
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) P 08 00323 (22) 2008.05.19.
(71) Balogh Gyula Bogumil, Dunaújváros, 2400

Vasmû út 65. VIII. em. 2. (HU)
(54) Eljárás hidropóniás növénytermesztés és csíratálakban való

csíráztatás természetes ásványi anyaggal való tápanyagszük-
ségletének növelésére

(21) P 08 00354 (22) 2008.06.03.
(71) Bio-Textima Kft., Bõsárkány, 9167 Ipar u. 1. (HU)
(54) Elrendezés spirális farugók ülõ- vagy fekvõbútorokhoz törté-

nõ felhasználására

(21) P 08 00350 (22) 2008.05.30.
(71) FaboMed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest, 1141

Zoborhegy tér 15. (HU)
(54) Eljárás fisztula ellenõrzésére, mérésére
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 08 00340 (22) 2008.05.28.
(71) Fenyõ Márta, Szentendre, 2000 Szûcs József utca 45. (HU);

Klein Péter, Budapest, 1132 Csanádi u. 22. (HU)
(54) Fényterápiás bõrápolási készülék
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 08 00269 (22) 2008.04.23.
(71) Keszthelyi András, Katymár, 6455 Sándor tanya 20 (HU)
(54) Tévé állvány

(21) P 08 00335 (22) 2008.05.27.
(71) Kusztor Szilveszter, Székesfehérvár, 8000

Vereckei u. 32. (HU);
Kusztor Éva, Várpalota, 8100 Bakony u. 15. I/5. (HU);
Viga Éva, Várpalota, 8100 Bakony u. 15. I/5. (HU)

(54) Zenélõ, világító, illatos, és írásra is alkalmas cirok- és mû-
anyag seprûk

(21) P 08 00326 (22) 2008.05.20.
(71) Majsa-Herba Bt., Kiskunmajsa, 6120 Botond u. 12. (HU)
(54) Alternatív pelletáló berendezések, illetve minõségében eltérõ,

a jelenleg elterjedt állattartási, takarmányozási rendszereibe
illeszkedõ takarmány pelletek gyártásának leírása

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

(21) P 08 00325 (22) 2008.05.20.
(71) dr. Szisz János, Budapest, 1212 Kossuth L. u. 52. (HU);

dr. Novoth Béla, Budaörs, 2040 Kassai u. 79. (HU)
(54) Orvosi tû sebzáráshoz
(74) Kacsuk Zsófia, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(21) P 08 00305 (22) 2008.05.09.
(71) Pannonpharma Gyógyszergyártó Kft., Pécsvárad, 7720

Pannonpharma út 1. (HU)

(54) Gombaellenes hatóanyagot és sztatint tartalmazó kombinációs
készítmények és alkalmazásuk

(74) dr. Molnár István, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft,
Budapest

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) P 08 00320 (22) 2008.05.19.
(71) Bara, Géza, Székelyudvarhely, Hargita megye, 35600

Gábor Áron u. 6/a 2 ajtó (RO)

(54) Elektromos energiát termelõ gépjármû

(21) P 08 00344 (22) 2008.05.29.
(71) Böde Róbert, Pápa, 8500 Csutorás u. 43. (HU)

(54) Kerékpár csomagtartó rendszer
(74) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00299 (22) 2008.05.08.
(71) dr. Dávid László, Budapest, 1015 Szabó Ilonka u. 5. (HU)

(54) Merevítési rendszer elforduló árbochoz
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00315 (22) 2008.05.16.
(71) Herczeg Péter, Budapest, 1134 Taksony u. 14. (HU)

(54) Eljárás és berendezés gépjármûvek és más gépek, szerkezetek
vezérlésére

(21) P 08 00332 (22) 2008.05.26.
(71) Kiss Balázs, Székesfehérvár, 8000 Krasznai u. 41. (HU)

(54) Szívószállal ellátott italtároló tartály
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest

(21) P 08 00339 (22) 2008.05.28.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Enzimológiai Intézet,

Budapest, 1113 Karolina u. 29-31. (HU);
Pharmatest Kutató, Fejlesztõ és Beruházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest, 1122 Csaba u. 36/b I/2. (HU)

(54) Fehérje domain tisztítása, kristályosítása, kristályos formája
és ennek alkalmazása

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

(21) P 08 00341 (22) 2008.05.29.
(71) Metal-Art Nemesfémipari Zrt. 75%, Budapest, 1089

Üllõi u. 102. (HU);
MTA Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet
20%, Budapest, 1025 Pusztaszeri u. 59–67. (HU);
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MTA MFA 5%, Budapest, 1121
Konkoly Thege Miklós u. 29–33. (HU)

(54) Eljárás nagytisztaságú szabályozható nanoméretû fém vagy
fémoxid részecskéket tartalmazó vizes bázisú szólok elõállítá-
sára

(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00338 (22) 2008.05.28.
(71) Nehéz Imre, Pápa, 8500 Korona u.16. (HU)

(54) Moduláris léghajó és aerosztat több manõverezõ légcsatornás
felhajtótesttel

(21) P 08 00352 (22) 2008.05.30.
(71) Oláh Gáborné 5%, Budapest, 1026

Szilágyi Erzsébet fasor 67 (HU);
dr. Kohlhéb Róbert 10%, Pomáz, 2013 Liliom u. 2064/2 (HU);
K-B AKTÍV Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 40%,
Miskolc, 3532 Liszt F. u. 16/a (HU);
dr. Apró Ferenc 20%, Miskolc, 3535 Kuruc u. 53. V/1. (HU);
Orosz István 5%, Miskolc, 3535 Csóka u. 26. (HU);
Czégé Levente 20%, Nyíregyháza, 4400 Toldi u. 68. III/25. (HU)

(54) Önszabályozó, két szabadságfokú, bolygómûves keverõ
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 08 00317 (22) 2008.05.16.
(71) Polimeri Europa S.p.A., San Donato Milanese, 20097

Piazza Boldrini, 1 (IT)

(54) Eljárás nyújtható termoplasztikus polimereken alapuló gra-
nulák elõállítására, és az elõállított termék

(74) dr. Kiss Ildikó, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 08 00318 (22) 2008.05.19.
(71) Pure Planet Technological Research and Investment LLC,

Carson City, Nevada, 89706 502 East John Street (US)

(54) Precíziós öntõberendezés

(21) P 08 00311 (22) 2008.03.28.
(71) Suda László, Budakeszi, 2092 Barackvirág u. 80. (HU)

(54) Papíranyagú raklap áruk mozgatására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) P 08 00330 (22) 1998.10.01.
(71) MERIAL, Lyon, 69002 17 rue Bourgelat (FR);

The Queen’s University of Belfast, Belfast, BT4 3SD
Stoney Road, Stormont (GB);
University of Saskatchewan, Saskatoon, SK, S7W 5B4 52
Campus Drive (CA)

(54) Újonnan izolált, sertésbõl származó cirkovírusokból szárma-
zó szekvenciákat tartalmazó expressziós vektorok és ezeket
tartalmazó vakcinák

(30) 98/03707 1998.03.20. FR
98/00873 1998.01.22. FR
97/12382 1997.10.03. FR

(62) P0003756 1998.10.01. HU
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 08 00351 (22) 2008.05.30.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged, 6726

Temesvári krt. 62. (HU)
(54) Szabályozó gének azonosítására alkalmas indukálható Arabi-

dopsis cDNS expressziós rendszer
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 08 00342 (22) 2008.05.29.
(71) Metal-Art Nemesfémipari Zrt. 65%, Budapest, 1089

Üllõi u. 102. (HU);
MTA Kémiai Kutatóközpont Felületkémiami és Katalízis
Intézet 30%, Budapest, 1025 Pusztaszeri u. 59–67. (HU);
MTA MFA 5%, Budapest, 1121
Konkoly Thege Miklós u. 29–33. (HU)

(54) Eljárás karbon nanocsövek kémiai fémbevonására
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00316 (22) 2008.05.16.
(71) Polimeri Europa S.p.A., San Donato Milanese, 20097

Piazza Boldrini, 1 (IT)
(54) Vinilaromás polimereken alapuló, fokozott hõszigetelõ tulaj-

donságú kompozitanyag, és eljárás annak elõállítására
(74) dr. Kiss Ildikó, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(21) P 08 00310 (22) 2001.05.24.
(71) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia, Pennsylvania,

19103 One Franklin Plaza, P.O. Box 7929 (US)
(54) TPO mimetikumként alkalmazható 3-{N’-[1-(3,4-dimetil-fe-

nil)-3-metil-5-oxo-1,5-dihidro-4-pirazolidén]-hidrazi-
no}-2-hidroxi-3’-(5-tetrazolil)-bifenil

(30) 60/207084 2000.05.25. US
60/228929 2000.08.30. US

(62) P0302257 2001.05.24. HU
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 08 00364 (22) 1993.09.01.
(71) SmithKline Beecham p.l.c., Brentford, Middlesex, TW8 9EP

New Horizons Court (GB)
(54) 5-[4-[2-(N-Metil-N-(2-piridil)amino)etoxi]benzil]tiazoli-

din-2,4-dion 0,1 és 4,5 pKa értékû, gyógyászatilag elfogadható
savakkal alkotott sói

(62) P9500659 1993.09.01. HU
P0500355 1993.09.01. HU
P0700069 1993.09.01. HU

(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 08 00347 (22) 2008.05.30.
(71) Török Sándor, Budapest, 1144 Kõszeg u. 2/c (HU)
(54) Eljárás széntartalmú anyagok külsõ fûtésû, recirkulációs le-

párló-elgázosítására

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(21) P 08 00358 (22) 2008.06.05.
(71) Hegedûs Károly, Budapest, 1163 Sárgarózsa u. 6. (HU);

Farkas János, Tahitótfalu, 2022 Cserfa u. 9. (HU)
(54) Eljárás cellulóztartalmú növényi anyagdarabok kémiai és ter-

mikus modifikálására, valamint berendezés az eljárás fogana-
tosítására
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E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) P 08 00346 (22) 2008.05.30.
(71) Bánlaki József, Budapest, 1038 Csermák Antal u. 78. (HU)
(54) Intelligens forgalomlassító útburkolati elem

(21) P 08 00313 (22) 2008.05.16.
(71) Csernicska Károly, Budapest, 1054 Zoltán u. 13. fszt. (HU)
(54) Hogyan védekezzünk a lavinavész ellen

(21) P 08 00312 (22) 2008.05.15.
(71) dr. Maklári-Kis Balázs, Vértesszõlõs, 2837 Domb u. 21. (HU)
(54) Eszközelrendezés gyógyszeripari termékértékesítõ hely ki-

használtságának javítására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00331 (22) 2008.05.26.
(71) Nagy Zsolt, Dunakeszi, 2120 Hegyrejáró u. 15. (HU)
(54) Mágneses mozgató

(21) P 08 00356 (22) 2008.06.04.
(71) Rusznák László, Berkenye, 2641 Ságvári u. 19. (HU)
(54) Falpanel alacsony energiafelhasználású épületekhez, „passzív

házakhoz”

(21) P 08 00327 (22) 2008.05.21.
(71) Törõcsik Ferenc, Szolnok, 5000 Mária u. 46. (HU)
(54) Integrált szennyvíztisztító létesítmény és eljárás a létesítmény

építésére, valamint forgódaru elsõdlegesen szennyvíztisztító
létesítmények komplex mûtárgyaihoz

(74) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) P 08 00353 (22) 2008.06.02.
(71) Csiha András, Debrecen, 4033 Mátyás király u. 39. (HU)
(54) Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hõvisszanyerõ

szellõztetõberendezés

(21) P 08 00324 (22) 2008.05.20.
(71) MESTER Kft. 33%, Gyöngyös, 3200

Karácsondi út 15–17. (HU);
MTA KK AKI 6%, Budapest, 1025 Pusztaszeri út 59–67. (HU);
Miskolci Egyetem 5%, Miskolc-Egyetemváros, 3515 (HU);
BME 4%, Budapest, 1111 Mûegyetem rkp. 3–9. (HU);
Károly Róbert Fõiskola 2%, Gyöngyös, 3200 Mátrai út 36. (HU);
Mészáros Péter Ferenc 16%, Mátrafüred, 3232
Hegyalja út 60/1. (HU);
Eperjesi Zsolt 8%, Gyöngyös, 3200 Dembinszky u. 2. (HU);
Mészáros Péter Balázs 8%, Mátrafüred, 3232
Hegyalja út 60/1. (HU);
Hédai Lajos 18%, Tatabánya, 2800 Köztársaság u. 30. (HU)

(54) Alacsony hõmérsékletû MHD generátor, és oxidok redukálá-
sa, mint energotechnológiai rendszer

(74) Mészáros Péter Mester Kft., Gyöngyös

(21) P 08 00337 (22) 2008.05.27.
(71) Nemes Dénes Róbert, Budapest, 1064 Izabella u. 63. (HU)
(54) Eljárás bioetanol-gyártás során keletkezett melléktermékek

hasznosítására és erõmû az eljárás megvalósítására
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(21) P 08 00333 (22) 2008.05.26.
(71) Pintér Balázs 75%, Dunakeszi, 2120 Kálmán u. 72/a (HU);

Szeitl Norbert 25%, Budapest, 1225 Zrínyi u. 15/b (HU)

(54) Kompressziógyújtású gázmotor, eljárás belsõ égésû motor
mûködtetésére, valamint gépjármû

(74) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest

(21) P 08 00348 (22) 2008.05.30.
(71) Tóth Viktor, Gyöngyösújfalu, 9723 Hunyadi u. 6. (HU)

(54) Fûtõeszköz folyadékkeringetéses fûtõberendezés és eljárás fû-
tõeszköz hõfejlesztésének fokozására, illetve szabályozására

(74) Kacsuk Zsófia, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) P 08 00349 (22) 2008.05.30.
(71) Tóth Viktor, Gyöngyösújfalu, 9723 Hunyadi u. 6. (HU)

(54) Fûtõeszköz és folyadékkeringetéses fûtõberendezés
(74) Kacsuk Zsófia, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) P 08 00336 (22) 2008.05.27.
(71) dr. Barlai Zoltán 51%, Budapest, 1038 Diófa u. 8/a (HU);

Csontos Péter 49%, Budapest, 1122 Határ u. 16/a (HU)

(54) Eljárás és szoftver heterogén olaj/gáz tároló mezõk szénhidro-
gén-tartalmának a fúrólyukszelvényben vagy a kútban mért
új multikomponens porozitás meghatározáson alapuló jobb
becslésére

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

(21) P 08 00321 (22) 2008.05.19.
(71) Boros Lajos, Budapest, 1071 Damjanich u. 44/b I/1b (HU)

(54) GPS vagy egyéb topológiai adatok továbbítása bluetooth vagy
egyéb rádiófrekvenciás eszközzel egy mechanikus rezgéskeltõ
szerkezetre, ami a bõrrel érintkezve továbbítja (olvassa, dekó-
dolja) az információt

(21) P 08 00308 (22) 2008.05.05.
(71) Németh Pongrác Gábor, Szombathely, 9700

Mikes Kelemen u. 25. (HU)

(54) Környezeti levegõ hõmérsékletét kimutató eljárás digitális
karórákhoz, két hõmérsékletszenzorral, ezen karórák hõtani
adatainak megállapításához, gyártásához szükséges dupla-
kamrás klímakamra berendezés és eljárás

(21) P 08 00322 (22) 2008.05.19.
(71) Szakács Ágnes Lilla, Budapest, 1077 Király u. 89. (HU)

(54) Berendezés fényforrású képek által való fénytörési holografi-
kus képek, illetve mozgóképek elõállítására

