
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01B 1/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02449 (22) 2004.11.30.
(71) (72) Huszár András, Szeged (HU)
(54) Meghajtó eszközökhöz csatlakoztatható, gyomláló gyomirtó

korong
(57) A találmány meghajtó eszközökhöz csatlakoztatható gyomláló és
gyomirtó korong, mely a haszonnövény körül forog, és a gyomnövényt
kivágja, úgy hogy a haszonnövény nem sérül meg.

(51) A01D 46/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02513 (22) 2004.12.06.
(71) (72) dr. Babó Tivadar, Budapest (HU)
(54) Adapter szõlõszüretelõ géphez
(57) Az ágaskordon-mûvelésû szõlõ termõgallyai a föld közelébe leér-
nek. A szõlõszüretelõ gépek a földközeli fürtöket nem képesek leszüre-
telni.

A találmány tárgya olyan egyszerû, olcsó kivitelezésû adapter,
amely a szõlõszüretelõ gép elejére szerelhetõ. Az adapter a termõ-
gallyakat függõleges helyzetükbõl kimozdítja. Az ívszerûen meghajló,
felemelkedõ termõgallyakról a fürtöket a rázószerkezet már el tudja
választani.

(51) A01G 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02571 (22) 2004.12.14.
(71) (72) dr. Dezsõ János, Debrecen (HU)
(54) Kukoricatermesztés árkos mûveléssel
(57) A találmány szerint a kukoricatermesztésben árkos szántást és lige-
tes tõelhelyezést alkalmaznak. A találmány lényege, hogy költségtaka-
rékos, a termelés hatékonyságát és jövedelmezõségét terméshozam-
csökkenés nélkül növeli. A kukorica termõhelyén 140–160 cm távolsá-
gonként párhuzamos árkokat szántanak, melyek 20–25 cm szélesek és
25–30 cm mélyek. Az árkok vonalán készített 50 cm széles mag-
ágysávon a vetõmagot két sorba, háromszögkötésbe vetik, ahol a sortá-
volság 15–18 cm, a tõtávolság 20–25 cm.

(51) A01K 1/00 (2006.01)

A01K 1/015 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00790 (22) 2004.04.15.
(71) Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Mezõgazdasági Gépesítési Intézete (MGI), Gödöllõ (HU)

(72) dr. Bak János, Gödöllõ (HU);
Barkóczi Tibor, Gödöllõ (HU)

(54) Fejõgumi aprítékkal töltött, rugalmas tehénmatrac
(57) A találmány tárgya speciálisan kialakított tehénmatrac, amely a
pihenõbox ágyazatául szolgál. A tehénmatrac két egyforma magasságú
hurkolt rétegbõl ál. A rétegek hurkái különbözõ mértékben aprított,
használt fejõgumival vannak töltve. A felsõ réteg rugalmas és alaktartó.

(51) A01K 23/00 (2006.01)

A01K 67/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02447 (22) 2004.11.29.
(71) (72) Schült Antal, Visegrád (HU)
(54) Eljárás kutya okozta szennyezõdés megelõzésére és széklet-

ürítésének szabályozására, valamint erre a célra szolgáló se-
gédeszköz

(57) A találmány tárgya eljárás kutya okozta szennyezõdés megelõzésé-
re és székletürítésének szabályozására, amelynek során a kutya farkára
ráhúzzuk a segédeszközt, amelynek két horoggal ellátott rugalmas szá-
rát a kutya fara alatt a két hátsó lába mentén belülrõl elvezetve beakasz-
tunk a segédeszközben kialakított furatokba, ami által a segédeszköz
egy része ráfeszül a kutya végbélnyílására. Ennek következménye, hogy
a kutya szoktatásától és az intelligenciájából fakadóan nem végez
székletürítést.

A találmány tárgya továbbá segédeszköz (1), amelynek jellemzõ-
je, hogy két gumival szõtt textília szára (5) van, azok végére horog (6)
csatlakozik, két akasztófurattal (7) és egy furattal (1) van kiképezve.

(51) A01K 97/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00674 (22) 2004.03.26.
(71) (72) Horváth András, Vecsés (HU)
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(54) Fenekezõ jellegû réteghorgászati eljárás és búvárúszó az eljá-
ráshoz

(74) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest
(57) A találmány tárgya fenekezõ jellegû réteghorgászati eljárás, mely-
nél horgászkészség zsinórjával egyesített, felcsalizott horgos elõkével
ellátott szereléket dobással juttatnak a hal feltételezett tartózkodási he-
lyére és a szerelék fenékre ültetett nehezékével úszóját víz között szinten
tartják és búvárúszó az eljáráshoz, melynek nehezéke, valamint zsinór-
jához rendelt elemmel és adott esetben antennával ellátott, célszerûen
üreges és bontható teste van.

A találmány szerint ezt a feladatot azzal oldják meg, hogy dobás
közben az úszón szabadon átfutó zsinórt az elõke felöl az úszónak üt-
köztetve reptetik az úszóval, a zsinórt és az elõkét egymással párhuza-
mosan vezetik a dobásirány értelmében a nehezék és az úszó mögött és
mellett, végül a fenékre ültetett nehezékkel az úszó szintjét a zsinórtól
függetlenül állítják be és tartják.

A búvárúszó lényege az, hogy a test (11) hordképességét meghala-
dó súlyú nehezéke (8) van, a zsinórhoz (3) rendelt legalább két gyûrû-
bõl álló zsinórvezetõje (13) van, antennája pedig az adott esetben a test-
ben (11) kiképzett fészekben van alakzáró kötéssel rögzítve.

(51) A23K 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 03171 (22) 2001.08.03.
(71) (72) Ádám Jenõ, Debrecen (HU);

dr. Hutás István, Budapest (HU)
(54) Természetes eredetû, stabil takarmánytermékek, koncent-

rátumok és intenzív keveréktakarmányok, valamint eljárás
azok elõállítására

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

(57) A találmány tárgya természetes eredetû, stabil takarmánytermékek,
koncentrátumok és intenzív keverék takarmányok, melyek emészthetõ
energiatartalmának emelésére és egyben az avasodás, valamint a karotin
bomlásának megakadályozására hidegen sajtolt növényi olajok szûrési
maradékát tartalmazzák. A találmány tárgyát képezi továbbá, a termé-
kek elõállítására alkalmas eljárás, amely szerint a hidegen sajtolt növé-
nyi olajok szûrési maradékát elõször pépesítik, majd állati takarmány
céljára alkalmas hordozóra viszik.

A találmány szerinti takarmánytermékek nyers zsír(olaj)tartalma
0,5–75 tömeg%, elõnyösen 25 tömeg%.

(51) A23L 2/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01549 (22) 2004.08.04.
(71) (72) dr. Zoltai Mária 17%, Budapest (HU);

dr. Berzsenyi László 17%, Érd (HU);
Szalay Attila 16,5%, Hatvan (HU);
Cserkúti Zsolt 16,5%, Hatvan (HU);
Mihály János 16,5%, Csány (HU);
Nagy József 16,5%, Hatvan (HU)

(54) Eljárás és berendezés molekuláris oxigénnel és/vagy szén-dio-
xiddal dúsított ásványvizek, üdítõitalok elõállítására

(57) Eljárás és berendezés molekuláris oxigénnel és/vagy szén-dioxid-
dal dúsított ásványvizek forrásvizek, ivóvizek egyéb üdítõitalok to-

vábbiakban italok elõállítására, amelynek során az italokat 80–100
mg/1, koncentrációnak megfelelõen dúsítják molekuláris oxigénnel.

Az oxigénkoncentráció szórásértéke ±5 mg/l érték. Az italokat
úgy is elõállítják, hogy az oxigéndúsítást követõen, szén-dioxiddal is
dúsítják.

A szén-dioxid koncentrációja 3–5 g/1 érték. Ez utóbbi esetben az
oxigén koncentrációja standard érték 80± 5 mg/l koncentrációnak meg-
felelõ. A szén-dioxidot 0,15–0,25 MPa nyomáson dúsítják.

A berendezéskomplexum több tartályból, csõvezetékekbõl, szi-
vattyúkból álló komplex rendszer.

A rendszerben az 1.2.3.4. jelû tartályok különbözõ térfogatúak,
rozsdamentes kivitelûek: amelyeknél (1) jelû tárolja a kilevegõztetett
folyadékot, (2) jelû vízszintszabályozóval ellátott puffer, (3) jelûben
oxigéndúsítás, a (4) jelûben speciális turbulens áramlást, injektálást
biztosító szivattyú segítségével oxigéntelítés történik.

Ez utóbbi eljárás segítségével az oxigén koncentrációja megköze-
líti az elméleti 100 mg/l telítettségi értéket. Az (1) tartályba bevezetett
víz hõmérséklete 8–10 °C, nyomása 0,1–0,15 MPa. Az eljárás során
a víz nyomását 0,4–0,5 MPa értékre növelik. Az eljárás során 0,3–0,4
MPa oxigénnyomást alkalmaznak. Amennyiben az oxigéntelítést köve-
tõen még széndioxiddal is dúsítják, úgy a (4) jelû tartály után még egy
hasonló tartályt sorba köti, ahol dúsítják szén-dioxiddal 0,15–0,25 MP
nyomáson. Mivel a komplex vonal zárt és folyamatos automatikus
rendszerû, így éri el az oxigénkoncentráció állandó (standard) értékét
80 mg/l szén-dioxiddal való dúsítás esetén is.

A berendezés alternatív módon alkalmas fürdõhelyeken ahol víz-
sugárkezeléseket alkalmaznak, a fürdõvizek, gyógy- és termálvizek
oxigénnel való dúsítására abból a célból, hogy az intenzív vízsugárral a
bõrön keresztül is felszívódjon az oxigén.

(51) A47F 5/10 (2006.01)

A47F 3/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00334 (22) 2002.07.31.
(71) Wanzl Metallwarenfabrik GmbH, Leipheim (DE)
(72) Polidar, Franz, Jettingen-Scheppach (DE);

Handerer, Manfred, Winterbach (DE)
(54) Asztal önkiszolgáló üzletekhez
(30) 102 25 989.5 2002.06.11. DE
(86) PCT/DE 02/02800 (87) WO 03/103458
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) Az asztalnak négy, csõbõl készült lábbal (3) rendelkezõ alapkerete
(2); két, egymással párhuzamosan elrendezett, egy elsõ falat (17) és egy
második falat (18) tartalmazó oldalsó kerete (16), valamint egy feneke
(22) van, amely az alapkeret (2) felett, az elsõ falak (17) és második falak
(18) által határoltan helyezkedik el. Mindegyik oldalsó keret (16) két,
csõbõl készült, a falakat (17, 18) tartó és összekötõ eszközök segítségé-
vel az alapkeret (2) lábaival (3) oly módon összekapcsolt oszloppal (15)
van ellátva, hogy a lábak (3) és az oszlopok (15) egymással szemben
lévõ metszési felületei vagy egy közös síkon (10), vagy egy-egy, egy-
mástól távközzel húzódó síkon (10’) helyezkednek el. Az asztalra (1) az
jellemzõ, hogy mindegyik láb (3) csukló (11) segítségével van az egyik
oszloppal (15) összekapcsolva, és hogy mindegyik csukló (11) vízszin-
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tes tengelye (13) vagy a síkon (10) vagy az alatt, vagy pedig a két sík
(10’) között húzódik.

(51) A61B 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00148 (22) 2005.01.31.
(71) (72) Harsányi Gábor 10%, Budapest (HU);

dr. Sántha Hunor 90%, Vác (HU)
(54) Drótnélküli adatkommunikációra alkalmas pulzoximetriás

mérõfej és a használatával kialakított pulzoximetriás rend-
szer

(74) dr. Sántha Hunor, Vác
(57) Drótnélküli adatkommunikációra alkalmas pulzoxymetriás mérõ-
fej (8) és a használatával kialakított pulzoxymetriás rendszer, melyben a
mérõfej (8) a fényforrásokon (1, 2) és fénydetetorokon (3) kívül tartal-
maz egy beépített vezérlõ (4), adatgyûjtõ/adatkonvertáló (5) és drótnél-
küli adattovábbító (6) integrált áramkört, és egy különálló adatfeldolgo-
zó és kijelzõ készülékkel (7) kiegészítve alkot egy komplett pulzoxy-
metriás mérõrendszert.

