
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01B 1/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00102 (22) 2007.01.31.
(71) (72) Orth Imre, Kázsmárk (HU)
(54) Ásást megkönnyítõ ásó-kialakítás
(57) Ásást megkönnyítõ ásókialakítás, amely a hagyományos ásóra (1) a
megfelelõ beállítás után rögzíthetõ alsó tartozékból (Ia), felsõ tartozék-
ból (II) áll, melyek megváltoztatják az ember és ásó ergonómiai viszo-
nyát. Az alsó tartozék (Ia) szára (6) sokirányú mozgást megengedõen
csatlakozik az ásó (1) alsó részéhez, a szár (6) felsõ végén lévõ önbeálló
fogantyún keresztül emelik és süllyesztik az ásót (1). Az ásó (1) nyelé-
nek (5) felsõ végére rögzített felsõ tartozék (II) pergõ fogantyúján (18)
keresztül irányítják az ásót (1). Az alsó tartozék (Ia) nyugalmi állapotban
a kikötõ elemhez (11) van kapcsolva. A kiegészítõ tartozék (III) az ásó
(1) lapjának takarítására szolgál, és mint szerelõ szerszám, segítségével
szükségszerûen állíthatnak a tartozékok helyzetén. A tartozékok állítha-
tó bilincsekkel vannak rögzítve az ásóra (1), illetve annak nyelére.

(51) A01C 15/06 (2006.01)

A01C 21/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00739 (22) 2007.11.19.
(71) (72) Müller Zoltán, Adony (HU)
(54) Berendezés és eljárás növények kiegészítõ tápanyag ellátásá-

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

Budapest
(57) A találmány tárgya berendezés növények kiegészítõ tápanyag-ellá-
tásának biztosítására, mely berendezés talajlazító és -tömörítõ eszközö-
ket, tápanyagtartályt, tápanyag-adagoló és kijuttató eszközöket, meg-
hajtóegységet és vontatókereket tartalmaz, és legalább három, célszerû-
en különbözõ méretû tápanyagtartálya (1) van, melyek adagolóval (3) és
boltozatkialakítást gátlóval (4) vannak ellátva, az adagolóhoz (3) szállí-
tó- és ejtõcsövek (5,6) csatlakoznak, az ejtõcsõ (6) elosztó nyílással (6a)
rendelkezik, a berendezés továbbá a sortávolság változtatására alkal-
mas, ékpályákkal (12) a vázhoz rögzítõ elemmel (15), és elmozdítható
irányszabályozó elemmel (14) van ellátva.

A találmány szerinti eljárás során a talaj tápanyag-szolgáltató ké-
pességét több helyrõl vett talajminta-sorozatból meghatározzák, a nö-

vények tápanyagigényét felmérik, és ezekbõl az adatokból meghatá-
rozzák a szükséges tápanyagokat és azok mennyiségét.

Az eljárást az jellemzi, hogy a tápanyagokat többkomponensû táp-
anyag-kombináció formájában az elõre számított mennyiségben ada-
golják, úgy, hogy a tápanyag-kombinációban legalább a következõ, kü-
lönálló komponenseket alkalmazzák:

a) összetett NKP alap-mûtrágya, b) N mûtrágya, c) mikro- és me-
zo-elemek,

és a tápanyag-kombinációt széles sávban, a vetõmag vagy nö-
vény-sorok mindkét oldalára, célszerûen függõleges elrendezésben jut-
tatják a talajba.