(21) P 08 00309 (22) 2008.05.14.
(71) Tóth Richárd, Szekszárd, 7100 Bródy S. u. 24. (HU);

Szalay Zsolt, Budaörs, 2040 Kõszikla u. 13. (HU)

(54) Eljárás a gyakorlati gépjármûvezetõ-képzés/vizsgáztatás tel-
jes folyamatának nyomonkövetésére és a hatályos jogszabályi
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elõírások betartására, valamint autós egység és rendszer elõ-
nyösen a találmányok szerinti eljárás foganatosítására

(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) P 08 00301 (22) 2008.05.08.
(71) Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft.,

Dunaharaszti, 2330 Irinyi János u. 3/c (HU)
(54) Energiatárolós teljesítményszint átalakító kapcsolási elrendezés
(74) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

(21) P 08 00146 (22) 2008.03.05.
(71) Kovács Tamás, Budapest, 1025 Csévi u. 16. (HU)
(54) A Cauchyt elektromos erõmûrendszer

(21) P 08 00328 (22) 2008.05.23.
(71) Nagy Lajos, Hódmezõvásárhely, 6800 Somogyi Béla u. 1. (HU)

(54) Akkumulátorregeneráló, újraélesztõ technológiai eljárás

(21) P 08 00319 (22) 2008.05.19.
(71) Pure Planet Technological Research and Investment LLC,

Carson City, Nevada, 89706 502 East John Street (US)

(54) Termoelektromos modul tartószerkezet

(21) P 08 00314 (22) 2008.05.13.
(71) Stadinger Ferenc, Veszprém, 8201 Simon I. u. 53. III.11. (HU)

(54) Kefe nélküli villanymotor

A rovat 51 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A23L 2/54 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00819 (22) 2006.10.31.
(71) Comix System Kft., Nagymágocs (HU)
(72) Tóth Imre, Nagymágocs (HU)
(54) Berendezés és eljárás oxigénnek folyadékban, elsõsorban víz-

ben történõ elnyeletésére, valamint szeleppel ellátott palac-
koknak oxigént tartalmazó vízzel történõ megtöltésére és nyo-
más alá helyezésére

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

(57) A találmány tárgya berendezés oxigénnek folyadékban, elsõsorban
vízben történõ elnyeletésére, valamint szeleppel ellátott palackoknak
oxigént tartalmazó vízzel történõ megtöltésére és nyomás alá helyezésé-
re. A berendezés tartalmaz folyadéktartályt vagy hálózati csatlakozást
(5), gáztartályt, valamint a folyadéktartállyal vagy hálózati csatlakozás-
sal (5) csõvezetéken (7) keresztül összekötött elnyeletõ tartályt (4) és a
szeleppel ellátott palack befogására és töltésére szolgáló töltõegységet
(2), ahol az elnyeletõ tartály (4) és a gáztartály reduktorral (14) ellátott
csõvezetékkel (15) van összekötve, a folyadéktartály vagy hálózati csat-
lakozás (5) és az elnyeletõ tartály (4) közötti csõvezetékbe (7) pedig
nagy nyomású kompresszor (8) és a gáztartályhoz reduktorral (14)
ellátott csõvezetékkel (9) csatlakoztatott injektor (10) van bekötve. A
találmány lényege abban van, hogy

– a gáztartály oxigéntartály (6b) és
– az oxigéntartály (6b) össze van kötve a töltõegységgel (2).
A találmány tárgya még eljárás oxigénnek folyadékban, elsõsor-

ban vízben történõ elnyeletésére, valamint szeleppel ellátott palackok-
nak oxigént tartalmazó folyadékkal történõ megtöltésére és nyomás alá
helyezésére, amely eljárás során a palackokba folyadékot és oxigént
vezetnek és a palackban a folyadék felett gázpárnát alakítanak ki. Az
eljárás lényege abban van, hogy az elnyeletést hûtött folyadékkal vég-
zik, és a töltés során elõször oxigént vezetnek a palackba, amivel leg-
alább 1–3 bar értékû elõfeszítést hoznak létre, majd elnyelt oxigént tar-
talmazó folyadékot vezetnek a palackba, legalább 5 bar túlnyomás
eléréséig, ahol a folyadékot az oxigén elnyeletése elõtt mágneses téren
vezetik keresztül.

(51) A23P 1/04 (2006.01)
A23C 23/00 (2006.01)
A23G 1/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00733 (22) 2006.09.19.
(71) Danone Kft., Budapest (HU)

(72) Horváth Péter 60%, Kaposvár (HU);
Furmeister, Heiko 40%, Rosenheim (DE)

(54) Eljárás magas víztartalmú termék csokoládéval történõ bevo-
nására és az így elõállított desszert

(74) Baranyi Éva, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás magas, 20–65 tömeg% víztartalmú
desszert mag, elõnyösen szelet vagy rúd alakú tejalapú mag csokoládé-
val történõ bevonására az alapanyag megfelelõ elõkészítésével, formá-
zásával, amelynek során a formázott mag felületi rétegének víztartalmát
átmenetileg lecsökkentik, a mag talpát lényegében kakaópor- és kakaó-
massza-mentes bevonómasszával bevonják, így talpréteget alakítanak
ki, majd a magot legalább a talpréteg által fedetlenül hagyott felületen
csokoládéval bevonják. A találmány tárgyát képezi az így elõállított
desszert is.

(51) A61K 31/13 (2006.01)
A61K 31/135 (2006.01)
A61K 31/38 (2006.01)
C07C 41/00 (2006.01)
C07C 43/02 (2006.01)
C07D 333/20 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00946 (22) 2006.12.22.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Bódi József 22%, Budapest (HU);

Szõke Katalin 19%, Budapest (HU);
dr. Éles János 17%, Budapest (HU);
dr. Fogassy Elemér 10%, Érd (HU);
Schindler József 10%, Budapest (HU);
Vukics Krisztina 7%, Budapest (HU);
Faragó János 5%, Szeghalom (HU);
Temesvári Krisztina 5%, Budapest (HU);
dr. Gáti Tamás 5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás duloxetin elõállítására és az új intermedierek
(57) A találmány tárgya eljárás az (I) képletû duloxetin

kémiai nevén: (S)-(+)-N-metil-N-(3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)-pro-
pil)-amin és gyógyászatilag megfelelõ sói elõállítására, olyan módon,
hogy
a) a (II) képletû

racém 3-(N-metil-N-benzil-amino)-1-(2-tienil)-1-propanolt a (III)
általános képletû
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amely általános képletben R1, R2 és R3 jelentése egymástól függet-
lenül hidrogénatom, halogénatom, ciano, nitro, amino, vagy egy vagy
több C1–C4 alkilcsoporttal szubsztituált aminocsoport; trifluormetil;
C1–C4 alkil, C1–C4 alkoxi, -C(=O)-NH2, C1–C4 alkoxikarbonil, triflu-
ormetoxi vagy hidroxi-csoport, D-fenil-glicin származékkal rezolvál-
ják a keletkezõ (IV) képletû

(S)-3-(N-metil-N-benzil-amino)-1-(2-tienil)-1-propanolt 1-flu-
or-naftalinnal reagáltatják, a keletkezõ (V) képletû

(S)-N-metil-N-benzil-N-(3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)-propil)-amint
(1-klóretil)-klór-formiáttal reagáltatják és a keletkezõ (I) képletû dulo-
xetinbõl kívánt esetben gyógyászatilag megfelelõ a sót állítanak elõ
vagy
b) a (IV) képletû

(S)-3-(N-metil-N-benzil-amino)-1-(2-tienil)-1-propanolt 1-fluor-
naftalinnal reagáltatják, a keletkezõ (V) képletû

(S)-N-metil-N-benzil-N-(3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)-propil)-amint
(1-klóretil)-klór-formittal reagáltatják és a keletkezõ (I) képletû dulo-
xetinbõl kívánt esetben gyógyászatilag megfelelõ sót állítanak elõ vagy
c) az (V) képletû

(S)-N-metil-N-benzil-N-(3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)-propil)-amint
(1-klóretil)-klór-formiáttal reagáltatják és a keletkezõ (I) képletû dulo-
xetinbõl kívánt esetben gyógyászatilag megfelelõ sót állítanak elõ.

A tárgya továbbá a találmánynak a (IV) képletû (S)-3-(N-me-
til-N-benzil-amino)-1-(2-tienil)-1-propanol oxalát, valamint az (V)
képletû, (S)-N-metil-N-benzil-N-(3-(1-naftiloxi)-3-(2-tienil)-pro-
pil)-amin vegyület maleát sója, mint új kulcsintermedier.

(51) A61K 31/337 (2006.01)
A61K 47/40 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01) (13) A2

(21) P 05 00804 (22) 2005.08.26.
(71) CycloLab Kutató-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Szente Lajos 50%, Budapest (HU);

dr. Szemán Julianna 40%, Budapest (HU);
Dobóné Helyes Katalin 10%, Budapest (HU)

(54) Oldószer- és detergensmentes docetaxel készítmények
(57) A találmány tárgyát fokozott vízoldékonyságú és kémiai stabilitá-
sú, páciensbarát, docetaxel citosztatikus hatóanyagot tartalmazó injek-
ciós és infúziós gyógyszerformulációk valamint ezek elõállítására szol-
gáló eljárások képezik, azzal jellemezve, hogy a taxánok közé sorolható
daganatellenes hatóanyag, a docetaxel, egy kémiailag módosított cikli-
kus-oligoszaccharid és polimerek megfelelõ kombinációjával vizes fizi-
ológiás oldatokban közvetlenül alkalmazható szilárd formában van je-
len. A találmány szerinti új gyógyszerformuláció parenterális úton,
mind bolusinjekció, mind infúzió formájában alkalmazva biztosítja a te-
rápiás hatáshoz szükséges docetaxel-koncentrációt. Ezáltal a szerves
koszolvens és detergens kombinációk jelenlétében formulázott doceta-
xel-kezelések okozta nem kívánatos mellékhatások elkerülhetõk.

(51) A61K 31/4365 (2006.01)
A61K 47/04 (2006.01)
A61K 47/38 (2006.01)
A61K 47/44 (2006.01) (13) A2

(21) P 06 00839 (22) 2006.11.14.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Fekete Pál 30%, Budapest (HU);

Leventiszné Huszár Magdolna 10%, Budapest (HU);
Szabóné dr. Révész Piroska 15%, Szeged (HU);
dr. Pálfi Zoltánné 10%, Budapest (HU);
Szlávyné Széll Zsuzsa 15%, Budapest (HU);
Buresné Papp Cecília 5%, Gödöllõ (HU);
Zsigmond Zsolt 15%, Budapest (HU)

(54) Klopidogrel-hidrogénszulfát polimorf 1 kristálymódosulatú
hatóanyagot tartalmazó szilárd gyógyszerkészítmény és eljárás
elõállítására

(57) A találmány tárgya hatóanyagként (I) képletû klopidogrel-hidrogén-
szulfátot polimorf 1 kristálymódosulatú formában tartalmazó szilárd
gyógyszerkészítmény (kapszula, tabletta és filmtabletta) és eljárás elõállí-
tására.

(51) A61K 31/7064 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01) (13) A2

(21) P 06 00626 (22) 2006.07.31.
(71) (72) dr. Dombrádi Viktor, Debrecen (HU);

dr. Aradi János, Debrecen (HU);
dr. Fésüs László, Debrecen (HU);
dr. Majoros László, Debrecen (HU);
dr. Farkas Ilona, Debrecen (HU);
dr. Gergely Lajos, Debrecen (HU);
dr. Tátrai Ágnes, Budapest (HU)

(54) Mononukleozidok új gyógyászati alkalmazása
(74) dr. Gyõrffy Béla, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát képezik tiolált pirimidin-mononukleozidok gyó-
gyászati alkalmazásai, közelebbrõl a 4-tio-uridinnek, analógjainak, mo-
noribo- és dezoxiribonukleozid származékainak és azok különbözõ válto-
zatainak és analógjainak gyógyászati alkalmazásai, illetve ezen vegyüle-
tek gyógyászatban való alkalmazásra. Elõnyösen, a találmány tárgyát ké-
pezi ezen vegyületek gombafertõzés-ellenes alkalmazásai, illetve a ve-
gyületeket tartalmazó készítmények.

(51) A62C 3/02 (2006.01)
A62C 27/00 (2006.01)
A62C 31/00 (2006.01)
B05D 1/08 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00846 (22) 2006.11.16.
(71) Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdõ- és Fahasznosítási

Regionális Egyetemi Tudásközpont, Sopron (HU)
(72) dr. Horváth Béla, Sopron (HU);

dr. Fekete Gyula, Perbál (HU)
(54) Kezdõdõ erdõtüzek oltására alkalmas, nagy nyomású vízzel

mûködõ, gyorsbeavatkozó mobil erdõtûzoltó berendezés
(57) A találmány tárgya kezdõdõ erdõtüzek oltására alkalmas nagy nyo-
mású, vízzel mûködõ gyorsbeavatkozó mobil erdõtûzoltó berendezés,
mely hordozó hegesztett alvázra (1) épített részegységekbõl, mint víztar-
tályból (2), vízszivattyúból (4), tömlõkbõl a tömlõdobokkal (6) és a szóró-
pisztolyokból (3) áll. A berendezés egy mûködõ egységbe van foglalva
úgy, hogy a hordozó jármûre rögzíthetõ, és ezáltal a tûz közelébe szállítva
azonnal mûködésbe hozható.

A berendezés kezdõdõ erdõtüzek oltására alkalmazható, segítségé-
vel megoldható az erdészetek igénye, amely szerint az erdõtüzet saját
eszközzel elkezdik oltani, így mód nyílik a károk jelentõs csökkentésére.

P246

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 7. szám II. kötet, 2008.07.28.

Szabadalmi bejelentések közzététele

(IV)

(V)

(I)



B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B32B 17/00 (2006.01)
B60J 1/00 (2006.01)
C03C 27/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00595 (22) 2006.07.18.
(71) Hirschler Üvegipari Vállalkozás, Sopron (HU)
(72) Hirschler László, Sopron (HU)
(54) Kitörési zónával és elõre meghatározott törési ponttal rendel-

kezõ menekülõablak, és eljárás annak elõállítására
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya kitörési zónával és elõre meghatározott törési
ponttal rendelkezõ menekülõablak jármûvek, elsõsorban vasúti jármû-
vek számára. A menekülõablaknak keretbe épített, laminált üvegtáblája
van. A laminált üvegtábla legalább két, edzett üveglapból és az üvegla-
pok között ragasztó, köztes rétegbõl áll, ahol az üveglapok a kitörési zó-
nában nem tapadnak egymáshoz. A megoldás lényege, hogy a kitörési
zónában (2) az üveglapok (5) és a ragasztó, köztes réteg (6) között tapa-
dást gátló fólia (7) vagy tapadást gátló réteg (10), és a ragasztó, köztes
réteget (6) a laminálás után megszakító legalább egy vágóelem (8) van
elhelyezve.

A találmány tárgyát képezi a menekülõablak elõállítási eljárása is,
amelynek során az edzett üveglapok közé ragasztó, köztes réteget he-
lyezünk, és a kitörési zónában az edzett üveglapokra vagy a ragasztó,
köztes rétegre tapadást gátló fóliát, és legalább az egyik edzett üveglap,
valamint a tapadást gátoló fólia közé legalább egy vágóelemet helye-
zünk, majd az üvegtáblát önmagában ismert módon lamináljuk, amikor
is a vágóelem a megolvadt ragasztó, köztes réteget teljesen átmetszi.