(51) A61K 9/70 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00154 (22) 2002.11.26.
(71) Fidia Farmaceutici S.p.A., Abano Terme (IT); APR Applied

Pharma Research S.A., Balerna (CH)
(72) Passoni, Giuseppe, Monza (IT);

Casetta, Paolo, Baveno (IT);
Stefanelli, Paola, Lecce (IT)

(54) Diclofenac-nátriumot tartalmazó transzdermális tapasz
(30) MI2001A002827 2001.12.28. IT
(86) PCT/EP 02/13473 (87) WO 03/055471
(74) Olchváry Gézáné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya tapadóképes transzdermális készítmény, amely
a következõket tartalmazza: polioxil-hidrogénezett ricinusolajban
szuszpendált diclofenac-nátrium, metakrilsav 1–4 szénatomos alkil-
észtere és metakrilsav szekunder vagy tercier aminocsoportot tartalma-
zó 1–4 szénatomos alkohollal alkotott észtere kopolimerje, egy vagy
több e kopolimerhez alkalmas térhálósító szer, egy ragasztórendszer és
adott esetben egyéb excipiensek.

A találmány vonatkozik továbbá egy transzdermális tapaszra, amely
egy vékony szövetrétegen eloszlatott fentiek szerinti készítményt és egy
védõréteget tartalmaz.

(51) A61K 31/00 (2006.01)

A61K 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00982 (22) 2004.05.17.
(71) CHEMOR Kutató, Fejlesztõ és Kereskedõ Kft., Szekszárd (HU)
(72) dr. Orbán Gyula, Szekszárd (HU)
(54) Új méhészeti, állatgyógyászati készítmény
(57) A találmány tárgya új állatgyógyászati készítmény, mézelõ méhek
gyomorvész nevû betegségének (Nosemosis apium) gyógyítására
és/vagy megelõzésére, amely hatóanyagként 2-hidroxi-benzoesavat
vagy acetil-szalicilsavat, vagy ezek valamely sóját tartalmazza.

(51) A61K 31/07 (2006.01)

A61K 8/04 (2006.01)

A61K 31/327 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61Q 5/00 (2006.01)

A61Q 7/00 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00006 (22) 2002.12.09.
(71) Galderma Research & Development, S.N.C., Valbonne (FR)
(72) Orsoni, Sandrine, Mandelieu (FR);

Willcox, Nathalie, Saint Vallier de Thiey (FR)
(54) Legalább egy retinoidot és benzoil-peroxidot tartalmazó gél
(30) 0116747 2001.12.21. FR
(86) PCT/FR 02/04233 (87) WO 03/055472
(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya készítmény, amely fiziológiailag elfogadható
közegben tartalmaz legalább egy retinoidot, diszpergált benzoil-per-
oxidot és legalább egy pH-független gélesítõszert.

A találmány a készítmény elõállítására szolgáló eljárást és a készít-
mény kozmetikai és dermatológiai alkalmazását is magában foglalja.

(51) A61K 31/192 (2006.01)

A61P 17/06 (2006.01)

A61P 19/00 (2006.01)

C07C 57/32 (2006.01)

C07C 57/42 (2006.01)

C07C 57/46 (2006.01)

C07C 57/50 (2006.01)

C07C 59/48 (2006.01)

C07C 59/68 (2006.01)

C07C 211/56 (2006.01)

C07C 309/00 (2006.01)

C07C 309/65 (2006.01)

C07C 309/67 (2006.01)

C07C 309/73 (2006.01)

C07C 311/00 (2006.01)

C07C 311/08 (2006.01)

C07C 311/21 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00336 (22) 2002.11.19.
(71) Dompé pha.r.ma s.p.a., L’Aquila (IT)
(72) Allegretti, Marcello, L’Aquila (IT);

Cesta, Maria Candida, L’Aquila (IT);
Bertini, Riccardo, L’Aquila (IT);
Bizzarri, Cinzia, L’Aquila (IT);
Colotta, Francesco, L’Aquila (IT)
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(54) 2-Aril-propionsav-származékok és az azokat tartalmazó gyó-
gyászati készítmények

(30) MI2001A 002434 2001.11.20. IT
(86) PCT/EP 02/12939 (87) WO 03/043625
(74) dr. Molnár István, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgyát képezik az (I) általános képletû (R,S)-2-
-aril-propionsav-származékok és azok egyedi (R) és (S)-enantiomerjei

és a vegyületek gyógyászatilag elfogadható sói, ahol a képletben
Ar jelentése egy fenilgyûrû, amely a következõkkel helyettesített:
– a 3-as (meta) helyzetben lévõ csoport a következõk körébõl választ-

va: egyenes vagy elágazó szénláncú 1-5 szénatomos alkil-, 2-5 szén-
atomos alkenil- vagy 2-5 szénatomos alkinilcsoport, amely adott
esetben helyettesített; vagy

– egy 4-es (para) helyzetben lévõ csoport – egyebek mellett – a kö-
vetkezõk körébõl választva: 1-5 szénatomos aciloxi-, helyettesített
vagy helyettesítetlen benzoiloxi-, 1-5 szénatomos acilamino-, he-
lyettesített vagy helyettesítetlen benzoilaminocsoport; vagy

– egy csoport a 2-es (orto) helyzetben a következõk körébõl választ-
va: helyettesített vagy helyettesítetlen arilmetil-, helyettesített vagy
helyettesítetlen ariloxi-, helyettesített vagy helyettesítetlen aril-
amino-csoport, ahol az arilcsoport szubsztituensei a következõk kö-
rébõl vannak választva: 1-4 szénatomos alkil-, 1-4 szénatomos
alkoxicsoport, klór-,fluoratom és/vagy trifluormetilcsoport;

IL-8 által kiváltott PMN kemotaxis inhibitoraiként történõ alkalmazás-
ra.
A találmány tárgyát képezik továbbá eljárás a találmány szerinti

vegyületek elõállítására, a találmány szerinti vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények és a találmány szerinti vegyületek terápiá-
ban történõ alkalmazása.

(51) A61K 31/435 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00698 (22) 2002.11.18.
(71) Novartis AG, Basel (CH)
(72) Fsadni, Mario, Harpenden (GB);

Latour, Elisabeth, Bartenheim-La Chaussée (FR);
Szczesny, Piotr, Bülach (CH)

(54) Ascomycin vegyület felhasználása blepharitis kezelésére
(30) 01127546.8 2001.11.19. EP
(86) PCT/EP 02/12921 (87) WO 03/043633
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya valamely ascomycin vegyület felhasználása
blepharitis kezelésére; továbbá egy ascomycin vegyület alkalmazása
blepharitis kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására.

(51) A61K 31/7032 (2006.01)

A61K 31/739 (2006.01)

A61K 39/00 (2006.01)

A61K 39/395 (2006.01)

C07K 16/00 (2006.01)

C07K 16/18 (2006.01)

C07K 16/30 (2006.01)

C07K 16/42 (2006.01)

C12N 5/20 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 01695 (22) 2002.04.08.
(71) Centro de Inmunologia Molecular, Havanna (CU)

(72) Mateo de Acosta del Río, Cristina María, Havanna (CU);
Lombardero Valladares, Josefa, Havanna (CU);
Roque Navarro, Lourdes Tatiana, Havanna (CU);
López Requena, Alejandro, Havanna (CU)

(54) Gangliozidokkal asszociált rekombináns ellenanyagok és al-
kalmazásuk tumorok diagnózisára és kezelésére

(30) 84/2001 2001.04.06. CU
(86) PCT/CU 02/00003 (87) WO 02/081496
(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány módosított ellenanyagokra vonatkozik, amelyeket a
Budapesti Egyezménnyel összhangban az ECACC gyûjteményében
94113026 nyilvántartási számon letétbe helyezett hibridómasejtvonal
által termelt P3 jelû, egéreredetû monoklonális ellenanyagból (Mab P3)
vagy az annak megfelelõ, az ECACC gyûjteményében 97112901 nyil-
vántartási számon letétbe helyezett hibridómasejtvonal által termelt
1E10 jelû, egéreredetû anti-idiotípus monoklonális ellenanyagból (MA-
bai 1E10) rekombináns DNS-technológiákkal állítottak elõ, és ezáltal az
eredeti ellenanyagok specifikus antigénkötésben megnyilvánuló bioló-
giai funkcióit megtartó, de csökkent immunogenitású monoklonáIis
ellenanyagokat kaptak.

A találmány szerinti kiméra ellenanyagok az egéreredetû immun-
globulin variábilis doménjait és a humán immunglobulin konstans régi-
óit tartalmazzák; ezen felül, a humanizált ellenanyagok – amellett,
hogy humán immunglobulin konstans régiókat tartalmaznak – az egér-
eredetû vázrégiókban (FR), közelebbrõl, T-sejtek által potenciálisan
antigénként felismert helyet kialakító régiókban módosítottak úgy,
hogy az FR-régiók több pozíciója ugyancsak humán szekvenciáknak
felel meg. Az ellenanyagok különbözõ tumortípusok diagnosztikájában
és terápiájában alkalmazhatóak. Szintén a találmány tárgyát képezi az
ellenanyagok alkalmazása terápiás és diagnosztikus célokra.

(51) A61K 35/74 (2006.01)

A61K 39/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00940 (22) 2004.05.06.
(71) (72) dr. Szolnoky Gyõzõ, Kecskemét (HU)
(54) Humán papilloma vírusok okozta bõrelváltozások kezelésére

szolgáló injekciókészítmény
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya humán papilloma vírusok okozta bõrelváltozá-
sok kezelésére szolgáló injekciókészítmény.

A készítmény azzal jellemezhetõ, hogy 1–50 TE/ml tisztított, elõ-
nyösen liofilezett, tuberkulint, folyadék vivõanyagot és adott esetben
adalékanyagokat tartalmaz.

A készítmény folyékony vivõanyagként elõnyösen steril desztil-
lált vizet vagy fiziológiás sóoldatot, vagy 0,5–1 tömeg%-os lidocain-
oldatot tartalmaz.

(51) A61K 38/22 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00337 (22) 2002.09.24.
(71) Imperial College Innovations Ltd., London (GB);

Oregon Health and Science University, Portland, Oregon (US)
(72) Cowley, Michael, Portland, Oregon (US);

Cone, Roger, Oregon City, Oregon (US);
Low, Malcolm, Lake Oswego, Oregon (US);
Butler, Andrew, Portland, Oregon (US);
Bloom, Stephen Robert, London (GB);
Small, Caroline Jane, London (GB);
Batterham, Rachel Louise, London (GB);
Ghatei, Mohammad Ali, London (GB)

(54) A táplálkozási magatartás módosítása
(30) 60/324,406 2001.09.24. US

0200507.2 2002.01.10. GB
60/392,109 2002.06.28. US

(86) PCT/US 02/31944 (87) WO 03/026591
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(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) A találmány a peptid YY polipeptidnek vagy egy agonistájának az
étvágy kontrollálására és/vagy a jóllakottság kontrollálására és/vagy az
éhség kontrollálására és/vagy a testtömeg kontrollálásra és/vagy a test-
tömeg kezelésére és/vagy az elhízottság csökkentésére és/vagy az elhí-
zottság megelõzésére alkalmas, perifériálisan beadható gyógyszerké-
szítmények elõállítására történõ felhasználására vonatkozik.