(51) A01D 75/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00093 (22) 2007.01.26.
(71) OPTIGÉP Kft., Békés (HU)
(72) Nagy Lajos 20%, Békés (HU);

Gyenes Kornél 20%, Tiszaföldvár (HU);
Lipusz György 20%, Békés (HU);
Sági Gábor 15%, Békéscsaba (HU);
Takács Imre 10%, Békés (HU);
Kincses Gábor 7,5%, Tarhos (HU);
Szalkai László 7,5%, Békés (HU)

(54) Szárzúzóval felszerelt adapter szemestermény, elsõsorban
napraforgó betakarításához

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

(57) A találmány tárgya szárzúzóval felszerelt adapter szemestermény,
elsõsorban napraforgó betakarításához, amelynek betakarítógéphez
csatlakortatott vázszerkezete, a vázszerkezetben rögzített, orrburkolat-
tal ellátott, legalább két terményfelfogója van. A terményfelfogók a ha-
ladás irányában nyitott csatornát képezõ módon vannak egymáshoz ké-
pest elrendezve, és a terményfelfogók közötti csatornáknak legalább az
egyik oldalán aratószerkezettel hajtáskapcsolatban álló szárbehúzó egy-
ség van kialakítva. Az aratószerkezet mögött legalább egy termény-
összehordója, és a vázszerkezethez rögzített, legalább egy szárzúzó egy-
sége van. A találmány lényege, hogy a szárbehúzó egységek (5) sebessé-
ge a betakarítógép és/vagy az adapteren elhelyezett sebességmérõ
és/vagy a kezelõ utasításának függvényében fokozatmentesen változtat-
ható, és a szárzúzó egységek (16) a haladási irányra merõleges irányban
állítható módon vannak a vázszerkezetre (3) felfüggesztve.
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(51) A24C 5/40 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00509 (22) 2007.08.03.
(71) Continental Dohányipari Zrt., Sátoraljaújhely (HU)
(72) Sánta János István, Szeged (HU)
(54) Elõformázott dohányrúd házi készítésû cigarettához és ilyen

dohányrudat tartalmazó dohánytermék
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda

Kft., Budapest
(57) A találmány szerinti dohánytermék az egyik végén egy füstszûrõvel
(12) ellátott, elõre gyártott papírhüvelybõl (10) és egy, a papírhüvelybe
(10) betolható, elõformázott, henger alakú dohányrúdból (20) áll. A do-
hányrúd (20) finomra vágott dohányt tartalmazó dohánymagból (24) és
a dohánymagot (24) körülvevõ, a dohányrúd (20) hengeres alakját meg-
tartó, henger alakú csomagolóanyagból (22) áll. A dohányrúd (20) ön-
magában nem elszívható, de a papírhüvelyben (10) elhelyezve elszívha-
tó. A dohányrúd (20) csomagolóanyaga (22) nagy légáteresztõ képes-
séggel rendelkezõ, porózus papírból van. A csomagolóanyag (22) külsõ
felülete úgy van kiképezve, hogy az említett külsõ felület és a dohányrúd
(20) befogadására szolgáló papírhüvely (10) belsõ felülete közötti súrló-
dási tényezõ értéke olyan, hogy a dohányrúd (20) lényegében deformá-
lódás nélkül betolható a papírhüvelybe (10).

(51) A45C 11/16 (2006.01)

A45C 1/06 (2006.01)

E05G 1/12 (2006.01)

A45C 1/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00580 (22) 2007.09.10.
(71) (72) dr. Suller Attila, Debrecen (HU);

dr. Tóth Árpád, Debrecen (HU)
(54) Személyes használatra szolgáló zseb-páncélkazetta pénz, ék-

szerek, hitelkártyák, bevásárló kártyák, igazolványok és
egyéb értékek megõrzésére

(57) A találmány tárgya személyes használatra szolgáló zseb-páncélka-
zetta pénz, ékszerek, hitelkártyák, bevásárló kártyák, igazolványok és
egyéb értékek megõrzésére, melynek zsebhez szabott nagyságú érték
befogadó és megõrzõ kazettateste, az értékek ki- és behelyezését és zárá-
sát biztosító ajtaja és számkombinációs zárszerkezete van.

A találmány lényege, hogy tárcsás kombinációs zárja (9), festék-
patronja igen lapos zárkivitelt biztosító számtárcsája (3), és igen lapos
zárkivitelt biztosító zártárcsája van.

