is tartalmazza.

(51) G06F 17/30 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01836 (22) 2004.09.09.
(71) (72) Kulcsár László, Budapest (HU);

Baracskai Zoltán, Budapest (HU)
(54) Eljárás segédinformáció kinyerésére adatbázisból
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány eljárás segédinformáció kinyerésére adatbázisból, ta-
núsítvány készítésének támogatásához, amely eljárásban egy meghatá-
rozott adatbázist egymástól független felhasználók vesznek igénybe, az
adatbázis linkekkel (L) kapcsolt információs egységekbõl (N) áll, min-
den link (L) egy arra nézve indulási és egy arra nézve érkezési informáci-
ós egységet (N) kapcsol össze. Az adatbázist legalább egyszer igénybe
vevõ felhasználók azonosítóit nyilvántartják. Minden egyes igénybe
vett linkhez (L) olyan segédinformációt rendelnek hozzá, amely leg-
alább az igénybevétel idõpontját és az igénybe vevõ felhasználó azono-
sítóját tartalmazza.

(51) G06Q 30/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02481 (22) 2004.12.02.
(71) (72) Fény Polz Károly, Budapest (HU)
(54) Automatizált jogdíjfizetési rendszer elektromágneses hullá-

mú kapcsolattal, díjköteles digitális szolgáltatások és termé-
kek használatához
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(57) Digitális-, digitalizált- és elektronikus szolgáltatások, termékek,
eszközök automatikus jogdíj fizetésére szolgáló automatizált jogdíjfize-
tési rendszer, melyben egy automatizált jogdíjfizetési rendszereszköz
(2) az elektromágneses hullámú jeladó egységgel (6) és egy jogdíjkár-
tyával (5) együttesen gondoskodik a szolgáltatási-, közvetítési-, keres-
kedelmi-, szerzõi-, és egyéb-, a termék használatával kapcsolatos jogdí-
jak automatikus megfizetésérõl. Az automatizált jogdíjfizetési rendszer-
eszköz (2) hardverébe beépített vezérlõ szoftvere (3) segítségével méri a
használatban lévõ digitális termékek és/vagy alkalmazások számát és a
használat idõtartamát, melyrõl a jeladó egység (6) segítségével informá-
ciót küldi a rendszerüzemeltetõ központ részére, ahol a fizetendõ jogdíj
értékeket kiszámítják, és a felhasználó számlájáról levonják.

Az idõegységre kiszámított használati díj értéket a felhasználó ál-
tal elõre megvásárolt jogdíjkártyával (5) feltöltött számlájáról a rend-
szerüzemeltetõ központ automatikusan levonja. A rendszer nem külön-
bözteti meg a termékeket aszerint, hogy legális vagy illegális kereske-
delmébõl származnak-e, ezért minden elektronikus-, digitális- és digi-
talizált termék felhasználásának idõtartama alatt automatikusan elvégzi
az elõírt jogdíjfizetési értékek levonását. A rendszer nem a szolgáltatá-
sokat és termékeket érzékeli és méri, hanem az azt mûködtetõ, megjele-
nítõ, közvetítõ, feldolgozó digitális berendezés (1) és a benne található
szoftverek (3), hardverek mûködési állapotát. Ha az automatizált jog-
díjfizetési rendszereszköz (2) vagy a digitális berendezés (1) beépített
szoftvere (3) az automatizált jogdíjfizetési rendszer mûködésében bár-
minemû eltérést észlel, azonnal leállítja a digitális berendezés (1) mû-
ködését, ezzel védve a termék készítõit és forgalmazóit a jogdíjfizetés
nélküli termék felhasználástól. A digitális berendezés (1) és a rendszer-
üzemeltetõ központ szoros kapcsolatának segítéségével és a termékek
használati állapotának mérésével függetlenül helytõl, idõtõl, felhaszná-
lótól, egyszerûen és teljes biztonsággal elvégezhetõ a digitalizált ter-
mékek, szolgáltatások felhasználásához, közvetítéséhez kötött jogdíjak
automatikus megfizetése, és a termékek figyelemmel kísérése.