(51) A61K 45/00 (2006.01)

A61K 31/473 (2006.01)

A61P 13/00 (2006.01)

A61P 13/08 (2006.01)

A61P 43/00 (2006.01)

C07D 209/14 (2006.01)

C07D 217/06 (2006.01)

C07D 285/22 (2006.01)

C07D 319/18 (2006.01)

C07D 471/06 (2006.01)

C07D 513/06 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00162 (22) 2002.12.26.
(71) Takeda Chemical Industries, Ltd., Osaka (JP)
(72) Ishihara, Yuji, Hyogo (JP);

Ishichi, Yuji, Osaka (JP);
Doi, Takayuki, Osaka (JP);
Nagabukuro, Hiroshi, Osaka (JP);
Kanzaki, Naoyuki, Osaka (JP);
Ikeuchi, Motoki, Hyogo (JP)

(54) Vizeletürítési zavarok megelõzésére/kezelésére alkalmas he-
terociklusos vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(30) 2001-402064 2001.12.28. JP
2002-72027 2002.03.15. JP

(86) PCT/JP 02/13653 (87) WO 03/057254
(74) dr. Fehérvári Flóra, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány vizeletürítési zavar megelõzésére/kezelésére al-

kalmas szerre vonatkozik, amely egy, mind acetilkolin-észteráz inhibi-
tor hatást, mind �1 antagonista hatást mutató vegyületet foglal magá-
ban. A vegyület jelentõs hatást gyakorol a hólyag vizeletürítési funkci-
ójára, azaz a vizeletáramlási sebességre és a vizeletürítés hatékonysá-
gára a vizeletnyomás és a vérnyomás befolyásolása nélkül.

A találmány kiterjed az (Ia) általános képletû vegyületekre, a
képletben
Ar1 2-4 gyûrûs kondenzált benzolgyûrûs csoport, amely egy helyette-

sítõt tartalmazhat,
L1 jelentése alkiléricsoport, amely egy helyettesítõt tartalmazhat,
L2 jelentése alkiléncsoport, amely egy helyettesítõt tartalmazhat,
R jelentése hidrogénatom vagy szénhidrogéncsoport, amely egy he-

lyettesítõt tartalmazhat,
X jelentése kötés, oxigénatom vagy NR1a általános képletû csoport,

ahol
R1a jelentése hidrogénatom, szénhidrogéncsoport, amely egy helyette-

sítõt tartalmazhat, acilcsoport vagy heterociklusos csoport, amely
egy helyettesítõt tartalmazhat, és

Ar2 jelentése aromás gyûrûs csoport, amely egy helyettesítõt tartal-
mazhat vagy

Ar2 és R vagy Ar2 és L2 egymáshoz kapcsolódva gyûrût képezhet,
az (Ib) általános képletû vegyületekre, a képletben
Ar3 jelentése benzimidazol gyûrûs csoport, kinazolin gyûrûs csoport,

1,4-benzoxiazin gyûrûs csoport vagy 3-4 gyûrûs kondenzált ben-
zolgyûrûs csoport, amelynek mindegyike egy helyettesítõt tartal-
mazhat,

L3 jelentése alkiléncsoport, amely egy helyettesítõt tartalmazhat

és a képletben szereplõ többi helyettesítõ jelentése a fentebb meg-
adott,

az (Ic) általános képletû vegyületekre, a képletben
Ar4 jelentése benzolgyûrûs csoport, amely egy két helyettesítõt, még-

pedig aminoszulfonil-, mono- vagy di(1-6 szénatomos alkil)ami-
noszulfonil-, (1-6 szénatomos alkil)karbonilamino- és/vagy alkil-
szulfonilamino-csoportot tartalmaz, és adott esetben további 1-4
helyettesítõt tartalmaz,

és a képletben szereplõ többi helyettesítõ jelentése a fent megadott,
továbbá

az (Id) általános képletû vegyületekre, a képletben
n értéke 1 vagy 2,
L4 jelentése alkiléncsoport, amely egy helyettesítõt tartalmazhat,
és a képletben szereplõ többi helyettesítõ jelentése a fent meghatáro-

zott.
A találmány kiterjed továbbá az (Ia) általános képletû vegyületnek

és köztitermékének elõállítására, valamint a vegyületeket tartalmazó
vizeletürítési zavarok megelõzésére és kezelésére alkalmas gyógyszer-
készítményekre.

(51) A61L 15/40 (2006.01)

C12N 5/06 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00341 (22) 2002.10.14.
(71) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co., KG, Ingelheim am

Rhein (DE)
(72) Eberhardt, Petra, Biberach (DE);

Noe, Wolfganag, San Diego, California (US);
Reif, Katharina, Stadtbergen (DE)

(54) Keratinociták, melyek felhasználhatók biológiailag aktív
anyagként sebek kezelésénél

(30) 101 51 0296.1 2001.10.17. DE
(86) PCT/EP 02/11459 (87) WO 03/033686
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány új, in vitro tenyészthetõ keratinocitákra vonatkozik,
valamint elõnyös alkalmazásukra egy olyan termék elõállítására, amely
felhasználható akut és krónikus sebek kezelésére.
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B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B05B 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00003 (22) 2004.01.05.
(71) (72) Kerti Attila, Budapest (HU)
(54) Folyadékkövetõ, nehezékes szívócsõ, folyadékadagoló készü-

lékekhez
(57) A találmány folyadékkövetõ, nehezékes szívócsõ, folyadékadagoló
készülékekhez, amely áll egy furattal ellátott és a tetején csapott kúp ala-
kú nehezékkel (25) rendelkezõ szívócsõbõl (26), amely egy merev
összekötõ elem (30) segítségével csatlakozik a folyadékadagoló készü-
lékhez (20).

(51) B25B 5/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02668 (22) 2004.12.22.
(71) (72) Mezei János, Dunakeszi (HU)
(54) Csavaros gerendaszorító csipesz vonós hangszerek tetõgeren-

dájának beenyvezéséhez
(57) Ez a célszerszám azt az elmozdulási problémát oldja meg, amely a
vonós hangszerek tetõplasztikájába való akusztikus gerenda beenyvezé-
se során jelentkezik. A használatban lévõ hagyományos szorítóeszkö-
zök csavarja a gerendán fordul, emiatt a gerenda – az enyv által síkossá
tett homorú felületen – hajlamos kimozdulni meghatározott helyérõl. A
találmány ezt a kimozdulási lehetõséget szünteti meg azáltal, hogy a
szorítóerõ a hangszertetõ szélén kívül keletkezik, viszont ugyanez a szo-
rítóerõ – csekély veszteséggel – a tetõ belsejében érvényesül, vagyis a
szorítóerõt biztosító csavar nem érinti az összeenyvezendõ darabokat,
tehát elmozdítani sem tudja azokat. Az ábra a csipesz, valamint a
szorítandó hangszertetõ (h) és a gerenda (g) együttes helyzetét mutatja.

Az eszköz mûködése a nyitócsavar (a) szorításával kezdõdik, ek-
kor a csipeszszárak szétnyílnak, az enyvezendõ (összeszorítandó) dara-
bok behelyezhetõk. Ugyanezt a nyitócsavart (a) meglazítva a csipesz-
szárak enyhén ráfognak a behelyezett hangszertetõre (h) és a gerendára
(ba), ezután a szorítócsavar (b) meghúzásával elõáll az enyvkötéshez
szükséges szorítóerõ. A tengely (c) helyzete állandó, tennivaló nincs
vele.

(51) B60N 2/24 (2006.01)

B61D 33/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 01511 (22) 2002.05.22.
(71) Bombardier Transportation GmbH., Berlin (DE)
(72) Gelbert, Lutz, Berlin (DE)
(54) Ülésrögzítõ szerkezet
(30) 101 26 404.6 2001.05.22. DE
(86) PCT/EP 02/05609 (87) WO 02/098701
(74) Kis-Kovács Ferencné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya ülésrögzítõ szerkezet, különösen sínen közleke-
dõ jármûvekhez. A találmány révén megoldandó feladat a C-sínek szo-
kásos magassági és helyzeti eltéréseitõl függetlenül flexibilisen alkal-
mazható ülésrögzítõ szerkezet létrehozása. A flexibilitás révén a külön-
bözõ ülésrögzítõ szerkezetek sokasága csökkentendõ, csökkenõ ár el-
érése mellett. Lehetõleg három vagy ennél több ülésmagasság (�H�120
mm beállítási tartomány) elõre történõ beállítása és szerelése kívánatos.
Egyben biztosítandó a különbözõ gyártók által elõállított eltérõ ülés-
kagyló-vastagságoknak, vagy különbözõ párnarendszereknek a funkci-
onálisan szükséges ülésmagasságban való elhelyezése. A találmány sze-
rinti ülésrögzítõ szerkezet egyik oldalon függõleges elemekre rögzített,
vízszintes tartóval (2) és legalább egy kereszttartóval (3) van ellátva,
amely egyik végén a vízszintes tartóval (2), másik végén pedig a függõ-
leges elemekkel és/vagy a függõleges elemek és egy alap közötti sarok-
tartomány közelében az alappal van összekötve. A vízszintes tartó (2) ol-
dalfal-adaptációs elem (1) segítségével egy felsõ összeköttetési ponton a
függõleges elemekre magasságban állíthatóan van rögzítve, ahol az
oldalfal-adaptációs elem (1) a vízszintes tartó (2) és/vagy a felsõ össze-
köttetési pont számára legalább két befogadó hellyel van ellátva, amely-
ek eltérõ ülésmagasságot biztosítanak.

(51) B65D 65/46 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 01667 (22) 2003.06.11.
(71) Központi Élelmszer-Tudományi Kutatóintézet, Budapest (HU)
(72) Vásárhelyiné dr. Perédi Katalin 30%, Nagybányai út 66/c (HU);

dr. Czukor Bálint 25%, Budapest (HU);
Bakos Piroska 20%, Ikervár (HU);
Földi Gabriella 7%, Budapest (HU);
Fehér József 7%, Budapest (HU);
Remeczki István 7%, Budapest (HU);
dr. Beczner Judit 2%, Budapest (HU);
Száraz Leonóra 2%, Budapest (HU)

(54) Eljárás merev és félmerev falú biolebomló csomagolóanyagok
elõállítására, természetes, heterogén összetételû anyagok fel-
használásával

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

(57) A találmány tárgya biológiai úton lebomló, élelmiszerek forgalma-
zására, csomagolására és egyéb igények (pl. mezõgazdasági) kiszolgá-
lására alkalmas csomagolóanyagok és eszközök, amelyek különbözõ
biopolimerek, adott esetben biológiai úton lebomló, környezetbarát
szintetikus mûanyagok és egyéb biolebomló, ill. természetes adalék-
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anyagok keverékébõl jellemzõen kétlépéses ömledékképzést alkalma-
zó, dinamikus jellegû hõformázással készülnek.

A találmány további tárgya természetes, heterogén összetételû
anyagok alkalmazása biológiailag lebomló csomagolóanyagok és esz-
közök elõállítására, ahol ezen anyagoknak a mennyisége, az össztö-
megre számítva legalább 70%. Ugyancsak a találmány tárgya eljárás a
fenti termékek elõállítására, melynek során az elõre kialakított nyers-
anyagkeveréket dinamikus hõformázásnak vetik alá.

(51) B65D 81/36 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02355 (22) 2004.11.12.
(71) (72) Csepi Károly, Gyõr (HU)
(54) Pohárrögzítéssel ellátott italtartó palack
(74) Szilágyi Ildikó szabadalmi ügyvivõjelölt, Varga Tamás Péter

Szabadalmi Ügyvivõ Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya, pohárrögzítéssel ellátott italtartó palack, mely
mûanyag palack alsó és felsõ részén kialakított menetes kapcsoló rész-
hez illeszkedõ, szintén menetes kapcsoló résszel ellátott pohár helyezhe-
tõ el.

A találmány szerinti italtartó palacknak folyadék tárolására szol-
gáló palackteste van, és jellemzõje, hogy a palack (1) külsõ felületén a
palack (1) alsó részén (4) és a palack (1) felsõ részén (3) menetes kap-
csoló részek (5, 6) vannak kiképezve, amely kapcsoló részekhez (5, 6)
belsõ menetes kapcsoló résszel (7) ellátott pohár (2) kapcsolódik,
amely pohár (2) belsõ átmérõje (D3) nagyobb mint a palack (1) alsó és
felsõ átmérõje (D1).

(51) B65G 47/82 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02237 (22) 2002.09.06.
(71) Heuft Systemtechnik GmbH., Burgbrohl (DE)
(72) Heuft, Bernhard, Burgbrohl (DE);

Kristandt, Gerd, Worms (DE)
(54) Berendezés különbözõ tömegû tárgyak kivezetésére
(30) 201 15 478.1 2001.09.19. DE
(86) PCT/EP 02/09982 (87) WO 03/024848
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány berendezés különbözõ tömegû tárgyak, mint tartályok,
kötegek, csomagdarabok szelektív kivezetésére egy elsõ szállítóval (11)
a tárgyak számára, amelynek az elõre megadott tárgyaknak (14) egy elsõ
szállítóról (11) egy második szállítóra (12) történõ átvezetésére szolgáló
kivezetõ berendezése van, valamint szabályzó berendezése az elsõ szál-
lítóról (11) a második szállítóra (12) történõ átadás intenzitásának
szabályozására.