(51) A61B 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00702 (22) 2007.10.30.
(71) (72) dr. Budai Dénes, Szeged (HU)
(54) Sztereotaxiás készülék
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A jelen találmány tárgya sztereotaxiás készülék (10), amelynek egy
hozzá kapcsolt eszköznek egy beállítható térbeli helyzetû és irányú
egyenes vonal mentén adott határokon belül való mozgatásához kialakí-
tott mozgatószerkezete van, amely mozgatószerkezet kinematikai lánc-
ba kapcsolt mozgatókészülékeket (20, 29), adott esetben egy forgatóele-
met, az egyenes vonallal azonos irányban álló vezetõrudat (22) és a ve-
zetõrúdon (22) a forgatóelem forgó mozgását egyenes vonal mentén
való mozgássá átalakító mozgatókészülékkel mozgatott szánt (23) tar-
talmaz, és a hozzákapcsolt eszköz megtartására szolgáló eszköztartót
tartalmaz. Amely eszköztartó a kinematikai lánc végén elhelyezkedõ
mozgatókészülékhez (29) közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódik. A
kinematikai lánc végén elhelyezkedõ mozgatókészülékhez (29) kiegé-
szítõ mozgatókészülék (40) kapcsolódik, és az eszköztartó (49) a kiegé-
szítõ mozgatókészüléken (40) van elhelyezve, és a kiegészítõ mozgató-
készülék (40) hatásiránya egybeesik a beállítható térbeli helyzetû és irá-
nyú meghatározott egyenes vonallal, és a kiegészítõ mozgatókészülék
(40) egy forgó mozgást egyenes vonalú mozgássá átalakító mozgását-
alakító szerkezetet és ehhez a mozgásátalakító szerkezethez kapcsolódó
távvezérelhetõ motort (44) tartalmaz.

(51) A61F 5/453 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00950 (22) 2006.12.29.
(71) (72) Jerecyan Ara, Budapest (HU)
(54) Inkontinencia védõzacskó
(57) A találmány tárgya a férfiak akaratlan vizeletének elfolyását felfo-
gó és tároló védõzacskó. A zacskó rugalmas szájnyílású, így a húgycsõre
és a herékre felhúzva nem csúszik le. Az eszköz készülhet a zacskóhoz
(3) rögzített gumiházban (1) elhelyezett gumikarikával (2), vagy anya-
gában rugalmas zacskóból.
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(51) A63B 43/00 (2006.01)

A63B 57/00 (2006.01)

A63B 71/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00661 (22) 2007.10.10.
(71) (72) Ordasi Gábor, Budapest (HU)
(54) Rendszer golflabda helyének meghatározására, illetve moz-

gástörténetének rögzítésére
(74) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya egy rendszer egy vagy több golflabda helyének
meghatározására, illetve mozgástörténetének rögzítésére, mely rendszer
az elütött labdák (1) távolságát, pozícióját és egyéb paramétereit hivatott
meghatározni, és legalább egy labdát (1), ahhoz hozzárendelt adó és
vevõ egységet, a golflabdát energiával ellátó egységet, a golfpályán (G)
elhelyezett referenciapontokat, a referenciapontokhoz hozzárendelt jel-
adókat (23), legalább egy pálya adó-vevõ egységet (30), továbbá azzal
társított, fogadott adatokat gyûjtõ adatgyûjtõ fokozatot is tartalmaz, ahol
a labda (1) tápegységet, azzal kapcsolatban álló programozható jelfel-
dolgozó egységet, antennához csatlakozó vezeték nélküli adó-vevõ egy-
séget tartalmaz, tápegysége indukciós tekerccsel egyenirányító fokoza-
ton át kapcsolatban álló energiatárolóval van ellátva, programozható jel-
feldolgozó egysége a referencia jeladók (23) segítségével koordinátákat
meghatározó központi egység, és a jeladók (23) a golfpálya (G) területé-
re a pályát pásztázó egy vagy több rádiónyalábban (24) legalább irány-
szög (�) érték információt továbbító, valamint a rádiónyaláb (24) idõbe-
li mozgását és térbeli helyzetét minden idõpillanatban ismerõ és a labda
(1) aktuális helyzetkoordinátáinak meghatározásához rendelkezésre bo-
csátó jeladókként (23) vannak kiképezve. A találmány alkalmazási
területe minden olyan szabadtéri vagy zárt pálya, illetve terület, ahol
golfoznak.