A menekülõablakot úgy is elõállíthatjuk, hogy az edzett üveglapok
közé ragasztó, köztes réteget helyezünk, és a kitörési zónában az edzett
üveglapokra vagy a ragasztó, köztes rétegre tapadást gátló réteget visz-
nek fel, és legalább az egyik edzett üveglap, valamint a ragasztó, köztes
réteg közé tapadást gátló anyaggal bevont, legalább egy vágóelemet
helyezünk, majd az üvegtáblát önmagában ismert módon lamináljuk,
amikor is a vágóelem a megolvadt ragasztó, köztes réteget teljesen
átmetszi.

(51) B62B 11/00 (2006.01)
B62B 3/00 (2006.01)
B62B 3/12 (2006.01)
B62B 5/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 07 00015 (22) 2007.01.10.
(71) Racionál Mérnöki Iroda Kft., Budapest (HU)
(72) Réfy Imre, Budapest (HU)
(54) Futómû
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány futómû kocsikhoz, amelynek kocsitesthez (5) ahhoz
viszonyított elfordulását lehetõvé tévõ módon csatlakoztatható váza (1),
és ahhoz csapággyal (3a) kapcsolódó önbeálló kerekei (2) vannak. A fu-
tómûre (II) az jellemzõ, hogy a vázhoz (1) annak súlyvonalába esõ, lefe-
lé nyúló, felül nyílást (13) tartalmazó, alul zárt háza (8) van, amelynek
alsó végrészében minden irányban önbeálló csapágy (10) van beépítve,
amelyhez alsó végrészével (9a) a házban (8) annak belsõ felületétõl táv-
közzel végighúzódó támasztórúd (9) csatlakozik, és ennek a felsõ vége a
nyíláson (13) át a váz (1) fölé van kivezetve, és a kocsitesthez (5)
csatlakoztathatóan van kiképezve.

(51) B62D 55/075 (2006.01)
B60B 19/04 (2006.01)
B62D 55/24 (2006.01)
B62D 55/30 (2006.01)
B62D 55/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 04 02314 (22) 2002.10.03.
(71) Galileo Mobility Instruments Ltd., Moshav Kfar Truman (IL)
(72) Spector, Yuval, Ramat Gan (IL);

Raz, Dan, Haifa (IL);
Novoplanski, Avishay, Moshav Beit Zeit (IL);
Rinberg, Gregory, Haifa (IL)

(54) Futómû jármûhöz, jármû és hajlékony hernyótalpheveder
(30) 60/326,430 2001.10.03. US
(86) PCT/IL 02/00807 (87) WO 03/029070
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya futómû jármûhöz, amely középpontjánál lévõ
tengely (13) körül való forgásra képes, lényegében kör alakú hernyó-
talpheveder-tartót képezõ tartóvázat tartalmaz, hajlékony hernyótalphe-
vedert (14) tartalmaz, és egy vagy több hernyótalphevedert nyújtó kere-
ket (20, 22) tartalmazó hernyótalphevedert nyújtó részegységet tartal-
maz, továbbá a futómû olyan elsõ vonóelrendezéssel rendelkezik,
amelynél a hajlékony hernyótalpheveder (14) lényegében kör alakú ke-
rékszerû futófelületet alkotva a tartóvázon van tartva, és olyan heveder-
nyújtó állapotba válthatóan van kiképezve, amelynél a kerekek (20, 22)
a hernyótalphevederhez (14) kapcsolódnak, és a futómû egy vagy több
másik vonóelrendezését létrehozva azt az elsõ vonóelrendezés mellett
felvett, lényegében feszültségmentes állapotához képest megnyújtott
állapotba nyújtva vannak elrendezve.

A találmány tárgyát képezi még a fenti futómûbõl egyet vagy töb-
bet tartalmazó jármû, valamint a futómûben való használatra szolgáló
hajlékony hernyótalpheveder (14) is.
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(51) B65G 53/00 (2006.01)
B65G 53/50 (2006.01) (13) A2

(21) P 07 00695 (22) 2007.10.29.
(71) Coperion Waeschle GmbH & Co. KG, Weingarten (DE)
(72) Ernst, Reinhard, Weingarten (DE);

Jokisch, Marcus, Ravensburg (DE);
Lang, Klaus-Peter, Bad Waldsee (DE);
Kniess, Jochen, Aulendorf (DE)

(54) Eljárás ömlesztett anyag pneumatikus úton történõ dugós
szállítására, valamint berendezés az eljárás megvalósítására

(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest

(57) Ömlesztett anyag pneumatikus úton történõ dugós szállítására szol-
gáló szállítóberendezés (1) a következõképpen mûködik: Elõször a szál-
lítóvezetékbe (5) átmenõ vezetéken (6) keresztül egy feladási helyre (4)
adott mennyiségû szállítólevegõt vezetnek, amely feladási helyen (4) a
szállítóvezetékbe (5) ömlesztett anyagot bevezetõ szakasz (21) torkol-
lik. A feladási helyen (4) rekeszkerekes zsilip (3) segítségével ömlesz-
tett anyagot vezetnek be a szállítóvezetékbe (5). Ezután a feladási hely-
rõl (4) az ömlesztett anyagot dugós szállítással továbbítják. A szállítás-
nál a feladási hely (4) tartományában mérik a szállítólevegõ tényleges
szállítónyomását, és meghatározzák a bevezetett tényleges szállító lég-
mennyiséget (FLM). Szállításnál elõször az indítási sorozatot dolgozzák
fel. A szállítást elõször nagy kezdeti szállító légmennyiséggel indítják,
és a rekeszkerekes zsilipet (3) indulási fordulatszámmal mûködtetik. A
kezdeti szállító légmennyiséget ellenõrzötten úgy csökkentik, hogy a
szállítólevegõ kezdetisebessége két elsõ határ között legyen. Ekkor a
tényleges szállítónyomást ellenõrzik. Az indítással párhuzamosan a
tényleges szállítónyomást a szállítónyomás-határ alatt tartják. Az indí-
tás után a szállító légmennyiség finombeállítására optimalizáló soroza-
tot dolgoznak fel, amelynek során a szállítólevegõt úgy állítják be, hogy
a ténylegeskezdeti sebesség/tényleges légnyomás értékpárja a nyomás-,
kezdeti sebesség- és szállítólégmennyiség-határokkal meghatározott
értéktartományon belül legyen. Ez olyan szállítási eljárást eredményez,
amellyel különbözõ ömlesztett anyagfajták szállíthatók különösebb kül-
sõ szabályozó beavatkozás nélkül.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 3/00 (2006.01)
C02F 3/10 (2006.01)
C02F 3/30 (2006.01)
C02F 3/34 (2006.01) (13) A1

(21) P 04 02222 (22) 2004.11.03.
(71) Észak-magyarországi Környezetvédelmi Kft., Sajóbábony (HU)
(72) Kiss László, Miskolc (HU);

dr. Kovács Kálmán, Sajókeresztúr (HU);
dr. Raisz Iván, Felsõzsolca (HU)

(54) Eljárás szennyvíz fluidizációs biofilmreaktorban történõ tisztí-
tására

(57) Találmány tárgya fluidizációs biofilmreaktorban (2) történõ szenny-
víztisztítás, mely szerint a tisztítandó szennyvizet a biofilmreaktor (2) al-
ján vezetik be, majd az oxigénnel telített szennyvíz legalább 50 térfo-
gat%-át az ülepítõben (4) történõ levegõ és lebegõ anyag leválasztása után
a biofilmreaktor (2) alsó harmadába anoxikus reaktorként mûködõ csöves
hõcserélõn (3) keresztül visszavezetve cirkuláltatják. A cirkuláltatást vé-
gezhetjük levegõvel mûködtetett ejektor (7) vagy folyadékszivattyú hasz-
nálatával.

A találmány szerinti eljárás elõnyösen felhasználható kommunális
és élelmiszer-ipari szennyvizek tisztítására.

(51) C07C 251/62 (2006.01)
A61K 31/15 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01) (13) A2

(21) P 05 01163 (22) 2005.12.20.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Galambos János 30%, Budapest (HU);

dr. Vastag Mónika 15%, Budapest (HU);
Bobok Amrita Ágnes 15%, Budapest (HU);
dr. Keserû György 10%, Telki (HU);
dr. Gál Krisztina 10%, Budapest (HU);
Benkõ Bernadett 10%, Budapest (HU);
Rill Attila 5%, Budapest (HU);
dr. Demeter Ádám 5%, Budapest (HU)

(54) Új, gyógyhatású vegyületek
(57) A találmány oltalmi körébe az (I) általános képletû vegyületek

ahol
R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, halogéna-

tom, alkil, alkoxi, halogénalkil- vagy cianocsoport; X jelentése CHR6 ál-
talános képletû csoport vagy oxigénatom; R3 jelentése alkilcsoport, R4

és/vagy R5 jelentése hidrogénatom, R6 jelentése hidrogénatom vagy al-
kilcsoport, vagy R3 és R4 a közöttük lévõ két szénatommal együtt egy
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(I)

1/B ábra



ciklohexán vagy ciklopentán gyûrût képez és/vagy R5 és R6 jelentése
együtt egy vegyértékkötés; Y jelentése adott esetben szubsztituált fe-
nil- vagy heterociklilcsoport; és/vagy enantiomerjeik és/vagy racemát-
jaik és/vagy diasztereomerjeik és/vagy geometriai izomerjeik és/vagy
sóik és/vagy hidrátjaik és/vagy szolvátjaik tartoznak. A találmány ol-
talmi körébe tartoznak továbbá az ilyen vegyületek elõállítására szol-
gáló eljárások, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, va-
lamint ezek alkalmazása mgluR5 receptor által mediált rendellenessé-
gek megelõzésére és/vagy kezelésére.

(51) C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
C07D 223/16 (2006.01)
C07D 243/14 (2006.01)
C07D 413/12 (2006.01)
C07D 267/14 (2006.01)
C07D 285/36 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01) (13) A2

(21) P 03 01665 (22) 2001.12.19.
(71) Actelion Pharmaceuticals Ltd., Allschwil (CH)
(72) Aissaoki, Hamed, Wittenheim (FR);

Clozel, Martine, Binningen (CH);
Weller, Thomas, Binningen (CH);
Koberstein, Ralf, Lörrach (DE);
Sifferlen, Thierry, Guewenheim (FR);
Fishli, Walter, Allsch viel (CH)

(54) Orexin receptor antagonista hatású benzazepinek és hasonló
heterociklusos származékok

(30) PCT/EP00/13289 2000.12.27. EP
(86) PCT/EP 01/15074 (87) WO 02/051838
(74) Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány (I) általános képletû vegyületekre vonatkozik – a
képletben

R1, R2, R3 és R4 egymástól függetlenül hidrogénatomot, halogén-
atomot, ciano-, nitro-, hidroxil-, rövid szénláncú alkil-, rövid szénláncú
alkenil-, rövid szénláncú alkoxi-, rövid szénláncú alkenil-oxi-, trifluor
-metil-, trifluor-metoxi-, cikloalkil-oxi-, aril-oxi-, heterociklil-oxi-, he-
terociklil-alkil-oxi-csoportot vagy R11CO-, NR12R13CO-, R12R13N-,
R11OOC-, R11SO2NH- vagy R14CO-NH-képletû csoportot jelent; vagy

R2 és R3 együtt, valamint R1 és R2 együtt és R3 és R4 együtt a fe-
nilgyûrûvel kondenzált öt-, hat- vagy héttagú, egy vagy két oxigénato-
mot tartalmazó telített gyûrût alkot;

R6 aril-, aralkil-, rövid szénláncú alkil-, rövid szénláncú alkenil-,
trifluor-metil-, cikloalkil-, heterociklil- vagy heterociklil-rövidszénlán-
cú alkil-csoportot jelent;

R6 hidrogénatomot vagy aril-, aralkil-, rövid szénláncú alkil-, rö-
vid szénláncú alkenil-, trifluor-metil-, cikloalkil-, heterociklil- vagy he-
terociklil-rövidszénláncú alkil-csoportot jelent;

R7 és R8 egymástól függetlenül hidrogénatomot vagy aril-, aral-
kil-, rövid szénláncú alkil-, rövid szénláncú alkenil-, cikloalkil-, hetero-
ciklil- vagy heterociklil-rövid szénláncú alkil-csoportot jelent;

R9 és R10 egymástól függetlenül hidrogénatomot vagy aril-,
aril-cikloalkil-, aralkil-, rövid szénláncú alkil-, rövid szénláncú alke-
nil-, rövid szénláncú alkinil-, cikloalkil-, heterociklil- vagy heterocik-
lil-rövid szénláncú alkil-csoportot jelent; és

-X-Y- jelentése egymástól függetlenül -CH2CH2-, -O-CH2-,
-S-CH2-, -SO2-CH2 vagy -NR15-CO-csoport.

(51) C07F 9/547 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00122 (22) 2006.02.14.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató Központ

Biomolekuláris Kémiai Intézet, Budapest (HU)
(72) Kaleta Zoltán 47%, Székesfehérvár (HU);

dr. Soós Tibor 47%, Budapest (HU);
Dembinski, Roman 6%, Rochester, Michigan (US)

(54) Új vegyületek és alkalmazásuk
(74) Giber János, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
(57) A találmány új fluorozott vegyületekre vonatkozik, amelyek La-
wesson-reagensként alkalmazhatók tionálási és gyûrûzárási reakciók
esetében.

A Lawesson-reagensek alkalmazásával karbonil vegyületek, illet-
ve karbonil-csoporttal rendelkezõ vegyületek alakíthatók át tiokarbonil
vegyületekké, ezeket a reakciókat nevezzük tionálási reakcióknak.

A találmány tárgya, hogy a tionálási és gyûrûzárási reakciókban
ismert reagensként használatos Lawesson-reagens helyett annak új flu-
orozott származékait állítják elõ új, elõnyös eljárással.

A találmány tárgya továbbá, hogy a fluorozott Lawesson-reagen-
sek elõállítását megakadályozó elektronszívó perfluorozott, vagy rész-
legesen fluorozott csoportok hatását szigetelõ szénatomokkal, illetve
szigetelõ hatású csoportokkal ellensúlyozzák, így az eredetileg gátolt
reakció végbemegy, vagy jobb hatásfokkal játszódik le.

A fluorozott Lawesson-reagensek alkalmazásának elõnye, hogy az
eddig alkalmazott nehézkes és idõigényes kromatográfiás tisztítás he-
lyett egyszerû, gyors és jól kezelhetõ extrakciós elválasztási módszer-
hez jutnak.

A reagensekbe beépített perfluorozott részek lehetõvé teszik, hogy
az alkalmazáskor, a reagensek maradékát, illetve feleslegét ezzel az
egyszerû extrakciós technikával elválasszák a reakcióelegytõl.

Ennek alapján szintetikus szempontból jelentõs mértékben leegy-
szerûsödik a fluoros Lawesson-reagensekkel kiváltott tionálási eljárá-
sok reakcióelegyének feldolgozása, valamint út nyílik a tionálási mód-
szer automatizálása elõtt a kombinatórikus kémiában.

(51) C07K 5/02 (2006.01)
A61K 38/08 (2006.01)
A61K 38/10 (2006.01)
C07K 5/04 (2006.01)
C07K 7/14 (2006.01)
C07K 7/02 (2006.01)
A61K 38/16 (2006.01)
A61P 9/14 (2006.01) (13) A2

(21) P 06 00814 (22) 2006.10.27.
(71) Biostatin Gyógyszerkutató-Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Horváth Anikó 16%, Budapest (HU);

dr. Kéri György 16%, Budapest (HU);
dr. Tóvári József 15%, Üröm (HU);
dr. Seprõdi János 13%, Budapest (HU);
dr. Vántus Tibor 13%, Budapest (HU);
dr. Kenessey István 10%, Budapest (HU);
dr. Idei Miklós 9%, Budapest (HU);
Tanai Gyula Sándorné 8%, Budapest (HU)

(54) Angiogenezis aktiválására alkalmas peptidek, alkalmazásuk
és ezeket tartalmazó gyógyszerek

(74) dr. Palágyi Tivadar, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány kis molekulasúlyú (I) általános képletû peptidekre vo-
natkozik. A találmány továbbá ilyen peptideket tartalmazó, angiogené-
zis és vaszkularizáció stimulálására képes gyógyászati kompozíciókra is
vonatkozik.