A találmány lényege, hogy egy tárgy (14) kivezetése elõrehaladá-
sának közlésére szolgáló berendezése van, míg a szabályzó berendezés
a kivezetés között elõrehaladása függvényében aktivizálásra kerül, és-
pedig úgy, hogy kisebb elõrehaladásnál egy erõsebb vagy hosszabb
aktivizálás történik, vagy fordítva.

1. ábra

(51) B66B 9/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01409 (22) 2004.07.13.
(71) (72) Nemes Márton, Budapest (HU)
(54) Kerekesszék-szállító merev függesztékkel
(57) A találmány két pont között szállítást végzõ, szakaszos üzemû ke-
rekesszék szállító berendezés azzal jellemezve, hogy a felsõ elrendezésû
vezetõpályában vontatott szállítókocsira függesztett merev függeszték-
re a be- és kiszállás helyén automatikusan le- és felcsatlakozó kerekes-
szék végzi a szállítást.

A kerekesszék szállító tartószerkezete négy lábból (1) álló, önálló-
an megfelelõ stabilitással rendelkezõ tartóváz. A tartóváz mereven
össze van kötve a két párhuzamos vezetõpályával (3). A vezetõpályák
két, a közép felé emelkedõ pályaszakaszból állnak. A két ferde szakaszt
egy íves rész köti össze. A merev függeszték (7) fejtetõre állított „L”
alakú merev keret, amelyhez csatlakozik egy tartókar (8). A merev
függeszték egy csapágyazott, vízszintes tengelyen csatlakozik a szállí-
tókocsihoz (12). A merev függeszték tartókarja biztosítja a függeszték
állandó vízszintes helyzetét. A tartókar végére egy segédgörgõ (9) van
felszerelve. A segédgörgõ egy segédpályában (5) fut. A segédpálya
párhuzamos a vezetõpályákkal, az egyik vezetõpályához mereven csat-
lakoztatva van. A tartókar segédgörgõjének párhuzamos futása a szállí-
tókocsi vezetõgörgõjével biztosítja a merev függeszték állandó függõ-
leges helyzetét A tartókar kapuszerû kialakítására a vezetõpályával tör-
ténõ ütközés elkerülése miatt szükséges. A merev függeszték függõle-
ges részének alsó részén van felszerelve négy emelõkampó. A kerek-
esszék háttámlájára olyan 4 darab hüvelyszerû alkatrészt magába fog-
laló csatlakozóelemet kell felszerelni, amely megfelelõen illeszkedik a
merev függeszték emelõkampóihoz. A függeszték alsó részére a sze-
mélyek szállítására egy székszerû szállítóelemet is fel lehet szerelni. A
szállítókocsi mozgatását mindkét vezetõpálya belsejében futó lánc vo-
nóelem végzi. A vonóláncok terelését a két pályavégen lévõ lánckerék
végzi. Az egyik pályavégen fékes villamos motoros hajtómû (13) végzi
a lánckerekek hajtását. A másik pályavégi lánckerekeknél van kialakít-
va a rugós láncfeszítõ szerkezet. A ferde pályarészeket összekötõ íves
szakaszok kezdeteinél terelõ lánckerekek biztosítják a láncágak helyes
haladását. A szállítókocsi tartóváza egy „U” alakú keret. A keret négy
sarokpontján van egy-egy vezetõgörgõ. Az „U” alakú keret a felsõ
holtpontjában vízszintes síkú, egyébként a vezetõpályák szimmetriavo-
nalának síkjában mozog. A hajtómû felé esõ görgõpár tengelyére van
csapágyak beiktatásával rögzítve a két láncvég. A vezetõpályában von-
tatott szállítókocsi ferde irányú fel- és le irányú mozgása miatt a merev
függeszték is ferdén mozog, ami a kerekesszék talajon történõ vízszin-
tes síkú kismértékû elmozdulásával együtt biztosítja a kerekesszék be-,
illetve kiakadását a be- és a kiszállás helyén. A berendezést kezelheti a
merev függesztékrõl lelógó nyomógombos kapcsolóval (16) a szállított
személy. Lehetõség van a két lábon elhelyezett nyomógombos kapcso-
lóval is vezérelni a berendezést.
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(51) B66C 23/72 (2006.01)

B66C 23/76 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01400 (22) 2004.07.12.
(71) (72) Szórád Mihály, Heves (HU)
(54) Elrendezés toronydarunak gémen ébredõ nyomaték függvé-

nyében történõ kiegyensúlyozásához
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvívõ, Budapest
(57) A találmány elrendezés a gémen ébredõ nyomaték függvényében
történõ kiegyensúlyozáshoz olyan toronydarunál amelynek a tornyára a
gémmel átellenesen egy vagy több ellensúlyt hordozó ellensúlygém van
építve. A találmány szerint legalább egy ellensúly (8) olyan futómûvel
(9) van az ellensúlygémre (3) helyezve, amelynek mozgási pályája pár-
huzamos az ellensúlygém (3) tengelyvonalával, ez az ellensúly (8) kény-
szerkapcsolatban áll egy mozgatóelemmel (12), amely mûködtetett kap-
csolatban van a gémbõl (2) és a teheremelõ elemekbõl álló teherviselõ
szerkezetnél elrendezett, az emelt teher által a gémen (2) létrehozott
emelési nyomatékkal arányos mûködést kiváltó eszközzel (13).

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C07C 59/76 (2006.01)

A61K 31/19 (2006.01)

C07D 211/08 (2006.01)

C07D 277/22 (2006.01)

C07D 317/50 (2006.01)

C07D 295/04 (2006.01)

C07D 213/24 (2006.01)

A61P 3/10 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00304 (22) 2001.11.28.
(71) Karo Bio AB, Huddinge (SE);

ABBOTT Laboratories, Abbott Park, Illinois (US)
(72) Pelcman, Benjamin, Stockholm (SE);

Gustafsson, Annika, Ekerö (SE);
Kym, Philip R., Grayslake, Illinois (US)

(54) A glükokortikoid II receptorra ható vegyületek
(30) 0029102.1 2000.11.29. GB
(86) PCT/IB 01/02302 (87) WO 02/43648
(74) Szimonné Backhausz Beáta, DANUBIA Szabadalmi és

Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány tárgya az (I) általános képletû vegyületek, gyógyásza-
tilag elfogadható sóik, sztereoizomerjeik és prodrugjaik, ahol az (I) álta-
lános képletben
X jelentése CH2, CHYR7, CHYC(O)R7, C=O, C=S, vagy C=NOR8;
Y jelentése O, S, vagy NR8;
R1 jelentése

COOH vagy adott esetben helyettesített heteroarilcsoport;
R2 és R3 jelentése egymástól függetlenül

hidrogén- vagy halogénatom, vagy 1-6 szénatomos alkilcsoport,
azzal a megkötéssel, hogy R2 és R3 közül legalább az egyiknek a jelen-
tése hidrogénatomtól eltérõ;
R4 jelentése

(i) alkilcsoport, alkenilcsoport vagy alkinilcsoport, ahol bárme-
lyik fenti csoport helyettesítve lehet az A szubsztituensek
valamelyikével;

(ii) halogénatom, (R9)(R10)N, R8C(Z)NR11), R8OC(Z)N(R11),
(R9)(R10)NC(Z)N(R11), R8S(O)2N(R11), (R9)(R10)NS(O)2N-
(R11) vagy R 8SC(Z)N(R11);

R5 jelentése:
(iii) alkilcsoport, amely egy A szubsztituenssel van helyettesítve,

azzal a megkötéssel, hogy A nem jelenthet halogénatomot,
(iv) alkilcsoport, alkenilcsoport vagy alkinilcsoport, ahol bárme-

lyik fenti csoport helyettesítve lehet egy A szubsztituenssel,
(v) alkilcsoport, ahol egy vagy több szénatom helyén egymástól

függetlenül egy Y csoport állhat, és ahol adott esetben egy
vagy több szénatom egy A szubsztituenssel helyettesítve le-
het, feltéve, hogy ha egynél több szénatom helyén áll Y cso-
port, akkor ezek nem kapcsolódnak közvetlenül egymáshoz;

R6 és R7 jelentése egymástól függetlenül
(vi) alkilcsoport, cikloalkilcsoport, heterocikloalkilcsoport, alke-

nilcsoport vagy alkinilcsoport, ahol bármelyik fenti csoport
adott esetben helyettesítve lehet az A szubsztituensek vala-
melyikével;

(vii) aril- vagy heteroarilcsoport, ahol bármelyik fenti csoport
adott esetben helyettesítve lehet a C szubsztituensek valame-
lyikével; vagy

R7 jelentése hidrogénatom.
A találmány szerinti vegyületek a májra nézve szelektív glüko-

kortikoidok antagonista hatással rendelkeznek, és így többek között
cukorbetegség kezelésére alkalmazhatók.

(51) C07C 59/90 (2006.01)

C07C 62/32 (2006.01)

C07C 65/40 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00033 (22) 2000.11.06.
(71) Emisphere Technologies, Inc., Tarrytown, New York (US)
(72) Leone-Bay, Andrea, Ridgefield, Connecticut (US);

Kraft, Kelly, Hopewell Junction, New York (US);
Moye-Sherman, Destardi, Newburgh, New York (US);
Gschneidner, David, Stamford, Connecticut (US);
Boyd, Maria A. P., Garrison, New York (US);
Liu, Puchun, Somers, New York (US);
Tang, Pingwah, Elmsford, New York (US);
Liao, Jun, Yorktown Heigts, New York (US);
Smart, John E., Katonah, New York (US);
jr. Freeman, John J., New Fairfield, Connecticut (US)

(54) Fenoxi-karbonsav-vegyületek és készítmények hatóanyagok
szállítására

(30) 60/163,806 1999.11.05. US
60/231,836 2000.09.06. US
60/237,233 2000.10.02. US

(86) PCT/US 00/30662 (87) WO 01/32596
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(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) A jelen találmány fenoxi-karbonsav-vegyületekre vonatkozik ható-
anyagok, így például biológiailag vagy kémiailag aktív anyagok célhelyre
történõ szállításához. Ezek a vegyületek alkalmasak nem-kovalens keveré-
kek képzésére hatóanyagokkal orális, pulmonális, vastagbélen keresztüli és
más beadási módokhoz. A találmány továbbá az ilyen készítmények elõál-
lítására és beadására szolgáló eljárásokra is vonatkozik.

(51) C07C 69/736 (2006.01)

A61P 3/00 (2006.01)

A61P 13/00 (2006.01)

C07C 211/27 (2006.01)

A61P 25/24 (2006.01)

C07C 43/178 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 00596 (22) 2002.09.05.
(71) Kissei Pharmaceutical Co., Ltd., Nagano (JP)
(72) Tanaka, Nobuyuki, Nagano (JP);

Tamai, Tetsuro, Nagano (JP);
Mukaiyama, Harunobu, Nagano (JP);
Ishikawa, Takehiro, Nagano (JP);
Kobayashi, Junichi, Nagano (JP);
Akahane, Satoshi, Nagano (JP);
Harada, Hiromu, Nagano (JP)

(54) Közbensõ termékek fenoxi-ecetsav-származékok elõállításá-
ra, valamint eljárás a közbensõ termékek elõállítására és
alkalmazására

(86) PCT/JP 02/09034 (87) WO 04/026807
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgyát új közbensõ termékek képezik, amelyek (X) ál-
talános képletû fenoxi-ecetsav-származékok vagy ezek gyógyászatilag
megfelelõ sóinak elõállítására alkalmazhatók; a (X) általános képletû
vegyületek �3-adrenoceptor stimuláló hatást mutatnak és így eredmé-
nyesen adhatók elhízottság, magas vércukorszint, fokozott bélmotilitás
által okozott betegségek, gyakori vizelési inger, vizelet inkontinencia,
depresszió vagy epekõ kezelésére vagy megelõzésére. A (X) általános
képletben
R1 jelentése rövid szénláncú alkoxicsoport,

A találmány szerinti közbensõ termékek az (I), (IV), (VI), (VII) és
(VIII) általános képlettel írhatók le.