8. ábra

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B21B 13/02 (2006.01)

B21B 31/02 (2006.01)

B21B 31/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00611 (22) 2007.09.20.
(71) (72) László Mihály, Dunakeszi (HU);

dr. Sztankó József, Budapest (HU)
(54) Hengerállvány szerkezet profilgyártó gép számára
(57) A találmány hengerállvány mechanikus kialakítású profilgyártás
gépei részére, amely zárt állvánnyal (1), alsó és felsõ tengelycsap-

ágy-tartó blokkal (3; 2), zárólappal (4) gépasztallal (11), az állványt (1) a
gépasztalhoz (11) rögzítõ állványrögzítõ csavarral (10) és a felsõ ten-
gelycsapágy-tartó blokk helyzetét állító menetes rúddal (7) rendelkezik.
A állvány (1) függõleges tartóinak (16) egymás felé nézõ oldalain a felsõ
és az alsó tengelycsapágy tartó blokk (2; 3) vezetõ hornyaiba (17) illesz-
kedik a felsõ és az alsó tengelycsapágy-tartó blokk (2; 3) függõleges
mozgását megengedõ vezetõ sín (18). Az állvány (1) függõleges tartói-
nak (16) alsó végén a felsõ és alsó csapágytartó blokk (2; 3) behelyezését
szolgáló nyílás (6) van kialakítva. Az alsó tengelycsapágy-tartó blokk
(2; 3) alátámasztására az állványhoz erõsített zárólap (4) szolgál. A felsõ
tengelycsapágy-tartó blokk (2) helyzetét állító menetes rúddal (7) és a
hozzá tartozó rögzítõ csavaranyákkal (8) lehet a kívánt módon változtatni.

(51) B29C 65/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00694 (22) 2006.10.12.
(71) (72) Horváth Róbert, Budapest (HU)
(54) Eljárás PET-fóliák nagyfrekvenciás konfekcionálására
(57) A találmány szerinti eljárással kialakított poliészter fóliák vagy le-
mezek konfekcionálása a lemezek közt elhelyezett lágy PVC-fólia betét
(1) közbeiktatásával, nagyfrekvenciás hegesztéssel teszi lehetõvé az
egyébként hegesztéssel nem konfekcionálható PET-fólia-testek kialakí-
tását.

(51) B29C 65/08 (2006.01)

E04H 4/02 (2006.01)

E04H 4/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00692 (22) 2006.08.28.
(71) (72) Horváth Róbert, Budapest (HU)
(54) Kerti úszómedence készítése PET-fóliából vagy lemezbõl
(57) A találmány szerinti eljárással poliészter lemezbõl készült kerti
úszómedence, melynek készítésénél ultrahangos hegesztést alkalmaz-
nak, forma kialakításánál vákuumformázást iktatnak be, anyagát színe-
zik vagy fémgõzölik, és szerelésénél elõre gyártott vízzáró vasbeton
elemeket alkalmaznak.

(51) B60B 39/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00514 (22) 2007.08.07.
(71) (72) Kondorosi György, Göd (HU)
(54) Gépjármûvek gumija alatt kialakuló „önvízpárna” megszün-

tetõ csatorna és a gépjármû mögött képzõdõ vízfüggönyt
megszüntetõ szerkezet
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(57) Esõs idõben a gépjármûvek kerekének gumija alatt kialakult ön-
vízpárnát megszüntetõ, így a tapadást növelõ, a fékutat csökkentõ szer-
kezet kételemû rendszer, melynek részei:

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

– Az alvázról lecsorgó víz elvezetése esetén „dugulás” alakulhat ki
a csatornában. Ezt szünteti meg – illetve a dugulás kialakulását teszi le-
hetetlenné – a beépített tisztítószerkezet. (2, 3)

– A gépjármû mögött képzõdõ vízfüggöny megszüntetése azáltal,
hogy a vákuumot megszüntetik.