1. ábra

(51) G07B 5/00 (2006.01)

B60R 25/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02461 (22) 2004.11.30.
(71) (72) Posgay György 25%, Budapest (HU);

dr. Molnár Péter 25%, Budapest (HU);
Komlódi László 25%, Budapest (HU);
Kovács László 10%, Budapest (HU);
Puskás Péter 15%, Budapest (HU)

(54) Elektronikus tanú
(57) Ez a kompakt kisméretû készülék alkalmas rendkívüli események
képi és hang, valamint különbözõ paraméterek „nem felejtõ” memóriá-
ba történõ rögzítésére. A rögzített adatok kódolt formában számítógépre
áttölthetõk, a rendkívüli esemény, események elemezhetõk. A készülék
alkalmas különbözõ indítójelek fogadására pl. gyorsulásérzékelõ, táv-
irányító, közeledésérzékelõ stb. A nem felejtõ memória miatt az adatok a
készülék sérülése vagy tápfeszültség megszûnése után sem vesznek el.
Az esemény bekövetkezésekor rögzített adatok tartalmazzák az ese-
mény elõtti és utáni idõtartamot is. Az adatok nagymértékben elõsegítik
a rendkívüli események gyors és költségtakarékos felderítését.

(51) G09B 1/08 (2006.01)

A47B 46/00 (2006.01)

A47B 97/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02218 (22) 2004.10.29.
(71) (72) Tóth András, Galgahévíz (HU)
(54) Többcélú, mobil demonstrációs eszköz
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya többfunkciós, mobil demonstrációs eszköz,
amelynek kirakó táblát és tároló táblákat (5) tartalmazó szekrénye, in-
formációt tartalmazó, mágnesfóliából készült jelhordozókból álló, leg-
alább egy jelkészlete és a jelkészletet tároló legalább egy ládája (3) van.
A találmány lényege, hogy a szekrénynek (2) mágnesfóliából készült
jelhordozók felvételére alkalmas anyagból készült, bevonattal ellátott
legalább egy kirakó táblája és erre ráhajlítható vagy rácsúsztatható leg-
alább egy tároló táblája (5) van, és a szekrényt (2), valamint a jelhordo-
zók rendezett tárolására alkalmas ládát (3) egy egységbe foglaló váz-
szerkezete (1) van.
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(51) G09B 11/00 (2006.01)

G09B 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02562 (22) 2004.12.13.
(71) (72) Hrotkó Gábor, Budapest (HU)
(54) Számítógépes oktatórendszer és eljárás kézírás és olvasás

oktatására
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány számítógépes oktatórendszer (S) és eljárás kézírás és
olvasás másolási gyakorlatok formájában történõ oktatására, amely
rendszer (S) tartalmaz a gyakorlatokat tanuló számára megjelenítõ és a
tanuló által elvégzett gyakorlatokat érzékelõ és kiértékelõ elemeket. A
találmány szerinti rendszerben (S) és eljárásban alkalmaznak

a) tananyagmodult (11), amely írásbeli és szóbeli másolási gya-
korlatokat és a gyakorlatokhoz tartozó motivációs anyagot tartalmaz,

b) a tananyagmodul (11) gyakorlatai alapján a gyakorlathoz a mo-
tivációs anyagot bemutató és/vagy a gyakorlatok ismertetésére szolgá-
ló információkat közlõ bemutató modult (12),

c) a tananyagmodul (11) gyakorlatai alapján mûködõ végrehajtó
modult (13), amely rendelkezik
– a bemutató modul (12) által ismertetett gyakorlatot elindító esz-

közzel,
– a másolandó írásos és/vagy szóbeli mintákat írásban és/vagy szó-

ban bemutató eszközzel,
– a minták másolását ütemezõ és irányító, továbbá a tanuló által

végzett írásos és szóbeli másolatokat érzékelõ eszközzel,
– a másolatokat a mintákkal összehasonlító, továbbá a másolatok és

a minták közötti eltérés mértékét megállapító és rögzítõ eszközzel,
és

– a másolatok és a minták között megállapított eltérésmértékeket az
értékelõ modulnak átadó eszközzel, valamint
d) az eltérésmértékek alapján az elvégzett gyakorlatokat értékelõ

és az értékeléstõl függõen a soron következõ gyakorlatot kijelölõ, to-
vábbá, elõnyösen a gyakorlat motivációs anyagának megfelelõen, a ta-
nuló felé értékelést közlõ értékelõ modult (14).