(51) C07C 227/34 (2006.01)

C07B 57/00 (2006.01)

C07C 227/30 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00166 (22) 2005.02.02.
(71) (72) dr. Faigl Ferenc 25%, Budapest (HU);

dr. Fogassy Elemér 30%, Érd (HU);
Pálovics Emese 15%, Budapest (HU);
Schindler József 30%, Budapest (HU)

(54) Eljárás N-acetil-fenilglicin és N-acetil-4-fluorfenilglicin rezol-
válására

(57) A racém vegyületeket az R-(+)- vagy az vagy az S-(-)-�-fenil-
etilaminnal, vagy az R-(-)-, vagy az S-(+)-fenilglicin-metilészterrel vi-
zes közegben molekvivalens mennyiségben reagáltatják, a kivált dia-
sztereomer sót szûréssel elkülönítik, sóhoz víz hozzáadása után, az
anyalúghoz anélkül, külön-külön sósavat adnak és az így kapott enanti-
omereket a vizes közegtõl elkülönítik, az enantiomerek tisztítását adott
esetben az elõzõek szerinti ismételt rezolválással végzik.

(51) C07C 279/18 (2006.01)

A61K 31/155 (2006.01)

A61K 31/195 (2006.01)

A61K 31/21 (2006.01)

C07C 279/30 (2006.01)

C07D 295/135 (2006.01)

C07C 335/16 (2006.01)

A61K 31/27 (2006.01)

A61K 31/275 (2006.01)

A61K 31/40 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00438 (22) 1995.12.12.
(71) Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha, Tokyo (JP)
(72) Honda, Toshio, Tokyo (JP);

Makino, Toshihiko, Shizuoka (JP);
Nagafuji, Toshiaki, Shizuoka (JP);
Kitoh, Yasushi, Shizuoka (JP);
Kimura, Nobuaki, Shizuoka (JP)

(54) Nitrogén-monoxid szintázt gátló hatású anilinszármazékok
(30) 6/336795 1994.12.12. JP

PCT/JP95/01135 1995.06.07. WO
(86) PCT/JP 95/02540 (87) WO 96/18608
(74) dr. Vitális László, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány szerinti vegyületek, lehetséges sztereoizomereik vagy
optikailag aktív alakjaik vagy gyógyászatilag elfogadható sóik (1) álta-
lános képletében
R1 jelentése adott esetben heteroatomo(ka)t tartalmazó szénhidrogén-

csoport,
R2, R3 és R4 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom vagy adott

esetben heteroatomo(ka)t tartalmazó szénhidrogéncsoport,
Y1, Y2, Y3 és Y4 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, halo-

génatom, nitro-, ciano-, hidroxilcsoport, vagy adott esetben he-
lyettesített és adott esetben heteroatomo(ka)t tartalmazó szénhid-
rogéncsoport, és

n és m értéke egymástól függetlenül 0 vagy 1.
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A találmány tárgyköréhez tartoznak továbbá a hatóanyagként a
fenti vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények cerebrovasz-
kuláris betegségek, Alzheimer-betegség, morfintûrés vagy -függõség,
vérmérgezés, krónikus ízületi gyulladás, csont-ízületi gyulladás, víru-
sos vagy nem vírus okozta fertõzések, cukorbaj és Parkinson-kór ellen
és fájdalomcsillapító szerként.

(51) C07D 471/04 (2006.01)

A61K 31/437 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00338 (22) 2001.12.06.
(71) 3M Innovative Properties Company, Saint Paul,

Minnesota (US)
(72) Crooks, Stephen L., Mahtomedi, Minnesota (US);

Griesgraber, George W., Eagan, Minnesota (US);
Heppner, Philip D., Woodbury, Minnesota (US);
Merrill, Bryon A., River Falls, Wisconsin (US)

(54) Amido-éter-szubsztituált imidazo-kinolin-származékok és eze-
ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(30) 60/254,218 2000.12.08. US
(86) PCT/US 01/46359 (87) WO 02/046188
(74) dr. Palágyi Tivadar, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány (I) általános képletû imidazo-kinolin-származékokra,
valamint (II) általános képletû tetrahidroimidazo-kinolin-szár-
mazékokra vonatkozik – a képletekben a szubsztituensek fõbb jelentései
a következõk:
X jelentése -CH2-, -CH2-alkil- vagy -CH2-alkenil-csoport;
R1 jelentése alkil-CO-O-alkil-csoport;
R2 jelentése hidrogénatom vagy alkilcsoport és
R jelentése 1–10 szénatomos alkil- vagy alkoxicsoport.

A találmány szerinti vegyületek indukálni tudják különbözõ ci-
tokinok bioszintézisét, és így alkalmasak vírusos és neoplasztikus be-
tegségek kezelésére.

(51) C07F 9/08 (2006.01)

C07F 9/32 (2006.01)

C07F 9/38 (2006.01)

C07F 9/40 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00339 (22) 2002.10.17.
(71) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., Raritan, New Jersey (US)

(72) Greco, Michael N., Lansdale, Pennsylvania (US);
Almond, Harold R., Maple Glen, Pennsylvania (US);
de Garavilla, Lawrence, Downingtown, Pennsylvania (US);
Hawkins, Michael J., Ambler, Pennsylvania (US);
Maryanoff, Bruce E., New Hope, Pennsylvania (US);
Qian, Yun, Doylestown, Pennsylvania (US);
Walker, Donald Gilmore, Pipersville, Pennsylvania (US);
Cesco-Cancian, Sergio, Bethlehem, Pennsylvania (US);
Nilsen, Christopher Norman, Somerville, New Jersey (US);
Patel, Mitul N., Newark, New Jersey (US);
Humora, Michael J., Cranbury, New Jersey (US)

(54) Szerin proteáz inhibitor foszfonsav-származékok
(30) 60/330,343 2001.10.19. US
(86) PCT/US 02/33206 (87) WO 03/035654
(74) Schläfer László, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány szerinti vegyületek (I) általános képletében
R1 jelentése a gyûrû nitrogénatomján keresztül kapcsolódó heterocik-

lusos gyûrû vagy -N(R7R8) általános képletû csoport, ahol a hete-
rociklusos gyûrû adott esetben egy vagy kettõ azonos vagy külön-
bözõ szubsztituenssel szubsztituálva lehet,

R7 jelentése hidrogénatom, alkilcsoport vagy alkenilcsoport,
R8 jelentése alkilcsoport, amely a terminális szénatomon adott esetben

szubsztituálva lehet, cikloalkilcsoport, cikloalkenilcsoport vagy a
gyûrû szénatomján keresztül kapcsolódó heterociklusos csoport,
amelyek adott esetben egy-négy azonos vagy különbözõ szub-
sztituenssel szubsztituálva lehetnek,

R4 jelentése alkilcsoport, amely a terminális szénatomon adott eset-
ben szubsztituálva lehet, arilcsoport vagy heteroarilcsoport, ame-
lyek adott esetben 1–4 azonos vagy különbözõ szubsztituenssel
szubsztituálva lehetnek,

R2 és R3 a benzolgyûrûhöz kapcsolódnak és jelentésük egymástól füg-
getlenül hidrogénatom, alkilcsoport, amely a terminális szénato-
mon adott esetben szubsztituálva lehet, alkoxicsoport, amely a ter-
minális szénatomon adott esetben szubsztituálva lehet, alkenil-
csoport, egymástól függetlenül egy vagy kettõ hidrogénatomot
és/vagy alkilcsoportot hordozó aminocsoport, halogénatom, hid-
roxilcsoport vagy

R2 és R3 jelentése együtt a benzolgyûrûvel fúzionált legalább egy gyû-
rû, amely többszörös gyûrûrendszert képez, ahol a többszörös
gyûrûrendszer benzolgyûrûvel fúzionált cikloalkilcsoport, benzol-
gyûrûvel fúzionált cikloalkenilcsoport, benzolgyûrûvel fúzionált
arilcsoport, benzolgyûrûvel fúzionált heterociklusos csoport vagy
benzolgyûrûvel fúzionált heteroarilcsoport, és ahol a többszörös
gyûrûrendszer adott esetben egy-négy azonos vagy különbözõ
szubsztituenssel szubsztituálva lehet,

R5 jelentése hidrogénatom, alkilcsoport, amely a terminális szénato-
mon adott esetben szubsztituálva lehet vagy arilcsoport, amely
adott esetben szubsztituálva lehet,

R6 jelentése alkilcsoport, arilalkilcsoport, alkoxicsoport, arilalkoxicso-
port, alkenilcsoport, alkeniloxicsoport, arilalkenilcsoport, arilalke-
niloxicsoport, arilcsoport, ariloxicsoport vagy hidroxilcsoport,

X és Y jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, alkilcsoport,
amely a terminális szénatomon adott esetben szubsztituálva lehet,
alkoxicsoport, amely a terminális szénatomon adott esetben szub-
sztituáiva lehet, alkeniloxicsoport, cikloalkilcsoport, heterociklu-
sos csoport, arilcsoport, ariloxicsoport, heteroarilcsoport vagy hid-
roxilcsoport vagy

X és Y jelentése a kapcsolódó szénatommal együtt spiro cikloalkil-
csoport vagy heterociklusos csoport vagy

X és Y jelentése együtt kettõs kötéssel kapcsolódó oxigénatom, kén-
atom, iminocsoport, alkiliminocsoport vagy hidroxiiminocsoport,

Z jelentése közvetlen kötés, hidrogénatom vagy alkilcsoport, ahol a
Z helyén álló közvetlen kötés kettõs kötést képezve a kapcsolódó
szénatomot köti össze az X és Y csoportokat hordozó szénatom-
mal, amikoris Y hiányzik és X jelentése egyszeres kötéssel kap-
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csolódó hidrogénatom, alkoxicsoport, alkeniloxicsoport, ariloxi-
csoport, arilalkoxicsoport vagy hidroxilcsoport,
és ezek izomer formái, racemát formái, enantiomer formái, diasz-

tereomer formái, és ezek sói.
A találmány kiterjed a fenti vegyületek elõállítására, ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítményekre, valamint a megfelelõ intermedierekre.

(51) C07H 7/04 (2006.01)

A61K 31/70 (2006.01)

A61P 3/10 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00232 (22) 2002.04.08.
(71) Bristol-Myers Squibb Company, Princeton, New Jersey (US)
(72) Gougoutas, Jack Z., Princeton, New Jersey (US)
(54) C-aril-glükozidok aminosav-komplexei diabetes kezelésére
(30) 60/283,097 2001.04.11. US
(86) PCT/US 02/11066 (87) WO 02/083066
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgyát az

általános képletû vegyületek – ahol
Rl, R2 és R2a hidrogén- vagy halogénatom vagy különbözõ csopor-

tok;
R3 és R4 hidrogén- vagy különbözõ csoportok; vagy
R3 és R4 együtt 5-, 6- vagy 7-tagú karbociklikus vagy 1-4 hetero-

atomot tartalmazó heterociklikus csoportot képez természetes
aminosavak D- vagy L-enantiomereivel képzett kristályos komp-
lexei, elõállításuk, és ezeket egyedül vagy más terápiás szerekkel
kombinációban tartalmazó, II típusú cukorbetegség és ezzel össze-
függõ betegségek (diabetikus retina-, ideg- vagy vesebántalom, las-
sú sebgyógyulás, inzulin rezisztencia, magas vércukor-, zsírsav-,
lipid- vagy glicerin szérumszint, elhízás, X szindróma, érelmesze-
sedés, magas vérnyomás és így tovább) kezelésében való alkal-
mazásra szolgáló gyógyszerkészítmények képezik.