(51) B60H 1/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00744 (22) 2007.11.21.
(71) (72) Török Sándor, Budapest (HU)
(54) Hõtárolós gyorsfûtõ rendszer és berendezés, belsõ égésû mo-

torral hajtott gépjármûvek utasterének fûtésére
(57) A találmány tárgya, olyan hõtárolós gyorsfûtõ rendszer és berende-
zés, amely segédenergia nélkül üzemel, ugyanis a belsõ égésû motorral
hajtott gépjármû kipufogó gázainak hõenergiáját mint hulladékhõt hasz-
nosítja, amelynek segítségével az utastér hideg állapotból való gyors fel-
fûtését végzi, illetve szükség szerint pótfûtésre is alkalmas.

(51) B60J 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00654 (22) 2007.10.08.
(71) (72) Sztankó Csaba, Pécs (HU)
(54) Elvakítást megakadályozó rendszer
(57) A találmány elvakítást megakadályozó rendszer, amely a fényfor-
rás és a fényt érzékelõ személy között elhelyezett fényáteresztést szabá-
lyozó elem, valamint a fényérzékelõ elembõl és elektronikus vezérlõ-
egységbõl áll. A fényáteresztést szabályozó elem (4) képi információt
megjelenítõ panel, a fényérzékelõ elem (1) fényérzékelõ kamera, amely
kamera a szemlélõ fejével együtt mozogva, vagy fix helyzetben van el-
helyezve. A fényérzékelõ elembõl (1) és a szemlélõ helyzetét érzékelõ
kamerából (2) érkezõ információk egy elektronikus vezérlõegységen (3)
keresztül jutnak el a fényáteresztést szabályozó elemhez (4) a képi infor-
mációt megjelenítõ panelhez. A gépjármûvön (5) alkalmazva az elvakí-
tást megakadályozó rendszert a fényérzékelõ elem (1) a gépjármûvezetõ
fejével együtt mozogva, vagy a gépjármû (5) utasterében fixen van rög-
zítve. A fényáteresztést szabályozó elem (4), a képi információt megje-

lenítõ panel lehet szemüveg, vagy a gépjármû (5) szélvédõjének anyaga,
vagy a gépjármûvezetõ szeme elé lehajtható fényellenzõ pajzs.

2. ábra

(51) B60Q 1/00 (2006.01)

G09F 9/00 (2006.01)

B60R 21/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00652 (22) 2007.10.05.
(71) Budapesti Mûszaki Egyetem, Mechatronika, Optika és

Gépészeti Informatika Tanszék, Budapest (HU)
(72) dr. Ábrahám György 90%, Budapest (HU);

Fekete Róbert Tamás 10%, Budapest (HU)
(54) Berendezés jármûvek mozgásállapotának fényjelek útján tör-

ténõ külsõ kijelzésére
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány olyan berendezésre vonatkozik, amely alkalmas jár-
mûvek gyorsulásának, lassulásának és sebességének külsõ vizuális ki-
jelzésére.

Egy feldolgozóegység fogadja a jármû gyorsulását, lassulását és
sebességét mérõ érzékelõ jelét. A fogadott jelekbõl kiszámítja a gyor-
sulásértéknek megfelelõ gyorsulási jelzõfény vezérlésére szolgáló je-
let, a lassulásértéknek megfelelõ fékezési jelzõfény vezérlésére szolgá-
ló jelet és a sebességértéknek megfelelõ sebességi jelzõfény vezérlésé-
re szolgáló jelet, majd ezeket továbbítja a jármûvön kívülrõl vizuálisan
érzékelhetõ gyorsulási jelzõfény, fékezési jelzõfény és sebességi jelzõ-
fény kibocsátására alkalmas kijelzõbe (praktikusan LED-es kijelzõ). A
kijelzõ két különálló sorban, vonalszerûen elhelyezett, több (praktiku-
san 9–17), egyik sorában két különbözõ színû fény (lassításra piros,
gyorsításra praktikusan zöld), másik sorában egyszínû fény (praktiku-
san kék vagy sárga) kibocsátására alkalmas fénykibocsátó egységbõl
áll. A kijelzett sorok hossza az érzékelõk által kiadott jel nagyságával
arányos.