(51) G09B 23/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02557 (22) 2004.12.10.
(71) (72) Kemenczky Jenõ, Budapest (HU)
(54) Optikai jelátvitelû címsínnel, vezérlõsínnel, adatsínnel ren-

delkezõ modulrendszerû digitális elektronikai szemléltetõesz-
köz

(57) A találmány szerinti szemléltetõeszköz egy hordozótábla elõlapján
(8) sor-oszlop rendszerben ismétlõdõ pozíciókban elhelyezett, villamo-
san vezetõ permanensmágneses csatlakozófelületekkel (14) rögzített,

síkmátrix jelleggel elrendezett, áramköri egységeket tartalmazó doboz-
szerûen kialakított modulokból (7) áll.

A téglalap alapú modulok (7) tápfeszültség-ellátása a fenéklapju-
kon kialakított lágymágneses csatlakozófelületeken (13) keresztül tör-
ténik, a tápfeszültséget a hordozótábla szolgáltatja. A tápfeszültségellá-
tás polaritáshelyességét a modulok (7) szimmetriatengelyeinek met-
széspontján a modulok (7) fenéklapjába épített pozícionáló mágnesek
(5) és a hordozótábla elõlapjában (8) kialakított Hall-elemes pozícióér-
zékelõk (6) a tápfeszültség kizárólag pozícióhelyes állapotban történõ
engedélyezése révén együttesen biztosítják.

A hordozótábla elõlap (8) modul (7) pozícióiban ismétlõdõ mintá-
zatban elrendezett, címsín, vezérlõsín, adatsín bitátviteli elemeiként al-
kalmazott optikai adó (10) és optikai vevõ (11) jelátviteli elemek a hor-
dozótábla elõlapsíkjára (8) merõleges optikai jelátvitellel biztosítják a
modulok (7) fenéklapjába épített optikai vevõ (11), illetve optikai adó
(10) jelátviteli elemek közötti digitális jelátvitelt.

A hordozótábla-elõlap (8) modulpozíció elhatárolással (9) ellátott
modul (7) pozíciói közül legalább egy központi vezérlõegység modul-
pozíciójában (18) az optikai adók (10) és optikai vevõk (11) elhelyezé-
se a többi modul (7) pozícióhoz, mint erõforrás-modulpozíciókhoz (24)
képest felcserélt a be és kimeneti jelirányok kiszolgálása céljából.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01R 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00845 (22) 2005.09.14.
(71) SIMON, S.A., Barcelona (ES)
(72) Capella, Joaquin Aubert, Barcelona (ES)
(54) Biztonsági zárószerkezettel és többfunkciós kerettel ellátott

dugaszolóaljzat
(30) 200402197 2004.09.15. ES
(74) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A dugaszolóaljzat-test (1) színes átlátszó szigetelõanyagú fedõlap-
jában (2) elhelyezett biztonsági zárószerkezettel, valamint többfunkciós
kerettel (3) ellátott dugaszolóaljzat, amely többfunkciós keret (3)
180°-os elfordíthatósága következtében egyaránt alkalmazható bipolá-
ris, „francia”, valamint „Schuko” konfigurációkban. A dugaszolóalj-
zat-testben (1) olyan bekötési csatlakozók vannak elhelyezve, amelyek
lehetõvé teszik azonos vagy eltérõ átmérõjû elektromos vezetékek (6,
6a) csatlakoztatását. Jellemzõ, hogy megfelelõ csatlakozótestekkel (5)
rendelkezik, amelyek a különbözõ említett konfigurációk esetén bizto-
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sítják a megfelelõ bekötési csatlakozásokat és a földcsatlakozást, továb-
bá a biztonsági zár (9) a rugó (10) ellenében lineáris elmozdulásra képes,
amennyiben a dugó két érintkezõ csapja (12) egyidejûleg nekinyomó-
dik, illetve amennyiben a dugó érintkezõ csapjait (12) kihúzzák, a rugó
(10) visszatolja a zárat (9) a záró helyzetbe. A keret (3) megfelelõ fész-
kekbe (37) bevezethetõ merõleges peckekkel (32) rendelkezik, továbbá
az említett 180°-os elforgatás után a keret (3) nagyobb távolságban
helyezkedik el a dugaszolóaljzat-testtõl (1), és lehetõvé teszi a megfele-
lõ konfiguráció kialakítását.