(51) C07J 53/00 (2006.01)

A61K 31/573 (2006.01)

A61K 31/58 (2006.01)

C07J 71/00 (2006.01)

A61P 15/18 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00457 (22) 1995.12.23.
(71) Schering Aktiengesellschaft, Berlin (DE)
(72) Schöllkopf, Klaus, Berlin (DE);

Halfbrodt, Wolfgang, Berlin (DE);
Kuhnke, Joachim, Berlin (DE);
Schwede, Wolfgang, Berlin (DE);
Fritzemeier, Karl-Heinrich, Berlin (DE);
Krattenmacher, Rolf, Berlin (DE);
Muhn, Hans-Peter, Berlin (DE)

(54) 14alfa, 17alfa-C2-Áthidalt 19-nor-progeszteron-származé-
kok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint in-
termedierek

(30) P 44 47 401.6 1994.12.23. DE
(86) PCT/EP 95/05107 (87) WO 96/20209
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány (I) általános képletû 14,17-C2-áthidalt szteroidokra vo-
natkozik, a képletben
R3 jelentése oxigénatom, hidroxi-imino-csoport vagy két hidrogén-

atom,
R6 jelentése hidrogén-, fluor-, klór- vagy brómatom vagy egy � vagy

� állású alkilcsoport,
mimellett R6 és R7 jelentése hidrogénatom, vagy

R6 jelentése hidrogén-, fluor-, klór- vagy brómatom vagy alkilcso-
port, mimellett R6, és R7 együtt további kötést jelent,

R7 jelentése � vagy � állású alkilcsoport,
mimellett R6 és R6, hidrogénatomot jelent, vagy

R6 és R7 együtt egy � vagy � állású metiléncsoportot alkot, és R6, jelen-
tése hidrogénatom, vagy

R6 és R6, együtt egy etilén- vagy metiléncsoportot alkot, és R7 jelentése
hidrogénatom,

R9 és R10 jelentése egyaránt hidrogénatom, vagy együtt vegyértékkö-
tés,

R11 és R12 jelentése egyaránt hidrogénatom, vagy együtt vegyértékkö-
tés,

R13 jelentése metil- vagy etilcsoport,
R15 jelentése hidrogénatom vagy alkilcsoport,
R16 és R16’ jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, alkilcsoport

vagy alkenilcsoport, vagy együtt alkilidéncsoport,
R15 és R16 jelentése együtt vegyértékkötés, ugyanakkor R16’ jelentése

hidrogénatom vagy alkilcsoport, vagy
R15 és R16 jelentése együtt egy (a) részképletnek megfelelõ gyûrû, eb-

ben a értéke 1 és 2, és X jelentése metiléncsoport vagy oxigén-
atom, ugyanakkor R16’ jelentése hidrogénatom,

Rl71
‘
jelentése hidrogénatom vagy alkilcsoport,

Rl72
‘
jelentése hidrogénatom, alkilcsoport vagy alkenilcsoport,

Rl71
‘
és Rl72

‘
jelentése egyaránt hidrogénatom vagy együtt vegyértékkö-

tés,
R21 jelentése hidrogénatom vagy alkilcsoport,
R21’ jelentése hidrogénatom, alkilcsoport vagy hidroxilcsoport, kivéve

a 14,17-etano-19-norpregn-4-én-3,20-diont.
Az új vegyületek perorális alkalmazás esetén gesztagén hatást fej-

tenek ki, ezáltal fogamzásgátló hatású gyógyszerek elõállítására alkal-
masak.

A találmány további tárgyát képezik a fenti vegyületek elõállítása
során képzõdõ köztitermékek is.

(51) C07K 1/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02369 (22) 2002.07.18.
(71) Akzo Nobel N.V., Arnhem (NL)
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(72) Eggen, Ivo Franci, Oss (NL);
Ten Kortenaar, Paulus Bernardus Wilhelmus, Oss (NL);
Haasnoot, Cornelis Albert Gruson, Oss (NL)

(54) Eljárás peptidek oldatban való elõállítására
(30) 01202753.8 2001.07.19. EP
(74) Olchváry Gézáné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás peptidek gyors, oldatban végzett elõállí-
tására szerves oldószerben vagy szerves oldószerek keverékében, amely
eljárás a következõ (a)–(d) lépések ismétlõdõ ciklusát tartalmazza:

(a) kapcsolási lépés, amelynél aktivált karbonsav-komponenst al-
kalmaznak feleslegben az aminokomponens acilálására,

(b) megszakító lépés, amelynél egy megkötõanyagot alkalmaznak
a maradék aktivált karbonsavcsoportok eltávolítására, amelynél a meg-
kötõanyag a növekvõ peptid védõcsoportjának eltávolítására is alkal-
mazható,

(c) egy vagy több vizes extrakciós lépés, és adott esetben (d) egy
külön védõcsoport-eltávolítási lépés, az egy vagy több vizes extrakciót
követõen,

oly módon, hogy az eljárás legalább egy olyan (b) lépést tartal-
maz, ezt (b’) lépésként jelölik, amelyben a maradék aktivált karbonsav-
csoportok megkötésére egy szabad aniont vagy egy latens aniont tartal-
mazó amint alkalmaznak.

(51) C07K 14/315 (2006.01)

C07K 16/12 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00442 (22) 1996.05.17.
(71) Biochem Vaccines Inc., Ste-Foy, Quebec (CA)
(72) Hamel, Josée, Sillery, Quebec (CA);

Brodeur, Bernard, Sillery, Quebec (CA);
Martin, Denis, St-Augustin-de-DesMaures, Quebec (CA);
Rioux, Clément, Ville de Cap-Rouge, Quebec (CA)

(54) Streptococcus eredetû, HSP70-családba tartozó hõsokk fe-
hérjék

(30) 08/472,534 1995.06.07. US
60/001,805 1995.08.04. US

(86) PCT/CA 96/00322 (87) WO 96/40928
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes és Streptococcus agalactiae új hõsokkfehérjéi és ezekkel im-
munológiailag rokon polipeptidek képezik, amelyek betegségek kezelé-
sében, megelõzésében és felismerésében alkalmazható, új immunterápi-
ás, profilaktikus és diagnosztikai anyagok alapjául szolgálnak.

Közelebbrõl, a találmány tárgyát képezik: S. pneumoniae, S. pyo-
genes és S. agalactiae hõsokkfehérjék, amelyek a HSP70-család tagjai
és relatív molekulatömegük 70–72 kilodalton; a hõsokkfehérjéknek
megfelelõ nukleotid és az ebbõl levezethetõ aminosav-szekvenciák;
rekombináns DNS-eljárások HSP70/HSP72 és immunológiailag rokon
polipeptidek termelésére; antitestek, amelyek kötik ezeket a HSPk-et;
valamint eljárások és készítmények betegségek felismerésére, megelõ-
zésére és kezelésére, amelyeket S. pneumoniae és ezzel rokon baktériu-
mok, mint például Streptococcus pyogenes vagy Streptococcus aga-
lactiae okoz.

(51) C07K 14/605 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 01797 (22) 2002.10.04.
(71) Bayer Pharmaceuticals Corporation, West Haven,

Connecticut (US)
(72) Pan, Clark, Castro Valley, Kalifornia (US);

Whelan, James, Madison, Connecticut (US);
Clairmont, Kevin B., Cheshire, Connecticut (US)

(54) GLP-1-receptor-agonistaként és glukagon-receptor-antago-
nistaként ható peptidek és gyógyászati alkalmazási eljárásaik

(30) 60/327,730 2001.10.05. US
(86) PCT/US 02/31693 (87) WO 03/040309

(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány tárgyát olyan polipeptidek képezik, amelyek egyszerre
mûködnek GLP-1-receptor agonistájaként és glukagon-receptor anta-
gonistájaként. Az ilyen polipeptidek hasznosak 2. típusú diabéteszben és
más metabolikus rendellenességekben szenvedõ páciensek kezelésére.

(51) C07K 16/18 (2006.01)

C07K 16/30 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00335 (22) 2002.10.18.
(71) Bayer Pharmaceuticals Corporation, West Haven,

Connecticut (US)
(72) Takeuchi, Toshihiko, Oakland, California (US);

Dubois-Stringfellow, Nathalie, Berkeley, California (US);
Murphy, John E., Oakland, California (US);
Rinkenberger, Julie, Moraga, California (US)

(54) MN-kötõ és sejtadhézió-semlegesítõ aktivitású humán ellen-
anyagok

(30) 60/343,657 2001.10.18. US
60/377,716 2002.05.02. US

(86) PCT/US 02/33470 (87) WO 03/033674
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát MN elleni monoklonális humán ellenanyagok
vagy MN-ellenanyag fragmensek képezik, amelyek a proteoglikán-
doménben található ismétlõdõ GEEDLP szakaszt célozzák. Az MN sejt-
felszíni fehérje proteoglikán-doménja négy azonos GEEDLP ismétlõdõ
szakaszt tartalmaz. A kívánt epitóphoz történõ kötõdést kompetitív
ELISA-val igazolták, amelyben az ELISA szignált legyengítette az ezt
az ismétlõdõ szakaszt tartalmazó peptiddel történõ együttes inkubálás
(PGEEDLPGEEDLP). A kötõdés ezen gátlását igazolhatják Biacore
vizsgálati eljárással is, amelyben a kívánt ellenanyagok immobilizált
MN-hez vagy proteoglikán-peptidekhez való kötõdését gátolhatják az
ismétlõdõ peptidszakasszal. Az ismétlõdõ peptidhez való kötõdés mel-
lett a humán anti-MN ellenanyagok képesek gátolni a CGL-1 sejtek ad-
hézióját MN-nel bevont mûanyag mikrotiterlemezekhez. Humán anti-
MN ellenanyagokat alkalmaztak MN-expresszió diagnosztizálására és
mennyiségi meghatározásra ráksejtekben és daganatokban, FACS és
immunhisztokémiai eljárások alkalmazásával. Bemutatnak egy olyan
példát is, amelyben humán anti-MN IgG1 daganatsejtek lízisét okozza
ellenanyag-függõ sejtközvetített citotoxicitás révén. Tehát ezek az el-
lenanyagok hasznosak lehetnek olyan rákok kezelésére, amelyekben az
MN túltermelõdik, vagy hasznosak lehetnek olyan rákok diagnózisára,
amelyekben az MN túltermelõdik.

(51) C07K 16/28 (2006.01)

C07K 16/32 (2006.01)

C07K 16/42 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00342 (22) 2002.10.22.
(71) Genentech, Inc., South San Francisco, California (US)
(72) Presta, Leonard G., San Francisco, California (US)
(54) Glikoprotein kompozíciók
(30) 60/337,642 2001.10.25. US

60/347,694 2002.01.09. US
(86) PCT/US 02/33739 (87) WO 03/035835
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány kompozíciókkal foglalkozik, amelyek tartalmaz-

nak egy Fc területtel bíró glikoproteint, ahol a kompozícióban a gliko-
protein mintegy 80-100%-os olyan érett belsõ szénhidrát szerkezetet
tartalmaz, amelybõl hiányzik a fukóz a glikoprotein Fc területéhez rög-
zítve. Az elõnyös glikoprotein egy antitest vagy immunadhezin.
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(51) C10L 1/10 (2006.01)

C10L 3/00 (2006.01)

C10L 9/10 (2006.01)

C10L 10/00 (2006.01)

C10L 10/02 (2006.01)

C10L 10/04 (2006.01)

C10L 10/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 02889 (22) 2003.09.09.
(71) (72) dr. Raisz Iván, Felsõzsolca (HU);

Cserta Péter, Siófok (HU)
(54) Üzemanyag-adalék a fogyasztás és az emisszió csökkentésére,

az égéstér egyidejû felületvédelmével
(57) A találmány szerinti kompozíció 85–99,5 tértogat% különbözõ,
45–105 °C közötti forráspontú szénhidrogént, 10-4–1 tömeg% meta-,
piro vagy orto-foszfátot, 10-4–1 tömeg% alkáli-fém-iont 0,1–3,5 térfo-
gat% olajsav-poliglicerin-észtert,

vagy bármely zsírsav-észtert, illetve ezek keverékét,
vagy bármely etoxilált zsírsav-észtert, illetve ezek keverékét,
vagy bármely propiloxidált zsírsav-észtert, illetve ezek keverékét,

0,1–4 térfogat% oktil-amint,
és/vagy etoxilált poliamint,
és/vagy nitrogén tartalmú zsírsav poliészter komplexet,

és/vagy zsírsav-dietanol-amidot tartalmaz.