(51) B60R 11/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00618 (22) 2007.09.25.
(71) (72) Mürschberger Zsolt, Budapest (HU)
(54) Holttércsökkentõ monitor gépjármûvekhez
(57) A találmány szerinti megoldás tehát, holttércsökkentõ monitor gép-
jármûvekhez, mely az A-oszlop utasfülke oldalára épített monitorból, és
az A-oszlop külsejébe vagy az A-oszlop mellé épített kamerából áll. Lé-
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nyege, hogy a környezetbõl, az A-oszlop által kitakart részt, a monitor
nyújtotta kép helyettesítse.

(51) B60R 22/00 (2006.01)

B60R 22/03 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01015 (22) 2005.11.04.
(71) (72) Nagyházi Gyula, Budapest (HU);

dr. Diószeghy Csaba, Érd (HU)
(54) Rögzítõszerkezet jármûben szállított fekvõbetegek kezelõsze-

mélyzete számára
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya rögzítõszerkezet gépjármûben, célszerûen men-
tõautóban hordágyon szállított fekvõbetegek kezelõszemélyzete számá-
ra. A rögzítõszerkezet a kezelõszemély derekát körülvevõ derékövbõl és
ahhoz rögzített két csatlakozó övbõl áll. A hordágy – ismert módon –
merevítõelemekkel, célszerûen hosszanti merevítõelemmel (7) és táv-
tartó elemmel van ellátva. Jellemzõen a rögzítõszerkezet további két –
önmagában ismert, rögzítõ szemmel (12) ellátott –, övbehúzó szerkezet-
bõl (9), és

– a hordágy hosszanti merevítõeleméhez (7) rögzített – célszerûen
menettel ellátott – fészkekbõl (11) áll, és amelyekhez az övbehúzó
szerkezetek (9) oldható kötéssel, célszerûen csavarkötéssel (10), van-
nak a rögzítõ szemen (12) keresztül rögzítve; vagy

– a hordágy hosszanti merevítõeleméhez (7) oldható kötéssel kap-
csolt, menetes fészkekkel (11) ellátott tartókból (13) áll, amely tartók
(13) fészkeibe (11) vannak az övbehúzó szerkezetek (9) a rögzítõ sze-
men (12) keresztül oldható kötéssel – célszerûen csavarkötéssel (10) –
rögzítve.

A csatlakozó övek végei az övbehúzó szerkezetekhez (9) vannak,
ismert módon kapcsolva.

(51) B60R 25/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00217 (22) 2006.03.20.
(71) (72) Homa Károly 40%, Budapest (HU);

Marton Gábor 30%, Budapest (HU);
Szeibert Tivadar 30%, Budapest (HU)

(54) Pedálzár gépkocsihoz

(57) A találmány védelmi eszköz, amely megakadályozza a ten-
gelykapcsoló pedál vagy – balesetvédelmi megszorításokkal – a fékpe-
dál mûködését.

A találmány lényege, hogy az állórészhez (1) rögzített kitámasztó
(8) belsõ felülete és a nyílórészhez (2) rögzített toldat (3) zárt állapot-
ban körülfogja a pedál karját.