A találmány továbbá ezeknek a vegyületeknek az alkalmazására
vonatkozik sérült szövetek, így krónikus sebek, iszkémia vagy szívat-
tak által károsított szívszövetek és szélütés által károsított idegszövetek
kezelésére szolgáló gyógyászati kompozíciók elõállítására.

A találmány angiogenézist gátló anyagok vizsgálatára szolgáló
szövetminták elõállítására használt módszerre is vonatkozik.
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– ahol
Q jelentése Lys, Cys vagy Ser, és
a) ha Q jelentése Lys, akkor
X jelentése R0, R0-Tyr-Pro-Asp-Glu-Ile-Glu-Tyr-Ile-Phe, R0-Ile-

Lys-Pro-His-Gln-Gly-Gln, R0-Pro-Glu-Ser-Thr-Asn-Leu vagy
R0-Gly-Val-Ser-Ser-Ser-Ser,

R0 jelentése H vagy a peptidkémiában általánosan használt NH2-védõ
csoport,

R1 jelentése Trp, D-Trp, Phe, D-Phe, �-Asp(�-Dopa), �-Asp(�-Ind),
Tyr-Pro-Asp-Glu-Ile-Glu-Tyr-Ile-Phe, Ile-Lys-Pro-His-Gln-Gly-
Gln, Pro-Glu-Ser-Thr-Asn-Leu, Gly-Val-Ser-Ser-Ser-Ser vagy
vegyértékkötés,

R2 jelentése Gly, Asn-Asp-Glu-Gly-Leu-Glu-(Gly)a, Asp-Asp-Gly-
Gln-Ile-(G1y)n, His, Ser, Cpa, Dopa, Tyr, Thr, Pro, Trp-Ser,
Phe-Ser, 2-amino-fenil- vagy Cys(X2), ahol
X2 jelentése Acm, Bzl vagy a peptidkémiában általánosan hasz-

nált SH-védõ csoport, és
R3 jelentése OH, OMe, NH2 vagy egy vagy két azonos vagy eltérõ

C1–C6 alkilcsoporttal szubsztituált amidcsoport, Thr-NH2 vagy
Tyr-OMe,

b) ha Q jelentése Cys, akkor
R0, X és R3 jelentése megegyezik a fentebb a) alatt meghatározottak-

kal,
R1 jelentése Trp, D-Trp, Phe, D-Phe vagy vegyértékkötés, és
R2 jelentése Ser, Thr, Tyr, Dopa, His, Cpa vagy Dbt,
c) ha Q jelentése Ser, akkor
R0 jelentése megegyezik a fentebb a) alatt meghatározottakkal,
R1, R2 és R3 jelentése megegyezik a fentebb b) alatt meghatározottak-

kal, és
X jelentése H, Bzl vagy a peptidkémiában általánosan használt

OH-védõ csoport –
vagy azok gyógyászatilag elfogadható sói vagy fémkomplexei.

(51) C10L 5/40 (2006.01)
B09B 3/00 (2006.01)
C10L 5/44 (2006.01)
C10L 5/48 (2006.01)
C04B 7/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 05 01152 (22) 2005.12.14.
(71) Duna-Dráva Cement Kft., Vác (HU)
(72) dr. Szabó László, Budapest (HU);

Katona Lajos, Siklós (HU);
Nemeskéri Károly, Harkány (HU);
Csörge Tibor, Pécs (HU)

(54) Eljárás energiafû nagyipari teljes hasznosítására
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) Az eljárás energiafû elégetéssel történõ ipari hasznosítására vonat-
kozik, amelynek során az energiafüvet más tüzelõanyagokkal vagy al-
ternatív tüzelõanyagokkal társítva a cementklinkergyártásnál alkalmaz-
zák. Az elégetett energiafû hamuja beépül a klinkergyártás oxidjaiba a
klinkergyártó forgókemencében. Az enegiafüvet szecskázott formában
felaprítva, légárammal adagolják a forgókemence égõihez más
tüzelõanyagokkal társítva, külön mérlegelve.

(51) C12N 9/02 (2006.01)
C12N 15/31 (2006.01)
C12N 15/82 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00691 (22) 2002.10.24.
(71) The United States of America as represented by the Secretary

of Agriculture, Washington, D.C. (US)
(72) Oliver, Martin J., Lubbock, Texas (US);

Oliver, Melvin J., Lubbock, Texas (US);
Burke, John J., Lubbock, Texas (US);
Velten, Jeffrey P., Lubbock, Texas (US)

(54) Szintetikus herbicidrezisztencia-gén
(30) 60/335,464 2001.10.24. US

60/375,529 2002.04.25. US
10/279,452 2002.10.24. US

(86) PCT/US 02/34084 (87) WO 03/034813
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgyát szintetikus herbicidrezisztencia-gén képezi, to-
vábbá a találmány szerinti gén alkalmazása herbicidrezisztens transzgeni-
kus növények elõállítására, valamint a gén szelekciós markerként történõ
alkalmazása.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D04B 27/34 (2006.01)
A01F 15/14 (2006.01)
B65B 11/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00704 (22) 2006.09.04.
(71) Partium ’70 Zrt., Debrecen (HU)
(72) Hangyál Gábor, Debrecen (HU)
(54) Eszköz és eljárás hurkolt háló kiterített méreténél keskenyebb

méretre való feltekercselésére
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eszköz hurkolt háló (1) kiterített méreténél keske-
nyebb méretre való feltekercselésére a hurkológép (2) módosítása nélkül,
ahol a hurkolt háló (1) egymástól egyenlõ távolságra elrendezett hosszirá-
nyú láncszálakból (3) és keresztirányú vetülékszálakból (4) van hurkoló-
gépen (2) hurkolva, ismert módon, ahol a keresztirányú vetülékszálak (4)
mindegyikének hosszúsága megegyezik a számított vetülékszál-hosszú-
sággal, majd a kész hurkolt háló (1) tekercselõgépen (5) van tekercsbe (6)
gyûjtve. A hurkolt háló (1) két szélsõ láncszálának (7) távolsága (8) a te-
kercs (6) tekercsszélességénél (9) nagyobbra van választva a láncszálak
(3) számának növelésével. A hurkolt háló (1) és a tekercselõgép (5) közé –
a hurkolt háló (1) keresztirányú méretének tekercsszélességre (9) való
csökkentése érdekében – egymással és a hurkolt háló (1) tekercselési irá-
nyával (10) párhuzamosan kialakított, legalább a láncszálak (3) számával
megegyezõ számú horonnyal (11) ellátott horonypálya (12) van iktatva. A
horonypálya (12) két szélsõ hornyának (13) horonytávolsága (14) a
tekercs (6) tervezett tekercsszélességével (9) megegyezõre van
kiképezve.

A találmány eljárás hurkolt háló kiterített szélességi méreténél ki-
sebb méretre való feltekercselésére, tekercselõgép alkalmazásával, ahol
a hurkolt hálót hosszirányú láncszálakból és a láncszálakat egymáshoz
párhuzamosan összekötõ vetülékszálakból hurkolják ismert módon, ahol
a keresztirányú vetülékszálak mindegyikének hosszúsága megegyezik a
számított vetülékszál-hosszúsággal. A hurkolt háló két szélsõ láncszálá-
nak távolságát a tekercs tekercsszélességénél nagyobbra választják a
láncszálak számának növelésével, majd a kész hurkolt hálót a tekercselõ-
gépre való rávezetés elõtt, legalább a láncszálak számával megegyezõ
számú horonnyal ellátott horonypályán vezetik végig, amelynek során az
egymás melletti láncszálakat egymás melletti hornyokba fektetik. A hor-
nyokat a tekercselési iránnyal és egymással párhuzamosra állítják be, és
a két szélsõ hornyot – a hurkolt háló keresztirányú méretének tekercsszé-
lességre való csökkentése érdekében – a tekercselési méret tervezett
szélességének megfelelõ horonytávolságra képezik ki. Ezt követõen a
horonypályán végigvezetett hurkolt hálót a tekercselõgépre vezetik és
feltekercselik.
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E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E02D 31/00 (2006.01)
E02D 31/02 (2006.01)
E04B 1/70 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00539 (22) 2006.06.27.
(71) (72) Zádor Oszkár, Gyõr (HU);

Eszes Tibor, Bakonypéterd (HU)
(54) Eljárás szigeteletlen padozatú épületek aktív padlószellõzteté-

sére
(57) A találmány eljárás talajnedvesség ellen nem szigetelt padozatú
épületek aktív padlószellõztetésére fõleg mûemlék épületek, templo-
mok talajnedvesség és pára okozta nedvesedésbõl keletkezõ károsodá-
sok kiküszöbölésére alkalmas.

A találmány megoldása az, hogy a szigeteletlen padlóban (3) a
padló alatti nagyszemcsés kavicságyazatban (7) egy szellõztetõ drén-
csõrendszert (1) alakítanak ki, melybõl a párát a padlóból állandóan
(célszerûen kis teljesítményû) csõventilátorral (16) aktívan mozgatott
levegõ viszi el, úgy, hogy a páraérzékelõvel vezérelt (megfelelõ he-
lyekre) beépített kis teljesítményû csõventilátorok (16) a csõrendszer-
ben lévõ levegõt csekély sebességgel mozgatják és a homlokzatra
kivezetett csövekbe (13) juttatva a (talaj)nedvességet elszállítják.

Az eljárással létesülõ aktív padlószellõzõ rendszer kiegészíthetõ,
kombinálható lég- és kábelfûtéssel, mely elõnyösen szárítja az épület
belsõ padló alatti kavics- illetve talajréteget, másrészt a temperált padló
a felette lévõ levegõ fûtésével a páralecsapódási hajlamot szünteti meg.

Az aktív padlószellõztetõ rendszerben keringetett levegõt a hõszi-
vattyú elvén mûködõ geotermikus energiával is elõ lehet „melegíteni”.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F01C 1/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00591 (22) 2006.07.18.
(71) (72) Miklós János, Békéscsaba (HU)

(54) Hõerõgép, szállításra használt gépi meghajtású eszközök
mozgatására

(57) Hõerõgép, szállításra használt gépi meghajtású eszközök mozgatá-
sára, melynek motorblokkjában (1) csuklós forgó apparát (11) van oldal-
falba csapágyazással beszerelve. Magában foglal egy nagy fogaskereket
(19), vele egybeöntött forgórész-összetartó csuklós villákat (20), ame-
lyek csapszeggel (33) kapcsolódnak a csuklós idomokkal (34) amiben
tömítõ lapok (12) helyezkednek el. A központi csõ hajtó tengely (14) ol-
datfalba csapágyazva kinyúlik hátra, és rajta helyet foglal a lendítõkerék
fogaskoszorúval. Ha megforgatják a gépszerkezetet, a szívónyíláson (5)
levegõ és benzin 1–16-os arányban beáramlik, majd a sûrítõtérben (30)
megkezdõdik a beszívott keverék sûrítése, a sûrített keveréket a gyújtó-
gyertya (26) meggyújtja, és a terjeszkedési térben (32) végbemegy a
munkafolyamat. A gáz a kipufogónyíláson (6) keresztül kiáramlik a
szabadba.

(51) F03D 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00866 (22) 2006.11.24.
(71) (72) Mátay György Tibor 80%, Visegrád (HU);

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

(54) Szélturbina felépítmény, fõleg belsõ kontinentális alkalma-
zásra

(57) A találmány egy vagy több rotorral (1) felszerelt szélturbina felépít-
mény, fõleg belsõ kontinentális alkalmazásra legalább egy alsó, vala-
mint rászerelt felsõ, szükség szerint külön fordítható összekötõ tartóval,
amelynél a felsõ toronyrész a turbinával együtt átfordítható az összekötõ
tartó tengelye körül, egy részben hengeres elem közbeiktatásával. A tur-
binaházba kompresszort/motort építhetnek, amely a többlábú torony-
szerkezet oszlopait sûrített levegõvel tudja feltölteni, illetve abból motor
üzemmódban kinyerni.

(51) F16F 1/18 (2006.01)
E05D 1/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 07 00022 (22) 2007.01.11.
(71) (72) Milasky Zakariás, Budapest (HU)
(54) Csavart laprugó, amely csuklóként mûködik
(57) A találmány rugós csukló (zsanér, forgópánt) szerkezet, amely két
merev alkatrész közé helyezve azok egymáshoz képesti elfordulását biz-
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tosítja, oly módon, hogy a szerkezet két pozícióban lesz nyugalmi hely-
zetben, és a nyugalmi helyzetekben a két merev alkatrész egymással be-
zárt szögét beállíthatják 80 és 120 fok között. A találmány alkalmazási
területét mindazok a szerkezetek jelentik, ahol létezik két alkatrész, me-
lyek egymáshoz képest elfordulhatnak úgy, hogy nyitott vagy zárt
pozícióban legyenek nyugalmi állapotban.

A találmány lényege, hogy a rugós csuklót (1) egyetlen, síkbeli
elembõl alakítja ki, oly módon, hogy két szimmetrikus, konvexen ívelõ
pántjának (4, 5) egyik végét az elem eredeti síkjában (15), másik végét
az arra merõleges (16), az elem szimmetriatengelyében állított síkban
kapcsolja össze.

A találmány szerinti csukló egy elõnyös kiviteli alakjában kiala-
kítható egy merevítõ (3), amely a síkbeli elem szimmetriatengelyén fut,
és amely összeköti a körszakaszok két végét, így egyrészt stabilizálja a
csuklót, másrészt segíti annak a beállítását.

(51) F21S 4/00 (2006.01)
F21V 23/06 (2006.01) (13) A1

(21) P 07 00284 (22) 2007.04.17.
(71) (72) Tsai, Nai-chen, Taipei Shien (TW)
(54) Világítóelem-füzér
(30) 20071000872007.02.06. AU
(74) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya olyan világítóelem-füzér, amely vezetõ anyag-
ból készült huzalokból (2, 3) és egy sor világítóegységbõl (10) áll. A vi-
lágítóegységeket (10) olyan LED-lapkák (1) alkotják, amelyek az egyik,
vezetõ anyagból készült huzallal (2) közvetlen összeköttetésben vannak,
és fémbõl készült huzal (11) útján össze vannak kötve a másik, vezetõ
anyagból készült huzallal (3). A LED-lapkát (1), a fémbõl készült huzalt
(11) és a vezetõ anyagból készült huzalokat (2, 3) tokozás (4) zárja körül.
Ily módon a vezetõ anyagból készült huzalok (2, 3) és a világítóegységek
(10) az eddig ismerteknél tökéletesebb és elõnyösebben alkalmazható
újszerû világítóelem-füzért alkotnak.