(51) C10L 1/10 (2006.01)

C10L 3/00 (2006.01)

C10L 9/10 (2006.01)

C10L 10/00 (2006.01)

C10L 10/02 (2006.01)

C10L 10/04 (2006.01)

C10L 10/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01825 (22) 2004.09.08.
(71) (72) dr. Raisz Iván, Felsõzsolca (HU);

Cserta Péter, Siófok (HU)
(54) Gáz és folyékony szénhidrogénekhez használható üzem-

anyag-adalék a fogyasztás és az emisszió csökkentésére, az
égéstér egyidejû felületvédelmével

(74) Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány tárgya üzemanyag-adalék, amely
80–99,5 térfogat% 45–405 °C közötti forráspontú szénhidrogént,
10-4–2 tömeg% savas kémhatású meta-, vagy piro-, vagy orto-

foszfátot savas kémhatású savanyú alkálifém só formájában,
0,1–5,5 tértogat % 8–48 szénatomos telített vagy telítetlen zsírsav

poliglicerinésztert, illetve ezek keverékét,
és/vagy 8–48 szénatomos telített vagy telítetten 3–11 EO etoxi

egységet tartalmazó etoxilált zsírsav poliglicerin-észtert, illetve ezek
keverékét,

és/vagy 8–48 szénatomos 2–11 PO propoxi egységet tartalmazó
propoxilált telített vagy telítetlen zsírsav poliglicerin-észtert, illetve
ezek keverékét, és/vagy

0,1–18 térfogat% 8–45 szénatomos 4–15 EO egységet tartalmazó
etoxilált telített vagy telítetlen zsírsav észtert, elõnyösen poli-glikol-
észtert

0,1–6 térfogat% bázikus nitrogént tartalmazó poliamint,
és/vagy legalább két bázikus nitrogént tartalmazó etoxilált poli-

amint, és/vagy zsírsav dietanol-amidot,
és/vagy legalább két bázikus nitrogént tartalmazó 6–40 szénato-

mos telített vagy telítetlen zsírsav poliésztert
és/vagy 1–5 aminocsoportot tartalmazó alkilamint tartalmaz.

(51) C12G 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01857 (22) 2004.09.16.
(71) (72) Marcsák Oszkár 75%, Szalafõ (HU);

Albert János 25%, Budapest (HU)
(54) Mézpálinka
(57) A mézpálinka íze, zamata a méz fajtájától függ, más az akácméz,
más a vegyes virágméz.

Készítési technológia: méztõl függõen 100 liter langyos vízhez
15–25 kg mézet kevernek a teljes oldódásig. A gyors forrás elindításá-
hoz 5 dkg élesztõt kevernek a külsõ hõmérséklet függvényeként 8–10
napig forrni hagyják, lefedik, és igen nagy odafigyeléssel lassú tûzön
lefõzik.

A cefre alapanyagául szolgált mézet feltüntetik, pl. akácmézpálin-
ka. A „moslék” alapanyagul újra hasznosítható.

Fogyasztásra a 40 fokos pálinka ajánlott. Mint gyógyital igen nagy
jövõ vár rá.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D06B 1/02 (2006.01)

D06B 3/16 (2006.01)

D06B 5/08 (2006.01)

D06B 13/00 (2006.01)

D06B 17/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03276 (22) 1999.11.02.
(71) (72) Jiang, Zhaocheng, Taipei (TW)
(54) Folyamatos permetezéses festõberendezés vagy festõsor gyor-

sított festéshez légáram nyílással és vibrációs eszközzel
(86) PCT/CN 99/00178 (87) WO 01/32971
(74) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya folyamatos permetezéses festõberendezés vagy
festõsor, amely légárammal mûködõ eszközöket foglal magában vala-
mely textilanyag vibráltatásához és szélességben kifeszítéséhez; ezt a
célt a textil festéséhez és más mûveleteihez folyamatos módon lehet el-
érni, és ennek segítségével a mûveleteket gyorsabban végre lehet hajta-
ni. A berendezés alkalmazása során a festékek és reagensek a textillel
permetezés segítségével lépnek érintkezésbe, miközben a légfúvás hatá-
sának segítségével keletkezett nagy sebességû légáram élénken vibrál-
tatja a textilt körirányban. Ilyen módon gyorsított kezelési hatást lehet
elérni nagyon rövid idõ alatt, és a textil nagyon kis folyadékfogyasztás-
sal kaphatja meg a folyamatos festési és egyéb mûveleteket.

6. ábra

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E02D 1/00 (2006.01)

G01N 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00229 (22) 2005.02.22.
(71) (72) dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU);

ifj. dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU)
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(54) Eljárás és berendezés szilárd anyagok dinamikai tulajdonsá-
gainak helyszíni meghatározására

(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés szilárd anyagok, fõleg ta-
lajok dinamikai tulajdonságainak helyszíni meghatározására.

A találmány szerint eljárás alapja az a felismerés, hogy ha a vizs-
gálandó anyag felületére helyezett rezgõlapra egyetlen ütést engednek
hatni és megmérik a felület elmozdulását, valamint az elmozdulás frek-
venciáját és tompítását, akkor olyan nagy számú adathoz jutnak, me-
lyek segítségével a szilárd anyagok, fõleg talajok dinamikai tulajdonsá-
gai meghatározhatók.

A találmány szerinti eljárás megvalósítására alkalmas, a találmány
szerinti berendezés rezgõlapból, bal oldali elmozdulásmérõ cellából,
jobb oldali elmozdulásmérõ cellából és kalapácsból áll, azzal jellemez-
ve, hogy a rezgõlap és a kalapács között nincs kötés.

A találmány szerinti eljárás és berendezés alkalmazható felszíni
méréseken kívül célszerûen kialakított fúrólyukban, mélyen fekvõ ta-
lajrétegek dinamikai tulajdonságainak meghatározására.

(51) E02D 29/14 (2006.01)

E02D 29/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00188 (22) 2005.02.07.
(71) (72) Szolnoky László, Debrecen (HU)
(54) Szintezhetõ, nagy terhelhetõségû csatornaszem
(74) dr. Czél György, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,

Debrecen
(57) A találmány tárgya szintezhetõ, nagy terhelhetõségû csatornaszem,
amelynek fedlapja (1) és négyszögletes fedlapkerete (2) van. A talál-
mány lényege az, hogy a fedlapkeretnek (2) a csatornaakna felé szûkülõ
kúppalástja (16) van, továbbá a fedlapkeret (2) négyszögû sarkaiban
csõanyából (3) és csavarorsóból (4) álló, oszlopszerû emelõszerkezete
van, amelyet a beton által rögzített védõhüvely (5) fed.

(51) E02D 31/02 (2006.01)

E02D 19/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00197 (22) 2005.02.11.
(71) (72) Barkász Sándor, Békés (HU)
(54) Eljárás fokozottan vízzáró keskeny résfal építésére, valamint

réselõszerszám

(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány szerinti eljárás során a keskeny résfalat egymáshoz
folytonosan kapcsolódó réstáblák (R1, R2 ... Rn) sorából állítják elõ oly
módon, hogy legalább két magasgerincû réselõszerszámot juttatnak le
egymással kényszerkapcsolatban a talajbaveréssel vagy vibrálással. Az
elsõ réselõszerszám kiemelésekor nagynyomású cementes bentonitot
sajtolnak a kialakított keskeny résbe, majd lejuttatják a soron következõ
réselõszerszámot és csak ezt követõen emelik ki a másodikat, és e mûve-
letsort ismételik meg a teljes nyomvonal mentén. A megoldás új jellem-
zõje, hogy a réselõszerszámokkal együtt egy-egy másodlagos tömítõe-
lemet (9), nevezetesen egy-egy flexibilis fóliatáblát is lejuttatnak, me-
lyek szélessége nagyobb, mint a réstáblák (R1, R2 ... Rn) szélessége, és
hosszanti széleik ívben meghajlítottak. E flexibilis fóliatáblák a réselõ-
szerszámok (R1, R2 ... Rn) kiemelésekor önhorgonyzárással a talajban
maradnak, hosszanti széleik mentén egymáshoz feszülve.

A találmány szerinti réselõszerszámnak kettõs gerinclemezû (1a,
1b) gerinctartója (1) van és oldallemezei (2, 3) hosszanti szélén kapcso-
lóelemek (4, 5) vannak kiképezve.

(51) E04B 2/84 (2006.01)

E04G 11/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00306 (22) 2004.01.30.
(71) DC BETON Kft., Paks (HU)
(72) Szántó József, Budapest (HU);

Dalacsy János, Budapest (HU);
Sipeki József, Dunaújváros (HU);
Kovács Sándor, Paks (HU)

(54) Vasbeton falszerkezet
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya vasbeton falszerkezet magasépítési létesítmé-
nyek és mélyépítési mûtárgyak térhatároló és térosztó falainak az épít-
mény létrehozásának helyszínén történõ elõállítására, amely falszerke-
zet elõre gyártott részbõl és monolit részbõl van egyesítve, mindkét rész
szilikátalapú anyagból, általában a teherbírási követelményekhez igazo-
dó szilárdságú betonból van, a monolit részbe a teherviselésben szerep-
telen kiegészítõ elemek, pl. egy vagy több hõszigetelõ réteg van adott
esetben beágyazva, mind az elõre gyártott, mind a monolit részben elõ-
nyösen erõsítõbetétek vannak elhelyezve, az elõre gyártott rész a fal-
szerkezetnek általában mindkét határoló felülete mentén elhelyezkedõ
kéreg jellegû héjlemezt alkot, és mint ilyen az utószilárduló monolit rész
számára egyúttal annak formaterét határoló bentmaradó zsaluzatot ké-
pez, a héjlemez erõsítõ betétegyüttese célszerûen betonacél háló, míg a
monolit rész erõsítõbetétei a falszerkezet magassági irányában haladó
fõvasak és azokhoz viszonyítva keresztirányú elosztó vasak együttese, a
falszerkezet határoló felületein egymással szemben elhelyezkedõ héjle-
mezek közé pedig a monolit rész formaterén keresztirányban áthaladó
távtartó idomok vannak elõnyösen beiktatva. Jellegzetessége, hogy a
héjlemez (1) erõsítõ betétegyüttese gyárilag összeállított olyan háló,
amelynek elosztó vasai (13) teljes egészükben a héjlemez (1) belsejében
foglalnak helyet, míg a héjlemez (1) fõvasai (12) a monolit rész (2)
formaterének szélei mentén úgy helyezkednek el, hogy primér palástfe-
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lületük (12a) a héjlemezbe (1) van beágyazva, szekunder palástfelületük
(12b) pedig a monolit betonba (2) nyúlik bele.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F01L 1/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02684 (22) 2004.12.29.
(71) Ricardo Deutschland GmbH., Schwäbisch Gmünd (DE)
(72) Tóth Gyula 80%, Budapest (HU);

Mercz József 20%, Halásztelek (HU)
(54) Szerkezet belsõ égésû dugattyús motor szelepének lökete vál-

toztatására
(74) dr. Gödölle István szabadalmi ügyvivõ, GÖDÖLLE, KÉKES,

MÉSZÁROS & SZABÓ Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) A találmány tárgya szerkezet (1) belsõ égésû dugattyús motor
szelepének lökete változtatására, 0 lökettõl a névleges löket közötti
bármely értékre, amelynek szelepmozgató bütyköstengelye (17), azon
emelõbütyke van, a szelepvégre egykarú szelepemelõ (6) elforduló
vége (7) csatlakozik, az egykarú szelepemelõnek (6) mûködtetõ nyo-
mófelülete, valamint elmozdulásmentes alátámasztási felülete van, az
emelõbütyök és az egykarú szelepemlõ (6) között, azokkal érintke-
zésben lévõ szelepemelés-változtató egység (21) van elrendezve.