Mivel a pedál megnyomásakor a kitámasztó (8) a gépjármûpadló-
val érintkezik, a pedálkar a padló irányába nem mozdítható el. Az álló-
rész és a nyílórész között zárszerkezet van, amelynek egy lehetséges
megoldása, hogy az állórész (1) tartójához (10) egy billenõlemez (5)
van rögzítve, amely a rögzítõcsapon (9) elfordulhat. Zárt állapotban a
billenõlemez (5), nyúlványát a rugó (7) a nyílórész (2) csapjának (6) a
hornyába nyomja, így a nyílórész (2) reteszelve van.

A kulcs (14) jobbra fordításával a zár (13) nyelve megemeli a bil-
lenõ lemezt (5), amely kiemelkedik a csap (6) hornyából, és a nyílórész
(2) a forgástengelyén (12) kifordul, így a pedálkar szabaddá válik.

(51) B60R 25/00 (2006.01)

B60R 25/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00346 (22) 2006.05.02.
(71) (72) Szilágyi Zoltán, Biatorbágy (HU)
(54) Szerkezet zár, különösen gépjármû sebességváltójának mû-

ködtetésére
(57) Szerkezet zár, különösen gépjármûvek sebességváltójának mûköd-
tetésére, amely szerkezet a motortérben a sebességváltó mûvön találha-
tó, a sebességváltó áttételi viszonyait szabályzó fogaskerekek léptetésé-
re szolgáló léptetõkarral (2) rendelkezik. A találmány lényege abban
van, hogy a léptetõkar (2) elé a gépjármû karosszériájára szerelt célsze-
rûen kétkarú reteszelõ elemként (3) kialakított vezérelhetõ szerkezet van
beiktatva. A reteszelõszerkezet – például elektromágnes (10) útján – cél-
szerûen a riasztóberendezés által van vezérelve, éspedig oly módon,
hogy annak bekapcsolt állapotában kerüljön reteszelt helyzetbe.

(51) B63H 9/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00171 (22) 2006.03.02.
(71) (72) Paulovits Dénes, Budapest (HU)
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(54) Szerkezet vezetõidommal ellátott flexibilis kompozitok, cél-
szerûen vitorlázat vezetésére és rögzítésére

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

(57) A találmány tárgya szerkezetvezetõ idommal ellátott flexibi-
lis kompozitok, célszerûen vitorlázat vezetésére és rögzítésére.

A találmány olyan szerkezet, amely legalább egy betétidom-pro-
filból (2) és legalább egy, a vezetõidomot befogadó, a betétidom-profil
belsõ oldalán vezetett vezetõidom-profilból (3), valamint a betétidom-
profil belsõ oldala és a vezetõidom-profil külsõ oldala közötti hézagban
vezetett, hajlékony tömlõbõl (1) van kialakítva, ahol az azonos számú
betétidom-profil és vezetõidom-profil hosszuk mentén egymással átfe-
désben futó horonnyal (4) van ellátva.

(51) B65D 65/02 (2006.01)

C09D 5/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00693 (22) 2006.08.28.
(71) (72) Horváth Róbert, Budapest (HU)
(54) Tehergépjármûvek és pótkocsis felépítmények burkolata
(57) A találmány szerinti eljárással készült tehergépjármû és pótkocsis
felépítmények burkolata, melynek anyaga PET-fólia, fémgõzölt és rek-
lámhordozó célra kialakított felületkezeléssel. A burkolóanyag konfek-
cionálásánál lágy PVC-betétet, laprugót, nagyfrekvenciás és ultrahan-
gos hegesztést alkalmaznak.

(51) B65D 85/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00152 (22) 2007.02.13.
(71) (72) Schült Antal, Visegrád (HU)
(54) Környezetbarát cigarettadoboz
(57) A találmány tárgya eljárás közterületek, középületek tisztaságának
növelésére a dohányosoknak biztosított környezetbarát cigarettadoboz
használatával. A találmány másik tárgya egy hamuzásra és cigaretta-
csikk tárolására alkalmas környezetbarát cigarettadoboz, mely alkalma-
zásával a hamuzás, majd a cigarettacsikk-tárolás megvalósítható. A ta-
lálmányt az jellemzi, hogy áll egy cigarettadobozból (1), egy cigaretta-
csikk-tartóból (2) és annak elején kialakított furatból (3). A cigaretta-
csikk-tartó (2) elején kialakított furat (3) nyitását-zárását a cigarettado-
boz (1) és a cigarettacsikk-tartó (2) széthúzása illetve összetolása bizto-
sítja.