(51) F23C 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00756 (22) 2006.09.28.
(71) MATÛZ Magyar Tüzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(72) dr. Barta László, Szentendre (HU)

(54) Eljárás és berendezés biomassza tüzelésére mennyezetégõs por-
széntüzelésû kazánokban

(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány eljárás biomassza tüzelésére mennyezetégõs porszéntü-
zelésû kazánban, ahol a biomasszát kalapácsos malomba, majd légszérbe
vezetik, onnan transzportventilátorral a mennyezetégõs kazán égõihez ve-
zetik, és égési levegõvel keverve elégetik. A találmány szerinti eljárás lé-
nyege, hogy a légszérbõl (14) a durva biomassza frakciót a kalapácsos ma-
lomba (13) visszavezetik, és a finom frakciót a transzportventilátorral (15)
az égõhöz (5) vezetik, és a tûztérben (2) elégetik, míg a kazán alján kihul-
ló, elégetlen biomasszaszemcséket hûtõlevegõ segítségével a transzport-
ventilátor (15) szívócsonkjához vezetik, és az égési levegõ egy részét a ka-
lapácsos malomba (13) vagy az elõtt vezetik a biomassza áramához,
másik részét pedig a kazán alján kihulló, elégetlen biomassza áramához
vezetik.

A találmány továbbá berendezés biomassza tüzelésére, amelynek
mennyezetégõs porszéntüzelésû kazánja (1), kalapácsos malma (13),
légszere (14), transzportventilátora (15), égõje (5) és levegõellátó rend-
szere van. A találmány szerinti berendezés lényege, hogy a kazán (1)
tûztere (2) hõsugárzó anyaggal bevont mennyezettel (3) rendelkezik, a
kazán (1) alján tölcsérszerûen (4) van kialakítva, és a tölcsérfal hõsugár-
zó anyaggal van bevonva, a tölcsér (4) alatt láncos kaparó (8) van elren-
dezve, amely a vezeték révén a transzportventilátorhoz van kapcsolva, és
a betét nélküli légszér (14) kilépõnyíláshoz illesztett merülõcsõvel ren-
delkezik, és a transzportventilátor (15) szívóoldala a légszérrel (14) és a
láncos kaparóval (8) szállítóvezetékkel van kapcsolatban, az égõk (5)
legalább négy biomassza-bevezetõ fúvókával és szekunder és/vagy terci-
erlevegõ-csatornával rendelkeznek.

(51) F23G 7/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00732 (22) 2006.09.19.
(71) (72) Hangai Sándor, Budaörs (HU)
(54) Kemencés szárítóközeg-elõállító berendezés és eljárás gabona-

termény szárításhoz, bálás növényi szármaradványok alterna-
tív hõenergiájának felhasználásával

(57) A találmány a földgáz elégetésével mûködõ gabonaszárítók hõterme-
lésének kiváltására ajánl alternatív megoldást.

A berendezés és eljárás alkalmas a mezõgazdaságban nagy tömeg-
ben fellelhetõ, bebálázott, száraz növényi szármaradványok adagolt, be-
fúvott levegõvel való elégetésével hõenergia termelésére, amely a meg-
felelõ felületek között áramoltatott levegõt felhevíti, majd a légkeverõ
(2) a megfelelõ mennyiségû, különbözõ hõmérsékletû levegõkomponen-
seket (24, 25, 26) összekeverve, a beállításoknak megfelelõ hõmérsékle-
tû szárítóközeget (27) képes elõállítani.

A mûködés során a begurított bálákat nem kell feldarabolni, mert a
tûzágy térfogata a levegõbevezetés helyének és mennyiségének változta-
tásával széles intervallumban módosítható, és a szabályozottan egyenletes
égetéssel egyenletes mennyiségû hõtermelés valósítható meg, egyszerû
felépítés és gazdaságos üzemeltetés mellett.

A tûzteret (11) és a lángteret (10) a hõszigetelõ rács (18) választja el,
ami által a lángtér (10) hõkapacitása nem tud visszahatni a tûzágyba fo-
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lyó alacsonyabb hõmérsékletû égési, gázosítási folyamatra, és ezzel is
stabillá, egyenletessé válik az égési folyamat.

(51) F23K 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00640 (22) 2006.08.09.
(71) MATÛZ Magyar Tüzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(72) dr. Barta László, Szentendre (HU)
(54) Eljárás és berendezés szén eltüzelésére
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány eljárás szén eltüzelésére, ahol a szenet a tûztér felsõ zó-
nájából elszívott füstgázzal elõmelegítik, õrlik, osztályozzák, majd a
tûztérben elégetik.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy az eltüzelendõ szenet
két részre, primer és szekunder részre bontjuk, a primer szénáramot a
tûztér (2) felsõ zónájából elszívott füstgázzal a szén gyulladási hõmér-
séklete közelébe melegítik, majd a füstgáz-szén keveréket egy primer
malomba (6) vezetik, amelybõl nyert õrleményt magas daravisszaveze-
tõ képességgel jellemezhetõ primer osztályozóba (7) nyomják, a primer
osztályozóban (7) a szénõrleményt finom és durva frakcióra bontják, és
a finom frakciót a tûztér (2) alsó zónájába (3) vezetik, ahol az égési le-
vegõ egy részével keveredik, míg a durva frakciót a primer malomba
(6) visszajuttatják és újra õrlik, a másik szénrészt, azaz a szekunder sze-
net a tûztérbõl (2) visszaszívott füstgázzal összekeverve a gyulladási
hõmérséklethez közeli hõfokra melegítik, és szekunder malomba (9)
vezetik, ahonnan az õrleményt szekunder osztályozóba (10) juttatják,
és a finom frakciót a tûztér középsõ zónájába (4) fújják, ahol az égési
levegõ egy részével keveredik, a kikerülõ durva szénpor frakciót két
részre bontva egyrészt a primer malomba (6), másrészt a szekunder ma-
lomba (9) vezetik, és az égéshez szükséges levegõt a kazánon belül
vagy kívül elõmelegítik, két részre bontják, egyik részét mint gyújtóle-
vegõt a primer és szekunder szén áramával együtt fújják be a kazán alsó
és középsõ zónájába (3, 4), míg a másik részt mint fõlevegõt a szén
bejuttatási helyétõl eltérõ helyen a tûztér alsó és középsõ zónájába (3,
4) juttatják.

A találmány továbbá berendezés a találmány szerinti eljárás foga-
natosítására.

(51) F23K 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00734 (22) 2006.09.20.
(71) MATÛZ Magyar Tüzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(72) dr. Barta László, Szentendre (HU)
(54) Eljárás és berendezés magas fûtõértékû szén tüzelésére ala-

csony fûtõértékû szénre tervezett kazánokban
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás magas fûtõértékû szén tüzelésére ala-
csony fûtõértékû szén elégetésére tervezett kazánokban, ahol a szenet
elõszárítón elõszárítják, malomban õrlik, majd a kazán égõihez vezetik,
és égési levegõvel és/vagy füstgázzal összekeverik és elégetik.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a magas fûtõértékû sze-
net a malomban (6) az alacsony fûtõértékû szeneknél alkalmazott õrlés-
nél kapott szemcseméretnél finomabb szemcseméretre õrlik, majd a
légszérben (7) osztályozva a durva szénpor frakciót a malomba (6)
visszavezetik, és a finom frakciót a négy égõbõl kettõhöz (8) vezetik,
és a tûztérben elégetik, míg az égési levegõ egy részét õrlés (malom)
elõtt vezetik a szénáramhoz, másik részét a szénporba befújva szénpor
égõkhöz, míg a maradékot pedig a két kimaradt égõn (9) keresztül a
tûztérbe vezetik.

A találmány továbbá berendezés magas fûtõértékû szén tüzelésére
alacsony fûtõértékû szén elégetésére tervezett kazánokban, amelynek
tûztere (2), elõszárítója (5), malma (6), légszere (7), égõi és levegõ- és
füstgázellátó ventilátora (10, 11) van.

A találmány szerinti berendezés lényege, hogy a malom (6) forgó-
részén elrendezett verõlapátok végein forgásirányba elõre álló csõrök
vannak elrendezve, és a csõrök és a malom háza közötti távolság legfel-
jebb 100 mm, és a légszér (7) a levegõ füstgáz, szénpor keverék útjában
elrendezett, annak nagyobb frakcióját visszavezetõ torló- és/vagy per-
dítõ elemekkel, és a légszér (7) kilépõnyílásában elrendezett merülõ-
csõvel rendelkezik, és az égõ (8) egy felsõ és egy alsó szénfúvókában
végzõdik, melyek kilépõ felületén torlóelemek vannak elhelyezve.

(51) F23K 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00641 (22) 2006.08.09.
(71) MATÛZ Magyar Tüzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(72) dr. Barta László, Szentendre (HU)
(54) Eljárás és berendezés szilárd tüzelõanyagok osztott zónás tü-

zelésére, magas hõmérsékletû füstgáz felhasználásával
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás szilárd tüzelõanyagok osztott zónás tü-
zelésére magas hõmérsékletû füstgáz felhasználásával, ahol két, ikerki-
alakítású bunkerbõl (10, 10a, 12, 12a) adagolt nyers tüzelõanyagból, a
kazán (21) tûzterébõl (23) nyert füstgázból, és elõmelegített primer leve-
gõbõl elõállított és malomban (3, 5) durvára õrölt tüzelõanyagot közvet-
lenül vagy alacsony recirkulációs számú osztályozón keresztül a kazán
(21) kigázosító zónájába (27) vezetik, a két ikerkialakítású bunkerbõl
adagolt további nyers tüzelõanyagból, a kazán (21) tûzterébõl (23) nyert
füstgázból és elõmelegített primer levegõbõl elõállított, és malomban (1,
7) finomra õrölt tüzelõanyagot magas recirkulációs számú osztályozón
(2, 8) keresztül a kazán (21) utóégetõ zónájába (24), míg a recirkulációs
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szám alapján meghatározott mennyiségû poranyagot a malomba vissza-
vezetik, a kigázosításhoz szükséges levegõt pedig elõmelegítve, alulról
a kazán (21) kigázosítási zónájába (27) vezetik, míg az utóégetéshez
szükséges levegõt szintén elõmelegítve, két részre osztják, és az egyik
részt mint primer levegõt a durva és finom õrlésû szénárammal együtt a
kazán (21) kigázosító és utóégetõ zónájába, másik részét mint szekunder
levegõt a kazán (21) legalább két helyén, annak utóégetõ zónájába (24)
fújják.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a finom és szilárd tüze-
lõanyag-áramhoz tartozó adagolóból recirkulált poranyag egy részét a
durva szilárd tüzelõanyag-áramhoz tartozó malomba vezetik, míg a
durvára õrölt szilárd tüzelõanyag tömegáramát magasabbra választják,
mint a finomra õrölt szilárd tüzelõanyag tömegárama.

A találmány továbbá berendezés a találmány szerinti eljárás foga-
natosítására.

(51) F24J 2/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00106 (22) 2007.02.01.
(71) (72) Bencze Péter, Göd (HU)
(54) Napsugárral hõtermelõ vákuumlencse
(57) A találmány tárgya alacsony hõmérsékleten is hatékonyan mûködõ
gazdaságos napkollektor, meleg víz elõállítására. A szerkezet egy fém-
abroncs (3) közé szorított lencse alakban meghajlított, egymással szem-
befordított két üveglencse (1, 8), mely gumigyûrûvel (2) van tömítve.

A nap belépõ sugarai a fekete hõelnyelõ fémlemezt (6) átmelegí-
tik, mely a csõkígyón (5) keresztül fagyálló folyadék áramoltatásával
elvonja a keletkezett energiát.

Az átmelegedett hõelnyelõ lemez (6) alsó részébõl kisugárzó ener-
giát az üveglencse (8) alsó felén lévõ alumínium hõvisszaverõ fólia (7)
visszaveri önmagára, így az is hasznosul.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G03H 1/26 (2006.01)
G03H 1/00 (2006.01)
G11B 7/0065 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00933 (22) 2006.12.20.
(71) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 40%,

Budapest (HU);

MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet 22,5%,
Budapest (HU);
Széchenyi István Egyetem 22,5%, Gyõr (HU);
Technoorg Linda Tudományos Mûszaki Fejlesztõ Kft. 15%,
Budapest (HU)

(72) Borbély Vencel 6,10%, Szentendre (HU);
dr. Czitrovszky Aladár 18,75%, Budapest (HU);
dr. Füzessy Zoltán 12,35%, Budapest (HU);
dr. Gyímesi Ferenc 12,35%, Göd (HU);
Harmati István 2,25%, Szentes (HU);
dr. Lotfi Abdelhakim 11,25%, Budapest (HU);
dr. Molnárka Gyõzõ 6,75%, Gyõr (HU);
Nagy Attila 2,25%, Gyõr (HU);
dr. Nagy Attila Tibor 11,25%, Budaörs (HU);
dr. Ráczkevei Béla 9,2%, Budapest (HU);
Szigethy Dezsõ 7,5%, Budapest (HU)

(54) Elrendezés és eljárás hologramok digitális feldolgozására
(74) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) Hologramok digitális feldolgozására alkalmas elrendezés céltárgyat
is magában foglaló, a céltárgy hologramját elõállító optikai rendszert, az
optikai rendszerrel optikai kapcsolatban álló optikai érzékelõeszközt tar-
talmazó kamerát, a kamerával adatátviteli kapcsolatban álló regisztráló és
feldolgozó rendszert tartalmaz, ahol az optikai érzékelõeszközt tartalma-
zó kamera (20) a regisztráló és feldolgozó rendszerrel (40) vezérlési kap-
csolatban álló, az optikai érzékelõsíkjának két irányában mozgatható
kamerabeállító és -mozgató eszközhöz (30) van rögzítve.

Hologramok digitális feldolgozására vonatkozó eljárás során céltár-
gyat is magában foglaló alkalmas optikai rendszer segítségével a cél-
tárgy és optikai érzékelõeszköz adott viszonylagos helyzetében az opti-
kai érzékelõeszköz síkjában létrehozzák a céltárgy hologramját, a cél-
tárgy hologramjának az optikai érzékelõeszközre esõ részét digitális for-
mában tárolják az egyik helyzetébõl egy szomszédos helyzetébe a hozzá
rögzített kamerabeállító és -mozgató eszköz (30) segítségével mozgatott
kamerával adatátviteli kapcsolatban álló regisztráló és feldolgozó rend-
szerben, ezt követõen a céltárgy és az optikai érzékelõeszköz egy eltérõ
egymáshoz viszonyított helyzetében a céltárgy hologramjának az optikai
érzékelõeszközre esõ részét a regisztráló és feldolgozó rendszerben digi-
tális formában tárolják, a céltárgy és az optikai érzékelõ viszonylagos
helyzetét úgy állapítják meg, hogy az optikai érzékelõ által vett két egy-
mást követõ rész-hologram átfedje egymást, a regisztráló és feldolgozó
rendszer segítségével a részképek viszonylagos helyzetének függvényé-
ben meghatározzák a tárolt szomszédos rész-hologramok korrelációs
függvényének maximumát és a rész-hologramok közötti elmozdulás
ennek megfelelõ pixel-pontosságú mértékét, és az egymást követõ
rész-hologramokat a regisztráló és feldolgozó rendszerrel egyetlen
hologrammá egyesítik.

(51) G04B 3/04 (2006.01)
G04B 37/10 (2006.01) (13) A1

(21) P 07 00315 (22) 2007.05.02.
(71) (72) Hóbor László, Devecser (HU)
(54) Szerkezet karóra kezelõszervének pozicionálására
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(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) A találmány karóra kezelõszervét (4) pozicionáló szerkezetre vo-
natkozik, ahol a kezelõszerv (4) az órát beállító – és mechanikus óránál
energiatároló rugót felhúzó – koronaként vagy nyomógombként van ki-
alakítva, és a karóra tokjának (1) furatában (2) tengelyirányban eltolha-
tóan van ágyazva. A pozicionáló szerkezet a kezelõszerv (4) számára ki-
alakított fészket (5) és egy mozgatóelemet (6) tartalmaz, amely a kezelõ-
szervet (4) a fészekbe (5) süllyesztett alaphelyzetbe és abból kiemelt egy
vagy több kezelési helyzetbe állító legalább egy hajtóelemen (9) át
oldalról a kezelõszervhez (4) kapcsolódik.