(51) H04L 27/10 (2006.01)

H04L 27/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02132 (22) 2004.10.20.
(71) (72) Csányi László, Budapest (HU)
(54) QCAN rezonáns elemeket tartalmazó többfeladatú áramkör,

digitális és analóg eszközök cím- és értékbeíró bemeneteinek
frekvenciával jellemzett jelforrásból történõ címmel és adat-
tal történõ célszerû ellátására

(57) Rezonátort tartalmazó többfeladatú áramkör digitális és analóg esz-
közök cím- és értékbeíró bemeneteinek frekvenciával jellemzett jelfor-
rásból történõ címmel és adattal történõ célszerû ellátására, (1) legalább
egy darab rezonátort tartalmazó rezonátorblokk, (2) egyenirányító
blokk, (3) kondenzátorblokk, (E) erõsítõ, (4, 6) jel-összehasonlítók, (5)
jelösszegzõ, (J) jelmintatároló, (7) élre és/vagy szintre indított integrá-
tor, (8) komparátor felhasználásával.

(51) H04N 3/36 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02511 (22) 2004.12.06.
(71) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)
(72) Palotási András 17%, Budapest (HU);

Zsebõk János 17%, Budapest (HU);
Méder István 17%, Budapest (HU);
Kas Iván 11%, Budapest (HU);
Manno Sándor 11%, Budapest (HU);
Derényi Károly 11%, Budapest (HU);
Zalán Frigyes 11%, Budapest (HU);
Kovács György 5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás és berendezés analóg színes filmkockák képi informá-
ciójának digitalizálása során a filmanyagon lévõ sérülések ja-
vítás céljából történõ feltérképezésére

(74) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy
Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(57) A találmány szerint az analóg színes filmek filmkockáinak szken-
nelése során egy-egy szken R, G, B információjának beolvasásával egy-
idejûleg történik a D (defect) információ beolvasása is oly módon, hogy
a levilágítást olyan fényfonással (5) végzik, amelyben az R, B, G- n kívül
az IR (infravörös) fény is jelen van.

Az így nyert információból leválasztják az IR információt, ame-
lyet IR nagyfelbontású vonalérzékelõre (13) vetítve IR csatorna kon-
vertáló-adattovábbító egységre (14), míg a színinformációt R, G, B há-
romsoros nagyfelbontású vonalérzékelõre (16) vetítve külön-külön
egy-egy R, G, illetve B csatorna konvertáló-adattovábbító egységre
(20, 21, 22) vezetik. Ezzel a szkennelési idõ lényegesen lerövidül.
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(51) H04N 13/00 (2006.01)

H04N 15/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00094 (22) 2005.01.21.
(71) Fonth Zoltán, Székesfehérvár (HU);

Jéger József, Nagyszékely (HU)
(72) Jéger József, Nagyszékely (HU)
(54) Háromdimenziós televíziózásra alkalmas készülék
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya háromdimenziós televíziózásra alkalmas készü-
lék. A találmányra jellemzõ, hogy két, egymással párhuzamosan, egy-
mástól bizonyos távolságra elhelyezkedõ, egy irányba nézõ mozgó-
kép-rögzítõ készülékkel (3, 3’) rögzített képi információ két független
információközvetítõ csatornán (2, 2’) keresztül – közvetett vagy közvet-
len módon – közvetítésre kerül két, egymással szemben, párhuzamosan
álló monitor (1, 1’) felé, és a két monitor (1, 1’) közötti területen
egy-egy, a monitorok (1, 1’) síkjával 45°-os szöget bezáró síkú tükör (4,
4’) helyezkedik el, melyek egymással derékszöget zárnak be, és melyek
egyik függõleges élükkel (5) érintkeznek egymással, és a tükrök (4, 4’)

találkozó függõleges éle (5) a monitorok (1, 1’) közötti távolság felezõ-
vonalán helyezkedik el.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 79 db.
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