A találmány szerint a szelepemelés-változtató egységnek (21) az
egykarú szelepemelõ nyomófelületére támaszkodó emelõcsõre (22)
van, furatával (24) a bütyköstengely (17) csapfelületén (26) van ágyaz-
va, az emelõcsõrnek (22) alakos mozgatófelülete (29) van, amellyel
mozgásátvivõ emelõkar (30) elsõ érintkezõ felülete/karja (33) áll érint-
kezésben, második érintkezõ felülete/karja (32) a bütyköstengely (17)
emelõbütykének palástjával (19) áll érintkezésben, a mozgásátvivõ
emelõkar (30) elfordíthatóan van ágyazva a löketállító szegmens (37)
csapján (36), a löketállító szegmens (37) furata (39) a bütyköstengely
(17) csapágyfelületén (38) van ágyazva, a löketállító szegmens (37)
elfordítható eleme (40) az elemelést vezérlõ motorvezérlõ/szabálozó
mozgatóelemmel (45) össze van kapcsolva.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01F 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00722 (22) 2004.04.05.
(71) (72) Gyenes Zsolt, Gyömrõ (HU);

Gyenes Andor, Gyömrõ (HU)
(54) Mérõedény és eljárás annak elõállítására

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

(57) A találmány tárgya mérõedény, amelynek hengeres fala, és a fal fel-
sõ szélétõl elõírt távolságra elhelyezkedõ feneke van, továbba a fal (1)
belsõ palástfelületébe horony (4) van belemunkálva, amelynek legalább
egy kúpos oldalfelülete (8) van, és a fenék (3) rugalmasan feszítve a kú-
pos oldalfelületnek (8) támaszkodik. A találmány tárgya továbbá, eljá-
rás a mérõedény készítésére, amelynek során a mérõedény falának (1)
belsõ felületébe a fal (1) felsõ végétõl számított elõírt távolságnyira (H)
hornyot (4) készítenek és a fal (1) alsó végének belsõ élét lesarkítják, to-
vábbá a fal (1) belsõ átmérõjénél nagyobb átmérõjû (d2) feneket készíte-
nek, majd a feneket a lesarkítás (7) mentén a fal (1) belsejébe nyomják
mindaddig, amíg a fenék (3) a horonyba (4) bele nem pattan.

(51) G01N 33/574 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00340 (22) 2003.07.11.
(71) Genentech, Inc., South San Francisco, California (US);

F.Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)
(72) Koll, Hans, Oberroth (DE);

Bossenmaier, Birgit, Seefeld (DE);
Müller, Hans-Joachim, Penzberg (DE);
Sliwkowski, Mark X., San Carlos, California (US);
Kelsey, Stephen Michael, Montara, California (US)

(54) Eljárás anti-ErbB2 antitestekkel végzett kezelésre érzékeny
tumorok azonosítására

(30) 60/396,290 2002.07.15. US
60/480,043 2003.06.20. US

(86) PCT/US 03/21590 (87) WO 04/008099
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) Anti-HER2 antitestekkel végzett kezelésre érzékeny tumorok azo-
nosítására szolgáló eljárás HER2/HER3 és/vagy HER2/HER1 fehér-
jekomplex jelenlétének vagy HER2 foszforilációjának tumorsejtek min-
tájában történõ azonosításával. A HER2/HER1 és/vagy HER2/HER3
heterodimereket tartalmazó és/vagy HER2 foszforilációját tartalmazó
tumoroktól szenvedõ betegeket anti-HER2 antitestekkel, mint a rhu-
MAb 2C4, kezelik.

(51) G02B 5/00 (2006.01)

G02B 5/02 (2006.01)

G02B 5/124 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00086 (22) 2006.02.03.
(71) Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
(72) Watchi, Marie-Isabelle, Paris (FR);

Schiavoni, Michele, Paris (FR);
Marandon, Franck, Paris (FR)

(54) Fényszóró szerkezet, mely abszorpciós tulajdonságokkal ren-
delkezik az ultraibolya tartományban

(30) 0550381 2005.02.09. FR
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya ultraibolya tartományban fényszóró és ab-
szorbáló szerkezet (20), mely tartalmaz egy üveg alapréteget (21) és egy
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fényszóró réteget (22), a fényszóró réteg (22) egy kötõanyagban szét-
szórva tartalmaz olyan fényszóró részecskéket, melyek nitridekbõl, kar-
bidokból vagy oxidokból állnak, az oxidok szilícium-, alumínium-, cir-
kon-, titán-, és cérium-oxid közül vannak megválasztva, vagy ezen oxi-
dok közül legalább kettõ keverékébõl vannak. A találmány lényege,
hogy a fényszóró réteg (22) 250–400 nm-es tartományba esõ ultraibolya
sugárzást abszorbáló részecskéket tartalmaz, amely részecskék ultraibo-
lya sugárzást elnyelõ tulajdonságokkal rendelkezõ oxidokból állnak.

(51) G06T 17/00 (2006.01)

G02B 27/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00894 (22) 2004.04.29.
(71) (72) Szabó Lóránt, Budapest (HU)
(54) Eljárás és berendezés háromdimenziós digitális felvételek lét-

rehozására
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya olyan eljárás háromdimenziós digitális felvéte-
lek létrehozására, amely során a leképezendõ térbeli tárgyat legalább
egy irányból megvilágítják, a megvilágított tárgyról egymáshoz és a
tárgyhoz képest rögzített helyzetû digitális felvevõgépekkel egyidejûleg
legalább két irányból, felvevõgépenként kis idõközzel legalább kettõ
kétdimenziós felvételt készítenek, a leképezendõ megvilágított tárgyra
az egyik felvétellel egy idõben geometrikus mintázatot vetítve az egyes
tárgypontok képét a különbözõ nézõpontú, egyidejû kétdimenziós felvé-
teleken a vetített geometrikus mintázat alapján azonosítják, a pont képé-
nek elmozdulása és a felvevõgépek pontos helyzete alapján a pont há-
romdimenziós koordinátáit kiszámítják, majd a háromdimenziós kép-
pontokból önmagában ismert képfeldolgozó algoritmussal ipari standar-
doknak megfelelõ texturált poligonhálót leíró fájlt állítanak elõ.

A találmányhoz tartozik továbbá az azt megvalósító berendezés,
melynek egy elõnyös megvalósításánál egymáshoz képest rögzített
helyzetû 2 digitális fényképezõgép (C1, C2), 2 szórt fényû fényforrás
(B1, B2), és 2 vetítõ (A1, A2), továbbá 1 webkamera (D), jelzõlámpa
(E), belsõ tárolóegység (G), belsõ vezérlõegység (H), és négyállású
pótkapcsoló (I) van védõburkolatban (F) összeépítve, amely áramforrá-
si csatlakozóponttal (L) és legalább két, számítógép csatlakoztatására
alkalmas kimenettel (J, K) van ellátva, amelyeken át a rendszerhez
számítógép kapcsolódik.

1. ábra

(51) G07C 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00212 (22) 2005.02.17.
(71) (72) Máthé László, Budapest (HU)
(54) Homo sapiens elektronikus szavazási rendszer és integrált

kártya
(57) A találmány egy olyan elektronikus, számítógépes szavazási rend-
szer, amely bármely szavazáskor, bárhol a világon nagy biztonsággal és
hitelességgel bonyolítja a szavazást, számlálja és összegzi a szavazato-
kat, kizárja a visszaéléseket, miközben az eddigi szavazásokhoz viszo-
nyítva költségmegtakarítást biztosít a költségvetés számára. A rendszer-
hez tartozó, de önállóan is használható elektronikus multifunkcionális,
integrált, széles spektrumú kártya lehetõvé teszi az egyén biztonságos
azonosítását a legújabb biometrikus és elektronikus adatok segítségével.
Ez a kártya magába foglalhatja akár az eddig alkalmazott összes kártya-
fajtát, mint például a bankkártya, TAJ-kártya, jogosítvány és forgalmi
engedély, valamint újabbakat is, mint például az ingatlankártya.

1. ábra

(51) G09B 21/00 (2006.01)

A61F 9/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00190 (22) 2005.02.08.
(71) (72) Faragó György, Budapest (HU)
(54) Eszköz látáskorlátozottak számára a környezet képének me-

chanikus (nyomás-, vagy hang) ingerként történõ átadásával
(57) Eszköz látáskorlátozottak számára a környezet képének mechani-
kus (nyomás-, vagy hang) ingerként történõ átadásával.

A találmány célja az, hogy a látáskorlátozott – a látóknál minõsé-
gileg lényegesen gyengébb minõségû –, de hozzájuk mégiscsak hason-
ló jellegû „látásélményhez” jusson.

A találmány három megoldást ír le a címben kijelölt feladat meg-
oldására.

Az A és B változat olyan optikai-elektronikai eszközt ismertet,
amely a visszavert fényt érzékeli, megfelelõ módon átalakítja, majd
mechanikus-tapintás jellegû ingerként közvetíti egy leegyszerûsített,
alacsony felbontású (pl. 6*8, 12*16, 30*40 pontelembõl álló) „kép”
formájában a látáskorlátozott számára. A zoom funkció felhasználásá-
val a kép kinagyítható, kiemelhetõek a részletek, így kisebb méretû
tárgyak felismerésére, feliratok elolvasására is lehetõség van.

A találmányban ismertetett eszköz egy tokban (1) kerül elhelye-
zésre, melyet egy pánt (2) tart a homlokon. Az optikai érzékelõ (5) jelét
egy nyomtatott áramköri lapon (3) lévõ elektronika illeszti az elektro-
mechanikus átalakító (4) felé, a homlokon, vagy más testfelületen ki-
alakuló “nyomáskép” közvetíti a látáskorlátozott ember számára a ka-
mera által érzékelt képet leegyszerûsített formában.

A C változat olyan akusztikus-elektronikai eszközt ad meg, amely
a kibocsátott ultrahangból a tárgyakról visszaverõdõ jel elemzésével és
megfelelõ átalakításával a tárgyak hozzávetõleges méretét, távolságát
és sebességét a jobb- és baloldali fejhallgatókban elõálló, változó frek-
venciájú, és eltérõ fázisú hangként közvetíti a látáskorlátozott számára.
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(51) G11C 11/00 (2006.01)

G11B 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02538 (22) 2004.12.09.
(71) (72) Horváth Iván, Budapest (HU)
(54) Eljárás a kulturális örökség digitális dokumentumainak meg-

õrzésére és pedagógiai közvetítésére
(57) A digitális dokumentumok megõrzésének problémáját a legtöbb
kutató adatóvóhelyek építésével és az ezekben elhelyezett tárolóeszkö-
zök mûszaki megbízhatósági fokának emelésével oldaná meg. A talál-
mány ezzel szemben a tárolóeszközök mennyiségét javasolja radikáli-
san megnövelni. (Az érvelés az információtörténeten alapul.)

A tárolóeszközök számát valószínûleg csak akkor lehet gazdasá-
gosan felemelni a szükséges mértékre, ha pedagógiai segédeszközök-
ként, tanszerekként is használni lehet õket. A kulturális örökség fenn-
maradásához egyébként is szükség van mûvelt és mûvelõdni akaró
emberekre.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01L 23/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01142 (22) 2005.12.08.
(71) (72) dr. Dutkay György, Székesfehérvár (HU)

(54) Eljárás villamos alkatrészek egymáshoz, és/vagy mechanikai
alkatrészekhez való villamosan szigetelõ oldhatatlan kötésre

(57) Az eljárás két vagy több fémalkatrész között olyan kötést hoz létre,
amely kötés villamosan szigeteli egymástól a mechanikailag ezen kötõ-
anyaggal összekapcsolt alkatrészeket és ez az állapotuk tartósan és ma-
gas hõmérsékleten is megmarad. Ezt a kötést a találmány a geometriai-
lag egymáshoz illeszthetõ két különbözõ anyagú fémalkatrész (10, 77)
mechanikai kötését egymáshoz és villamos elválasztását egymástól ket-
tõs inorganikus zománcréteggel (R, B) és a zománcok egyikében vagy
mindkettõben diszperz eloszlásban lévõ, a zománcok olvadáspontjánál
magasabb olvadáspontú, a zománcban nem oldódó, de õt nedvesítõ szi-
lárd részecskékkel (C) hozza létre. Az ezt lehetõvé tevõ inorganikus zo-
mánc forraszanyag összetétele azon fémekhez igazodik, amelyeket vele
mechanikailag össze kívánnak kötni, de villamosan szigetelni akarják
õket egymástól, és/vagy egy harmadik fémalkatrésztõl is. A zománcban
diszperz eloszlásban levõ szemcseanyag általában alumínium-oxid, cir-
konium-oxid, wolframkarbid stb.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 59 db.
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