(51) G06Q 40/00 (2006.01)
G06C 29/00 (2006.01)
G07F 5/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 07 00108 (22) 2007.02.01.
(71) (72) dr. Kakas Péter, Budapest (HU);

Pazonyi János, Érd (HU)
(54) Aprópénzgyûjtõ csipkártyás „iskolatakarék-pénztár” rendszer
(57) A találmány tárgya aprópénzt befogadó, felismerõ csipkártyaíró és
-olvasó készülék, amely az idõszakos kiürítésig megõrzi a bedobott ap-
rópénzt, kódolja a pénzbedobás adatait, majd megõrzi azokat.

(51) G07C 1/22 (2006.01)
G08C 21/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00218 (22) 2006.03.20.
(71) (72) Hédl Sándor 25%, Zirc (HU);

Hédl Attila 12,5%, Zirc (HU);
Hédl Péter 12,5%, Zirc (HU);
Grand József 25%, Budapest (HU);
Gyémánt György 12,5%, Budapest (HU);
Pongrácz László 12,5%, Szombathely (HU)

(54) Érzékelõelrendezés evezõs, illetve havon vagy jégen lebonyolí-
tott sportversenyek idõ, távolság és pozíció eredményeinek
méréséhez

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

(57) A találmány tárgya érzékelõelrendezés evezõs, illetve havon vagy
jégen lebonyolított sportversenyek idõ, távolság és pozíció eredményei-
nek méréséhez, amely elrendezés legalább egy vagy több, az evezõs –
vagy hóval, illetve jéggel fedett – pályán helyhez kötötten telepített jel-
adó kábelt (1), és versenyzõ egységekre erõsített mobil készülékeket tar-
talmaz, amely jeladók rádiós kapcsolatban vannak egy eredményfeldol-
gozó számítógéppel. Minden jeladó kábel (1) egy elektromágnes teret
(2) keltõ kábelpár szakasz, amely egyik végén elektromosan össze van
kötve, és ezáltal egy hurkot alkot, ahol a kábelpár távtartókkal (4) egy-
mástól adott távolságra van összeerõsítve, és a másik végén egy elektro-
mos meghajtó egységgel (3) van meghajtva, valamint minden jeladó
kábel (1) egy adott vízfelszíntõl számított mélység alatt – vagy a hó vagy
jég felsõ rétege alatt – van telepítve.

(51) G09F 19/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03163 (22) 2002.09.24.
(71) (72) Marencsák Gábor, Ácsteszér (HU)
(54) Rekláminformatikai mozgásszimulációs gömbberendezés

közúti reklám szolgáltatásra
(57) A berendezésnek a közút mentén elhelyezett, reklámelemeket, kü-
lönösen szövegeket vagy/és képeket tartalmazó reklámgömbje van.

A találmány lényege, hogy a közúton a reklámgömb (1) felé köze-
ledõ jármû irányából tekintve a reklámgömb (l) elõtt mindkét irányból
tekintve a jármûben tartózkodó személyek számára a mozgás benyo-
mását keltõ távközzel reklámelemek(et) legalább részben szabaddá
tevõ vagy/és eltakaró modifikáló elemek (2b, 2c) és kiegészitõ elemek
(2, 2a, 2d) vannak elhelyezve.

(51) G12B 9/08 (2006.01)
G01N 23/05 (2006.01)
G21K 1/00 (2006.01) (13) A1

(21) P 06 00461 (22) 2006.05.30.
(71) MIRROTRON Kft., Budapest (HU)
(72) Mezei Ferenc, Budapest (HU)
(54) Szerkezeti elrendezés neutronvezetõk alátámasztására és

nagy pontosságú beállítására, valamint újrabeállítására
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és

Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya szerkezeti elrendezés neutronvezetõk alátá-
masztására, nagy pontosságú beállítására, valamint az alátámasztó felü-
let, pl. talaj esetleges mozgásaiból eredõ elmozdulások kivédésére, ahol
önhordó neutronvezetõ szakaszok összefüggõ csatornát képezve váku-
umzáróan kapcsolódnak egymáshoz, a neutronvezetõ csatorna egymás-
hoz illeszkedõ modulházak belsejében kiképzett vákuumköpenyben van
elhelyezve, a modulházak pedig tartóoszlopokkal alá vannak támasztva.
Jellegzetessége a találmánynak, hogy a modulházak (6) végein a két
szomszédos modulház (6) egymáshoz viszonyított függõleges és oldal-
irányú vízszintes elmozdulását meggátló, de kismértékû relatív elfordu-
lását és pl. hõtágulásból eredõ hosszváltozását megengedõ rugalmas
összekötõ elem (5) van elhelyezve, a szomszédos modulházak (6) össze-
kötõ elemei (5) egymással össze vannak erõsítve, mindegyik modulház
(6) az összekötõ elemek (5) találkozási helyein van alátámasztva, és
minden modulház legalább egyik végén lévõ összekötõ elemhez (5), a
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két szomszédos modulház (6) függõleges és oldalirányú vízszintes hely-
zetének nagy pontosságú beállítására és ellenõrzésére alkalmas mérési
pont (9) van hozzárendelve.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H03B 28/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00582 (22) 2006.07.14.
(71) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(72) Gandhi, Gaurav 95%, New Delhi (IN);

dr. Roska Tamás 5%, Budapest (HU)
(54) Komparátor áramkör, transzkonduktor áramkör és multi-

scroll áramkör

(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(57) Komparátor áramkör, amely nyelõ elektródájukon egymással össze-
kötött elsõ tranzisztort (19) és második tranzisztort (20) tartalmaz, ahol a
két tranzisztor kapuelektródája egymással össze van kötve, a tranziszto-
rok (19, 20) kapuelektródái referencia elsõ bemenetre (15) vannak kötve,
az elsõ tranzisztor (19) forrás elektródája második bemenetre (16) van
kötve, a második tranzisztor (20) forrás elektródája harmadik bemenetre
(18) van kötve, és a kimenet (17) a tranzisztorok (19, 20) nyelõ elektródáin
jelenik meg. A találmány transzkonduktor áramkörre és multi-scroll
áramkörre is vonatkozik, amelyek alapját a találmány szerinti komparátor
áramkör képezi.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 37 db.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A47J 31/24 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 01105
(71) M. Schaerer AG, Moosseedorf (CH)
(54) Kávéfõzõ gép

(51) A61K 31/18 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61K 9/28 (2006.01)

A61P 13/08 (2006.01)

A61K 9/48 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01978
(71) Synthon B.V., Nijmegen (NL)
(54) Tamszulozintabletták

(51) A61K 31/436 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00097
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(54) Takrolimuszt tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás

elõállításukra

(51) A61K 31/4995 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01903
(71) Pharma Mar, S.A., Madrid (ES)
(54) Az ET-743 továbbfejlesztett alkalmazása daganatok kezelésére

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C03C 13/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 01031
(71) Paroc Group Oy Ab, Vantaa (FI)
(54) Nyersanyag ásványi szálak elõállítására

(51) C07D 271/06 (2006.01)

A61K 31/4245 (2006.01)

A61K 31/4439 (2006.01)

C07D 271/10 (2006.01)

C07D 413/04 (2006.01)

A61P 19/02 (2006.01)

A61P 21/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01906
(71) Aventis Pharmaceuticals Inc., Bridgewater, New Jersey (US);

Axys Pharmaceuticals, Inc., South San Francisco,
Kalifornia (US)

(54) Új katepszin S inhibitor vegyületek, eljárás elõállításukra és a
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 487/08 (2006.01)

A61K 31/5513 (2006.01)

A61K 31/5517 (2006.01)

A61P 1/16 (2006.01)

A61P 7/10 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 13/12 (2006.01)

C07D 471/08 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01722
(71) Ortho-McNeil Pharmaceutical, Inc., Raritan, New Jersey (US)
(54) Áthidalt biciklussal kondenzált benzo[e][1,4]diazepin-szár-

mazékok, ezek elõállítása és vazopresszin-receptorantagonis-
taként való alkalmazásuk

(51) C07D 495/04 (2006.01)

A61K 31/4355 (2006.01)

A61K 31/4365 (2006.01)

A61K 31/437 (2006.01)

A61P 19/02 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 37/02 (2006.01)

C07D 471/04 (2006.01)

C07D 491/048 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 01718
(71) UCB Pharma S.A., Brussels (BE)
(54) Biciklusos oxo-piridin- és oxo-pirimidin-származékok, alkal-

mazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(51) C07D 513/04 (2006.01)

A61K 31/165 (2006.01)

A61K 31/4184 (2006.01)

A61K 31/423 (2006.01)

A61K 31/428 (2006.01)

A61K 31/437 (2006.01)

A61K 31/519 (2006.01)

A61P 11/06 (2006.01)

A61P 19/02 (2006.01)

A61P 25/14 (2006.01)

C07C 233/37 (2006.01)

C07D 235/16 (2006.01)

C07D 263/56 (2006.01)

C07D 277/64 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00726
(71) Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(54) N-(Fenilalkilamino-alkil)-karbonsavamidok, eljárás elõállí-

tásukra, alkalmazásuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyá-
szati készítmények

(51) C07H 21/04 (2006.01)

A01N 43/34 (2006.01)

C12N 15/09 (2006.01)

C12N 15/85 (2006.01)

C12N 15/87 (2006.01)

C12N 15/90 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 02659
(71) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(54) Kromoszómaalapú platformok
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(51) C07J 1/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00727
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(54) Eljárás monohidroxilezett 3,17-diketo-szteroid vegyületek

szelektív kinyerésére, tisztítására és elválasztására

(51) C08F 14/00 (2006.01)

C08F 259/00 (2006.01)

C08F 259/04 (2006.01)

C08F 291/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 00959
(71) SOLVAY Société Anonyme, Bruxelles (BE)
(54) Eljárás latexek elõállítására

(51) C08J 9/00 (2006.01)

C08J 9/12 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 02556
(71) Dow Global Technologies Inc., Midland, Michigan (US)
(54) Abszorbens anyagásványt tartalmazó multimodális polimer

hab és eljárás elõállítására

(51) C12N 15/02 (2006.01)

A61K 39/395 (2006.01)

A61K 45/00 (2006.01)

A61P 1/04 (2006.01)

A61P 3/10 (2006.01)

A61P 5/14 (2006.01)

A61P 7/00 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 11/00 (2006.01)

A61P 13/12 (2006.01)

A61P 15/00 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61P 19/02 (2006.01)

A61P 25/14 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 31/00 (2006.01)

A61P 33/00 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

C12P 21/08 (2006.01)

A61P 37/00 (2006.01)

A61P 39/00 (2006.01)

C07K 16/24 (2006.01)

C12N 1/15 (2006.01)

C12N 1/19 (2006.01)

C12N 1/21 (2006.01)

C12N 5/10 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 00423
(71) Abbott Laboratories Inc., Abbott Park, Illinois (US)
(54) Emberi interleukin-18-at megkötni képes antitestek és ezek

elõállítására és alkalmazására szolgáló eljárások

(51) C25B 15/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 05 00575
(71) Bayer MaterialScience AG., Leverkusen (DE)
(54) Eljárás folyamatgáz visszavezetésére elektrokémiai folyama-

tokban

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F02C 1/10 (2006.01)

F02G 1/043 (2006.01)

F02G 1/057 (2006.01)

F28C 3/06 (2006.01)

F28D 20/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01772
(71) Commonwealth Scientific and Industrial Research

Organisation, Campbell (AU)
(54) Zárt ciklusú gázturbinás rendszer, ilyen rendszert magában

foglaló motorral rendelkezõ jármû, dugattyús motor, ilyen
dugattyús motort magában foglaló jármû, valamint hõtároló
egység

A rovat 16 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01H 5/00 (2006.01)

C07K 14/415 (2006.01)

C12N 1/15 (2006.01)

C12N 1/21 (2006.01)

C12N 5/10 (2006.01)

C12N 9/88 (2006.01)

C12N 15/09 (2006.01)

C12N 15/82 (2006.01)

C12P 21/02 (2006.01) (13) B1
(11) 226.259 2008.06.13.
(21) P 99 00852 (22) 1996.04.19.
(40) 1999.07.28.
(73) American Cyanamid Co., Wayne, New Jersey (US)
(72) Kakefuda, Genichi, Yardley, Pennsylvania (US);

Kwagh, Jae-Gyu, Fairless Hills, Pennsylvania (US);
Ott, Karl-Heinz, Lawrenceville, New Jersey (US);
Stockton, Gerald W., Yardley, Pennsylvania (US)

(54) Szerkezeti alapon tervezett herbicidrezisztens termékek
(30) 08/426,125 1995.04.20. US

08/455,355 1995.05.31. US
(86) PCT/US 96/05782 (87) WO 96/33270
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) A01H 5/10 (2006.01) (13) B1
(11) 226.236 2008.06.03.
(21) P 00 04567 (22) 2000.11.17.
(40) 2002.09.30.
(73) (72) Kurunczi János, Földeák (HU)
(54) FÖLDEÁK 97 fajtanevû lóbab (Vicia faba L.)
(74) dr. Schnitta Antal szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(51) A01N 43/50 (2006.01)

A01N 43/40 (2006.01) (13) B1
(11) 226.239 2008.06.03.
(21) P 98 02512 (22) 1998.10.30.
(40) 1999.12.28.
(73) AMERICAN CYANAMID COMPANY, Parsippany,

New Jersey (US)
(72) ifj. Guerino, Joseph, Burlington Township, New Jersey (US);

ifj. Johnson, David Hallock, St. Paul, Minnesota (US);
ifj. Ortlip, Charles, Levittown, Pennsylvani (US);
Quakenbush, Laura Sue, Holland, Pennsylvania (US)

(54) R-imidazolinon-származékokat tartalmazó szinergetikus ha-
tású herbicid készítmény és eljárás alkalmazására

(30) 08/961,903 1997.10.31. US
(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(51) A01N 43/88 (2006.01) (13) B1
(11) 226.237 2008.06.03.
(21) P 98 02211 (22) 1996.04.09.
(40) 1999.01.28.
(73) Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA, Brüsszel (BE)

(72) Bratz, Matthias, Limburgerhof (DE);
dr. Harries, Volker, Frankenthal (DE);
Hofmeister, Peter, Neustadt (DE);
Jäger, Karl-Friedrich, Limburgerhof (DE);
Neumann, Ulrich, Schifferstadt (DE);
Schröder, Manfred, Neustadt (DE);
Tidow, Jörn, Schwetzingen (DE);
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(11) 226.027
(54) Cementes kötõanyag-alapú lemez

(11) 226.028
(54) Lélegzõ és rugalmas kompozitanyag és eljárás ennek elõállítására

(11) 226.029
(54) Öntapadó címke

(11) 226.030
(54) Elrendezés két szalagvégzõdés, például egy szorítógyûrû vagy

zsugorgyûrû végzõdéseinek összekapcsolásához és szorítóelem

(11) 226.031
(54) Logikai táblás társasjáték és szerencsejáték jellegû társasjáték

(11) 226.032
(54) Logikai táblás társasjáték és szerencsejáték ortogonális reform-

sakk táblával (6x6, 5x7)

(11) 226.033
(54) Eljárás és berendezés ásványi anyagok kezelésére

(11) 226.034
(54) Tû nélküli fecskendõ és az abban alkalmazott injektor

(11) 226.035
(54) Tû nélküli fecskendõ

(11) 226.036
(54) Embrióvakcinázásra alkalmas rekombináns baromfipestis-vírus

(11) 226.037
(54) Eljárás antihisztaminhatású 4-difenil-metil/difenil-metoxi-pipe-

ridin-származékok elõállítására és az eljárás intermedierjei

(11) 226.038
(54) Eljárás klopidogrel elõállítására, új közbensõ termék és elõállítási

eljárása

(11) 226.039
(54) Analgetikus hatású akridinszármazékok, elõállításuk és alkalma-

zásuk

(11) 226.040
(54) Húsalapú étkezési krém és eljárás az elõállítására

(11) 226.041
(54) Eljárás bio-fûszerpaprika elõállítására és az ezt tartalmazó készít-

mények

(11) 226.042
(54) Forgócsapágy-betét és azzal kialakított csapágy

(11) 226.043
(54) Reteszelõ-feszítõ szerkezet rugóval mûködõ készülékhez, továb-

bá ezt tartalmazó folyadékot komprimáló és porlasztó eszköz

(11) 226.044
(54) Limfotoxin (LT) reakcióút inhibitorok alkalmazása follikuláris

limfómák kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítá-
sára

(11) 226.045
(54) Eljárás védõkolloiddal stabilizált polimerek elõállítására

A rovat 30 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 01 00773
(54) Etilén-oxidot, pentafluor-etánt és heptafluor-propánt tartalmazó

sterilizáló gézkompozíciók

(21) P 03 00851
(54) Tisztított proteinek, rekombináns DNS-szekvenciák és koffein-

mentes italok elõállítására szolgáló eljárások

(21) P 03 02711
(54) Palackozott fröccs, palackozott vörösboros cola, szénsavval dúsí-

tott bor palackozva

(11) T/72 639 (21) P 07 00069
(54) 5-[4-[2-(N-metil-N(2-piridil)amino)eroxi]benzil]tiazoli-

din-2,4-dion-maleátsótól eltérõ savaddíciós sói

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/77 074 (21) P 97 02174
(54) Egy gén növénybe való bejuttatására szolgáló vektor, valamint

transzgenikus növények létrehozására szolgáló módszerek és a
gének növényekbe való többszörös bejuttatása ezen vektorok
használatával

(21) P 00 02811
(54) Metalloproteináz-inhibitor hatású szukcinamidszármazék és ezt a

vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 00 02953
(54) Eljárás citalopram elõállítására és a használt köztitermékek

(21) P 00 03314
(54) GLP-1 analógok és származékok alkalmazása elhízás szabályozá-

sára használható gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 00 04176
(54) Terítõventilátor

(21) P 00 04394
(54) Egyláncú bifunkcionális glikoprotein hormonok

(21) P 00 04400
(54) Dipeptid-nitrilek, eljárás elõállításukra, azokat tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 00 04714
(54) Fel- és letekercselõ készülék

(21) P 00 04747
(54) 2-es helyzetben helyettesített 4-karboxamino-1,2,3,4,-tetrahidro-

kinolin-származékok és eljárás elõállításukra

(21) P 01 00150
(54) Szövött szerkezetû tömlõ

(21) P 01 00416
(54) Eljárás zsírsavas metil-észter elõállítására és berendezés az eljá-

rás megvalósítására

(21) P 01 00532
(54) Berendezés információ leolvasására egy adathordozóról

(21) P 01 00823
(54) Hidrotalcit és eljárás elõállítására, e vegyületet tartalmazó, infra-

vörös sugárzást elnyelõ anyag és ilyen anyagot tartalmazó mezõ-
gazdasági fólia

(21) P 01 01368
(54) Java futtatási programrendszer módosított konstans adminisztrá-

ciós területtel

(21) P 01 04190
(54) Eljárás 2-alkil-3-(4,5-dihidroizoxazol-3-il)-halogén-benzol szul-

fid-, szulfoxid- és szulfon-származékainak elõállítására

(21) P 01 04220
(54) Új típusú kondenzált piridazinon vegyületek

(21) P 01 04249
(54) Szív és érrendszeri betegségekkel összefüggõ megbetegedési és

halálozási arányok csökkentésére szolgáló gyógyszerkészítmény
angiotenzin-átalakító enzim inhibitor és aldoszteron antagonista
együttes alkalmazásával

(21) P 01 04395
(54) 2,4,-diszubsztituált triazinszármazékok, eljárás az elõállításukra

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04498
(54) Fakonzerváló készítmények

(21) P 01 04524
(54) A füstgázok kénmentesítésébõl nyerhetõ gipsz alkalmazása, az

ezeket tartalmazó készítmények elõállítási eljárása és felhaszná-
lása

(21) P 01 04526
(54) Ciánakrilátokból és aldehid- illetve keton-kondenzációs termé-

kekbõl álló ragasztó-, bevonó, illetve tömítõmassza

(21) P 01 04533
(54) Új pirimidinszármazékok és eljárás ezek elõállítására és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(21) P 01 04536
(54) Megszakítási architektúra nem egységes memória-hozzáférésû

(NUMA – non-uniform memory access) adatfeldolgozási rend-
szerhez

(21) P 01 04578
(54) Nem szteroid gyulladásgátló szerek, valamint ezek hatóanyagait

képezõ vegyületek

(21) P 01 04678
(54) Színszûrõ lapos kijelzõhöz és eljárás annak elõállítására

(21) P 01 04803
(54) Eljárás és rendszer bõrön át felszívódó gyógyszer adagolására

(21) P 01 05014
(54) Rendszer és eljárás kiegészítõ információ beágyazására video-

adatokba

(21) P 01 05122
(54) Kísérleti állattartó dobozokat tartalmazó szellõztetett állvány-

rendszer

(21) P 01 05433
(54) Légrugó-elrendezés

(21) P 02 03066
(54) Ikerionos poliaminokat tartalmazó mosószerkészítmény és alkal-

mazása

(21) P 02 03165
(54) Nitrogént tartalmazó, öttagú heterociklusos vegyületek

(21) P 02 03610
(54) Immobilizált ionos folyadékok

(21) P 02 03723
(54) Bevonókészítmény, amely oxidatív úton száradó, többszörösen

telítetlen kondenzációs terméket, politiolt és szárítószert tartal-
maz

(21) P 02 03813
(54) IL-1béta és TNF-alfa inhibitor hatású amino-benzofenonok, eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 03837
(54) Testtömegnövekedést gátló szerek

(21) P 02 03990
(54) Meleg úti mézes, pálinkás likõr

(21) P 02 03991
(54) Hideg úti mézes, pálinkás likõr

(21) P 02 04020
(54) Nyomatékolható rugókombinációs golyóbiztosító zárszerkezet

ipari elektromos csatlakozókhoz végszerelõ szalagsoron

(21) P 02 04023
(54) Pirrolidinacetamid-származék alkalmazása önmagában vagy

kombinációban központi idegrendszeri zavarok kezelésére és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 04035
(54) Látáskönnyítõ teleszkópos szemüveg

(21) P 02 04093
(54) Ciroktörpítõ gének és alkalmazásuk

(21) P 02 04166
(54) Eljárás és berendezés csomagoló fóliacsõ lezárására

(21) P 03 01266
(54) Cukornád-melaszt és béta-glukánt tartalmazó tápszer

(21) P 03 01409
(54) Üzemanyag-befecskendezõ szerkezet belsõ égésû motorhoz

(21) P 03 01445
(54) Több égõ táplálására szolgáló rendszer

(21) P 03 01549
(54) Eljárás kenhetõ termékeket, például ragasztót kiadó készülék elõ-

állítására

(21) P 03 01766
(54) Latens antitrombin III elõállítása

(21) P 03 01984
(54) Eljárás káros hatású hulladékok ártalmatlanítására és adott eset-

ben hasznosítására

(21) P 03 02104
(54) Új farnezil-protein-transzferáz inhibitorok

(21) P 03 02248
(54) Cianopirrolidin-származékok és az ezeket tartalmazó gyógyásza-

ti készítmények

(21) P 03 02264
(54) Dopamin D3 receptorok modulátoraiként felhasználható tetrahid-

robenzazepin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 03 02471
(54) Pirrol-karboxamidok és pirrol-karbotioamidok és ezek agrokémi-

ai felhasználása

(21) P 03 02883
(54) Eljárás és rendszer interaktív, vegyes beszéd- és adatátvitelre

(21) P 03 02908
(54) Gének és eljárások növekedés módosítására

(21) P 03 02986
(54) Eljárás PVC-hulladék újrahasznosítására, elõnyösen PVC-fólia

vagy lemez elõállítására

(21) P 03 03065
(54) Eljárás építõiparban használatos mûanyag alapú szigetelõréteg

elõállítására, és az így elõállított építõipari felhasználású termék,
elõnyösen lemez vagy fólia

(21) P 03 03080
(54) Készülék több vécéápolási rendeltetéssel
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(21) P 03 03866
(54) Habosítható polimerkészítmény habosított porózus részecskéi

(21) P 04 00044
(54) Helytakarékos telepítésû, kétállású ágyszerkezet lakójármûvekhez

(21) P 04 00274
(54) Eljárás lakossági szennyvíz integrált – egyedi és/vagy csoportos –

természetközeli gyökérteres biológiai szennyvíztisztítás, teljes
körû zárt rendszerû tisztított víz újrahasznosítás és komposztálás
komplex megvalósítására

(21) P 04 00552
(54) Gázcserefolyamatok során gáznyomást adott határok közt tartó

berendezés

(21) P 04 00926
(54) Lipidszintcsökkentõ új bifenilkarboxamidok, eljárás elõállításuk-

ra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01721
(54) Deuterált pirazolo-pirimidinon-származékok, alkalmazásuk és az

ezen vegyületeket tartalmazó gyógyszerek

(21) P 04 01731
(54) N,N-dietil-2-[4-(fenilmetil)-fenoxi] etánamin-monohidroklorid

(DPPE) alkalmazása a rákterápiában használható gyógyszer elõ-
állítására

(21) P 04 02226
(54) Eljárás sejttenyésztésre

(21) P 04 02228
(54) EGF-R és HER2 kináz inhibitor hatású szubsztituált 3-cianokino-

linok, elõállításukra szolgáló eljárás, a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 02241
(54) Metformin és 4-oxo-butánsav kombinációját tartalmazó gyógyá-

szati készítmény, és a készítmény alkalmazása diabétesz kezelé-
sére

(21) P 04 02244
(54) Heterociklusos glicinamid-származékok, eljárás az elõállításukra

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02374
(54) Környezetkímélõ baktériumkeverék és eljárás annak alkalmazá-

sára, különösen a napraforgó termesztésében

(21) P 04 02515
(54) Szubsztituált új N-[4-(1H-imidazol-1-il)-2-fluor-fenil]-3-(triflu-

or-metil)-1H-pirazol-5-karboxamidok Xa faktor inhibitorok, al-
kalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02619
(54) Norepinefrin re-uptake inhibitorok alkalmazása a megértési ne-

hézségek kezelésére használható gyógyszer elõállítására

(21) P 04 02662
(54) Az E-2-metoxi-N-(3-{4-[3-metil-4-(6-metilpiridin-3-iloxi)fenil-

amino]kinazolin-6-il}-allil)acetamid sói, elõállításuk és rák elleni
alkalmazásuk

(21) P 05 00059
(54) Eljárás rekombináns polipeptid elõállítására

(21) P 05 00061
(54) Rekombináns humán eritropoietin kromatográfiás tisztítása

(21) P 05 00112
(54) Keményforrasztási készítmény

(21) P 05 00269
(54) Az édes tejsavó por és magas tejcukortartalmú származékainak és

a tejcukor tablettázással történõ továbbfeldolgozása, édesség-
ként, desszert termékként történõ fogyasztása érdekében

(21) P 05 00382
(54) Elnyújtott hatóanyag-leadású, trimetazidine-hidroklorid mikro-

gyöngyöket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállí-
tásukra

(21) P 05 00480
(54) Élelmiszer átenergetizáló csomagolás

(21) P 05 00535
(54) Izomaktiváló szék

(21) P 05 00756
(54) Szuvenír gyártmány konkrét földrajzi hely levegõjébõl vett minta

tárolására

(21) P 05 00760
(54) Berendezés szemestermények tárolás közbeni szárítására és szel-

lõztetésére

(21) P 05 00826
(54) Térben és látványban szintkülönbségekkel rendelkezõ, képi tar-

talmat megjelenítõ látványhordozó termékek, és a létrehozásuk-
hoz szükséges eljárás

(21) P 05 00899
(54) Eljárás és berendezés lágyszárú növények nemesítésére

(21) P 05 00997
(54) Kémiailag módosított, emberi növekedési hormon konjugátumok

(21) P 05 01003
(54) Virágfejlõdés-gének

(21) P 05 01074
(54) Kutyalapát

(21) P 05 01098
(54) Vízmentes CETP inhibitor hatású kinolinszármazék elõállítása

kristályosítással

(21) P 05 01114
(54) Autológ növekedési faktor-koktél készítmény; elõállítására és al-

kalmazására szolgáló eljárás

(21) P 05 01127
(54) Gének expresszióját befolyásoló gyógyászati és élelmiszer-ipari

készítmények és eljárás azok elõállítására
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(21) P 06 00045
(54) Eljárás palackban érlelt pezsgõ salakanyag (seprõ) eltávolításá-

hoz, szõlõlé ülepítéséhez, valamint erre a célra szolgáló egyszer
használatos ülepítõbetét

(21) P 06 00047
(54) Kockaképkirakó társasjáték

(21) P 06 00056
(54) Bûvös tolattyúk, kombinációs játék

(21) P 06 00096
(54) Fokozott teljesítményû önbeálló, kettõslapát-kerekû szélerõmû,

alacsonyabb tartóoszlop-terheléssel

(21) P 06 00137
(54) Eljárás hajgyógyászati, bõrgyógyászati, kozmetikai, valamint

testápolási készítmények színenergiával történõ modulálására

(21) P 06 00193
(54) Fertõtlenítõ és illatosító vízöblítéses, WC-kefe-tartó bûzelzárós

szifonnal csatornába kötve

(21) P 06 00266
(54) Gyógyhatású étrendkiegészítõk

(21) P 06 00314
(54) Joghurtalapú túródesszert-készítmény

(21) P 06 00377
(54) Olajbogyó-tartalmú állati táplálék, állateledel-kiegészítõ szer, ál-

latgyógyászati készítmény és állatkozmetikai készítmény

(21) P 06 00405
(54) Tûzoltási eljárás

(21) P 07 00117
(54) Tárolóeszköz egymásba hajtogatott vagy mechanikusan csatla-

koztatott szövedék-lapok rakatához és eljárás a tárolóeszközben
használt szövedéklapok helyzetmeghatározó eszközeinek gyártá-
sára

(21) P 99 04377
(54) 6-Metil-2-(4-metil-fenil)-imidazo[1,2-a]pirimidin-3-ecet-

sav-észterek és eljárás ezek elõállítására

(21) P 99 04423
(54) Eljárás és készülék gázellátáshoz és gázvisszanyeréshez

A rovat 102 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 02690
(54) Növényi zsírsav epoxigenáz gének és alkalmazásaik

(21) P 02 00906
(54) Tesztcsík, tesztcsíkpozicionáló eszköz, eljárás és rendszer, vala-

mint tesztcsíkleolvasó berendezés

(21) P 03 00225
(54) Szemléltetõeszköz térbeli mozgások bemutatására

(21) P 03 00610
(54) Védõkarhuzat-alapanyag kutyakiképzési célra

(21) P 03 01106
(54) Szálasanyagból álló gyógytermékek

(21) P 03 02439
(54) Reteszelhetõ iratrendezõ tartószerkezet

(21) P 04 00837
(54) 2-feniltiazol-származékok, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01966
(54) Nem merev tárgytartó egység, továbbá eljárás ilyen használatára

tárgy dinamikus funkcionális képalkotásos vizsgálatában

(21) P 04 02319
(54) Szerotonin- és norepinefrin-felvételt gátló aminoindán-származékok

(21) P 06 00268
(54) Bemeneti eszköz helyváltoztatása vagy helye által a fénypont he-

lyét meghatározó eljárás és eszköz

(21) P 06 00444
(54) Mikro-áramterápiás eszköz

(21) P 06 00459
(54) Automatikus mikrohullámú szövetmegmunkáló berendezés és el-

járás szövetmegmunkálásra

(21) P 99 03858
(54) Vízgõzáteresztõ összetett anyag, ezen anyagot tartalmazó ruhada-

rab, valamint eljárás az anyag elõállítására

A rovat 13 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 199.157 (21) 4666/88
(54) Eljárás 17-szubsztituált androszta-1,4-dién-3-on-származékok és

ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállí-
tására

(11) 200.315 (21) 5708/88
(54) Új eljárás karbonsavkloridok elõállítására

(11) 203.832 (21) 5709/88
(54) Azolil-metil-oxiránokat hatóanyagként tartalmazó, növényi nö-

vekedést szabályozó készítmények

(11) 203.982 (21) 6127/89
(54) Eljárás újszülött borjak Rotavírus és Escherichia coli mikroorga-

nizmusok okozta hasmenéses megbetegedése elleni inaktivált,
adjuvált, bivalens oltóanyag elõállítására

(11) 204.185 (21) 5716/88
(54) Kétkamrás keverékadagoló tartály
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(11) 204.508 (21) 6132/89
(54) Eljárás (S)-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidin-acetamid elõállítására

(11) 206.173 (21) 5954/89
(54) Hangvivõfrekvenciás szûrõrendszer többnormás televízióvevõ-

höz

(11) 206.645 (21) 5926/89
(54) Keverõmûves golyósmalom

(11) 207.391 (21) 5652/89
(54) Csõbilincs

(11) 208.205 (21) 5955/89
(54) Többnormás hangjelfeldolgozó egység többnormás televízióve-

võhöz

(11) 208.518 (21) 3600/91
(54) Eljárás konjugált diénkarbonsav-észterek elõállítására

(11) 208.918 (21) 6902/89
(54) Méhen belüli eszköz

(11) 208.919 (21) 6561/89
(54) Eljárás és berendezés abszorpciós test kialakítására

(11) 209.104 (21) 6539/89
(54) Szerkezet pneumatikus szállítású szálak, fõleg cellulózszálak

egyenletes elosztására

(11) 212.536 (21) P 92 03673
(54) Csomómentesítõ készülék, valamint portovábbító berendezés

(11) 213.309 (21) 7175/90
(54) Eljárás folyadékcseppek „olaj a vízben” típusú egyenletes disz-

perziójának, valamint egyenletes szemcseméretû polimergyön-
gyöknek az elõállítására

(11) 213.644 (21) P 95 03334
(54) Adalék-katalizátor kõolajfrakciók krakkolására, eljárás ennek

elõállítására és krakkolási eljárás

(11) 213.714 (21) P 95 00056
(54) Váltó, sínhez kötött forgalom vágányaihoz

(11) 214.354 (21) P 93 02362
(54) Rekombináns eljárás daunorubicin elõállítására

(11) 214.419 (21) 5843/89
(54) Eljárás és készülék szigetelési rendszer állapotának vizsgálatára

(11) 214.529 (21) P 94 01328
(54) Személyazonosító eszköz, berendezés, személyazonosító eljárást

használó személy ellenõrzött objektumhoz való hozzáférésének
engedélyezésére, valamint zár

(11) 214.931 (21) P 94 01402
(54) Eljárás és berendezés poliuretánhab termékek elõállítására elõre

megadott nyomástartományban

(11) 215.250 (21) P 92 03492
(54) Tartály folyékony anyagokhoz

(11) 216.111 (21) P 94 03315
(54) Vezérlõelrendezés jármû sebességének befolyásolására

(11) 216.453 (21) P 92 03447
(54) Nagyfrekvenciás nagyfeszültségû félvezetõs átalakítóberendezés

(11) 217.021 (21) P 94 03314
(54) Eljárás és berendezés oldószergõzök használt levegõbõl való eltá-

volítására

(11) 217.057 (21) P 95 03205
(54) Hajtóegység, fõleg gépjármûvekhez

(11) 217.725 (21) P 97 02083
(54) Félhullámú dipólantenna

(11) 217.825 (21) P 94 02367
(54) Berendezés és eljárás élelmiszer szeletformában történõ csoma-

golására, valamint szelet formájú csomagolás élelmiszerhez

(11) 218.073 (21) P 96 01185
(54) Egyszer használatos pelenka, amelynek rugalmas hajtással ellá-

tott, lábhoz illeszkedõ része van

(11) 218.313 (21) P 96 03021
(54) Gépesített gépjármûtároló berendezés automatizált parkolóházak

elõnyös kialakításához

(11) 218.546 (21) P 96 01461
(54) Felfogórendszer öntõformák felfogásához, valamint öntõkészü-

lék a felfogórendszer alkalmazásához

(11) 219.200 (21) P 95 03271
(54) Áthúzó- és dekormassza és eljárás ennek elõállítására, és a massza

alkalmazása édességek áthúzására

(11) 219.323 (21) P 97 01836
(54) Kétkamrás, közvetlen érintkezésû vízmelegítõ

(11) 219.556 (21) P 97 02010
(54) Hamvasztóberendezés

(11) 220.216 (21) P 93 01346
(54) Eljárás biológiailag aktív anyag emlõs szervezetébe való bejutta-

tására alkalmas készítmény elõállítására, amely hordozóként mo-
nogliceridet és növényi olajat tartalmaz, valamint az alkalmazott
hordozórendszer

(11) 220.806 (21) P 97 02167
(54) Kerámia izzítógyertya

(11) 220.867 (21) 7682/90
(54) Bisztriazolszármazékokat tartalmazó oldat formájú gyógyszerké-

szítmények és eljárás elõállításukra

(11) 221.008 (21) P 94 01372
(54) D-vitamin-származékok és azokat tartalmazó gyógyászati készít-

mények

(11) 221.019 (21) P 96 03165
(54) Berendezés növények és/vagy növényi termõközegként szolgáló

talajok vízigényének önszabályozó kielégítésére
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(11) 221.425 (21) P 93 01298
(54) Kondenzált pirazinszármazékok, eljárás elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 221.508 (21) P 95 03353
(54) 1-Vinil-5H-2,3-benzodiazepin-származékok, ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények, eljárás a vegyületek elõállítására és
közbensõ termékek

(11) 221.900 (21) P 97 01978
(54) KP-Albakomp fajtanevû, fehér magszínû, rózsaszín virágú, több-

hasznú mákfajta (Papaver somniferum L.)

(11) 221.969 (21) P 94 03157
(54) Eljárás etopozid-foszfát és etopozid elõállítására

(11) 221.982 (21) P 98 01731
(54) Glükopiranóz intermedier etopozid-foszfát és etopozid szintézi-

séhez

(11) 222.115 (21) P 98 01732
(54) Intermedier etopozid-foszfát és etopozid szintéziséhez, és eljárás

egyik anomerjének elõállítására

(11) 222.122 (21) P 98 01733
(54) Eljárás etopozid-foszfát és etopozid szintéziséhez használható in-

termedier elõállítására

(11) 222.125 (21) P 01 02013
(54) Készülék és eljárás rögzítõelemnek rögzítési alapba történõ be-

hajtására

(11) 222.703 (21) P 99 03486
(54) Szénkefetartó lap

(11) 222.790 (21) P 00 00101
(54) SF6-tartalmú homogén gázelegyek elõállítása, és erre alkalmas

berendezés és mobil keverõállomás

(11) 222.988 (21) P 00 04267
(54) Eljárás maratóoldatok komponenseinek hasznosítására

(11) 223.210 (21) P 99 04062
(54) Csatornatalpazat elõalakított rögzítõlyukakkal, valamint eljárás

ennek elõállítására

(11) 223.478 (21) P 00 04343
(54) Tampon nõi higiéniai vagy gyógyászati célokra, valamint eljárás

ilyen tampon elõállítására

(11) 223.482 (21) P 01 04173
(54) Támaszfalelrendezés

(11) 223.624 (21) P 99 04351
(54) Eljárás zárszerelvény mûködõ részeinek elõállítására és össze-

szerelésére, zárszerkezeti mûködõrész-mechanizmus, valamint
az így elõállított zárszerelvény

(11) 223.791 (21) P 00 04706
(54) Kétszárnyas ajtó, különösen tûzvédelmi ajtó

(11) 223.987 (21) P 01 04821
(54) Membránkonstrukció gáztöltésû, túlnyomáson mûködõ sík vagy

hengeres nukleáris detektorokhoz

(11) 224.537 (21) P 01 04967
(54) Borotválkozásnál, szõrtelenítésnél használható szõrpuhító és bõr-

kímélõ hatású kozmetikai készítmény

(11) 224.938 (21) P 01 04870
(54) Optikai szálas biztonsági záróegység

(11) 225.386 (21) P 01 00951
(54) Dagasztóberendezés és berendezés tésztából sült termékek elõál-

lítására

(11) 225.515 (21) P 04 02397
(54) Eszköz a nõi nemi szervek tényleges közösülés nélküli nemi érint-

kezés útján terjedõ fertõzése elleni védelméhez

(11) 225.636 (21) P 04 02276
(54) Eljárás és reagenskészlet analit(ok) detektálására folyékony kö-

zegben

A rovat 62 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 214.351 (21) P 96 03077
(54) Berendezés jármûvek parkolóházon belüli automatikus szállítására

(21) P 03 00878
(54) Vízben diszpergálható kapszulázott szterinek

(21) P 04 01506
(54) Berendezés vagy kábel elektromos energia vagy elektromos jelek

átvitelére, alacsony torzítást, illetve, szélesebb frekvenciasprek-
tumú átvitelt biztosító módon, speciálisan kezelt az elektromos
vezetõ komponensek aszimmetriájára, és az elosztott paraméterû
kábel modell szerinti parciális induktivitásának, illetve ellenállá-
sának optimális beállításával, az elektromágneses térrel való köl-
csönhatás hasznosítása révén

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás GB9A

(11) 206.953 (21) 5441/89
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 207.291 (21) 6723/89
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 207.723 (21) 847/91
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 209.439 (21) 609/90
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 212.127 (21) 3064/91
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 218.942 (21) P 92 02265
(73) Teijin Pharma Limited, Tokyo (JP)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 219.487 (21) P 95 01942
(73) Janssen Pharmaceutica NV., Beerse (BE);

Alkermes, Inc., Cambridge (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(11) 220.274 (21) P 94 03760
(73) Bayer HealthCare AG, Leverkusen (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 221.536 (21) P 00 00962
(73) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 222.306 (21) P 98 01982
(73) Pfeifer Holding GmbH & Co. KG, Memmingen (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 222.939 (21) P 99 02007
(73) Siemens Aktiengesellschaft, München (DE)
(74) S.B.G. & K. Budapesti Ügyvédi Iroda, Budapest

(11) 224.072 (21) P 93 01941
(73) NAICONS Scarl, Milano (IT)
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(11) 224.510 (21) P 99 01327
(73) Aeon International Limited, Billingham, Cleveland (GB)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 224.974 (21) P 00 04865
(73) DEAK Kooperációs Kutatási Zártkörûen Mûködõ Non-profit

Részvénytársaság, Szeged (HU)

(11) 225.112 (21) P 95 03311
(73) Speedel Pharma AG, Basel (CH)
(74) dr. Jalsovszky Györgyné és dr. Miskolczi Mária, Budapest

(11) 226.088 (21) P 02 01270
(73) Diabet Trade Kft. 54,1%, Szeged (HU);

Gabonatermesztési Kutató Közhasznú Társaság 45,9%,
Szeged (HU)

(74) Faber Miklós szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 02 00080
(73) Speedel Pharma AG, Basel (CH)
(74) dr. Jalsovszky Györgyné és dr. Miskolczi Mária, Budapest

(21) P 02 02346
(73) UCB Pharma S.A., Brussels (BE)
(74) Frankné dr.Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ,Gödölle,

Kékes, Mészáros & Szabó Szabad. és Védj. Iroda, Budapest

(21) P 02 02346
(73) UCB Pharma S.A., Brussels (BE)
(74) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ, Gödölle,

Kékes, Mészáros & Szabó Szabad. és Védj. Iroda, Budapest

(21) P 02 03998
(73) Magyar Tudományos Akadémia, Szegedi Biológiai Központ,

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

Budapest

(21) P 03 02054
(73) Contura A/S, Soborg (DK)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03160
(73) UCB Pharma S.A., Brussels (BE)
(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

(21) P 03 03938
(73) Shire International Licensing B.V., Amsterdam (NL)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 04 00034
(73) SVI Anlagen GmbH., Brüggen (DE);

„low-tec gemeinnützige Beschäftigungs und
Qualifizierungsgesellschaft mit beschränkter Haftung„ der
Evangelischen Gemeinde zu Düren, Düren, Deutschland (DD)

(74) Szabó Zoltán, Gödölle, Kékes, Mészáros és Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
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(21) P 04 01482
(73) ARACARIA B.V., Amsterdam (NL)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 01618
(73) UCB Pharma S.A., Brussels (BE)
(74) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivõ,
Budapest

(21) P 04 01693
(73) SIGMA-TAU – Research Switzerland S.A., Lugano (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 02085
(73) Törköly-Komposzt Kft., Kecskemét (HU)
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(21) P 04 02659
(73) Glaxo Group Limited, Greenford, Middlesex (GB)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda, Budapest

(21) P 06 00108
(73) Peszt-Plant Kft., Agárd (HU)
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest

A rovat 30 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése FH9A

(21) P 03 00225
(71) Csermák Károly, Nagykõrös (HU)
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 02562
(71) Hrotkó Gábor, Budapest (HU)
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 05 00395
(71) MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet,

Budapest (HU)
(74) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(21) P 06 00316
(71) Kóty Antal, Törökbálint (HU)
(74) dr. Gedeon Sándor, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy

Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(21) P 06 00387
(71) Kinpán József 80%, Üröm (HU);

Mátyás Iván 10%, Budapest (HU);
Szirovatka Károly 10%, Üröm (HU)

(74) Varga Tamás Péter, VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs
Iroda Kft., Budapest

(21) P 06 00601
(71) dr. Dani Árpád, Tatabánya (HU)
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 06 00890
(71) dr. Farkas Gábor, Esztergom (HU);

Mayer Richard, Visegrád (HU)
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovat 7 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC9A

(11) 217.887 (21) P 95 03886
(54) ÖKO-10 fajtanevû tönkölybúza (Triticum spelta L.)
(73) dr. Kalmár Gergely 80%, Szeged (HU);

dr. Kajdi Ferenc 20%, Mosonmagyaróvár (HU)

(11) 226.271 (21) P 98 02728
(54) Szinergetikus fungicid készítmény és eljárás káros gombák irtá-

sára
(73) BASF SE, 67056 Ludwigshafen (DE)

(21) P 07 00738
(54) Mutáns 5-enol-piruvil-sikimát-3-foszfát szintetázt tartalmazó

transzgenikus növények és eljárás elõállításukra
(73) BAYER CropScience SA, Lyon (FR)

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Helyreigazítás TH4A

(11) 225.959 (13) B9(21) P 96 01506
(54) (S, S, S,)-N-(1-[2-Karboxi-3-(N2-mezil-lizil-amino)-propil]-1- cik-

lopentil-karbonil)-tirozin kristályos, polimorf formája, annak alkal-
mazása, eljárás elõállítására, és az azt tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

A rovat 1 db közlést tartalmaz
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