(51) B65D 85/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00641 (22) 2007.10.03.
(71) (72) Farkas József 90%, Budapest (HU);

Farkas József Károlyné 10%, Budapest (HU)
(54) Cigarettásdobozban elhelyezett cigarettaparázs-leválasztó

szerkezet
(57) Cigarettásdobozban elhelyezett cigarettaparázs-leválasztó szerke-
zet az égõ cigarettáról a parázs leválasztását és biztonságos tárolását
szolgálja.

A találmány lényege az, hogy a cigarettásdoboz alsó részébe (4)
rögzített parázshamu-tároló (1) palástjának belsõ oldalánál érintkezik a
cigarettásdoboz-fedélbe (5) rögzített parázsleválasztó fedélen (2) kiala-
kított parázsleválasztó nyelvek (3) külsõ oldalainak felületével, ame-
lyek lezárják a parázshamu-tárolón (1) lévõ süllyesztett furatokat (6) és
a cigarettásdoboz alsó részén (4) lévõ kör alakú nyílást, melynek hely-
zete egybevág a süllyesztett furattal (6) és mindkét furat és nyílás
átmérõje nagyobb, mint egy cigaretta vastagsága.

(51) B66B 1/00 (2006.01)

B66F 3/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01075 (22) 2005.11.18.
(71) (72) dr. Kulcsár Béla, Budapest (HU);

id. Balázs László, Budapest (HU);
Némethy Zoltán, Budapest (HU);
ifj. Balázs László, Budapest (HU)

(54) Kettõs mozgású teleszkóporsós emelõberendezés
(57) A találmány kettõs mozgású teleszkóporsós emelõberendezés két-
szintû süllyesztõ rendszerû személyemelõk mûködtetésére, ahol a te-
leszkóporsós emelõoszlop a süllyesztéklemezre rögzített alsó csatlako-
zással, a kardánszerkezettel (46) megtámasztva, a forgó csõorsó (25)
alsó végére szerelt alsó forgó jobbos anyával (41) az alsó álló csõorsó
(24) jobbos menetein forogva emelkedik, ugyanakkor a forgó csõorsó
(25) saját bal menetével az alsó burkolat (5) alján a retesszel (38) és záró-
fedéllel (39) rögzített alsó álló anya (37) balos menetein forogva emeli
az alsó burkolatból (5), hajtómûbõl (1), felsõ burkolatból és a felsõ végé-
re szerelt kardánházhoz csavarokkal rögzített emelõ keretlapot. Ezzel
egy idõben az ékszíjtárcsával (3) forgatott forgatócsõ (16) felsõ végére
csapos csavarokkal rögzített forgatócsõ anya emeli a jobbmenetes felsõ
álló csõorsót a kardánszerkezettel (46) vele összekötött védõház tetõt.
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Ha a menetemelkedések azonosak, az emelõ keretlap kétszer
annyi utat tesz meg, mint a védõház tetõ és ez a kettõs mozgás. A forga-
tó csõanya, az alsó álló anya (37) és az alsó forgó anya (41) kenést nem
igényel. Hûtésüket a belsõ terekben kialakított kompresszióterek (44)
változása által létrehozott és az anya-orsó menetkapcsolatok résein át-
áramló, a felsõ szûrõlap, a középsõ szûrõlap (33) és az alsó szûrõlap
(34) által megszûrt és hûtött levegõ adja.

(51) B66C 23/78 (2006.01)

B66C 23/80 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00295 (22) 2007.04.20.
(71) EUROPELIFT Gépjármûjavító, Szolgáltató és Kereskedelmi

Betéti Társaság, Zalaegerszeg (HU)
(72) Fekete László, Zalaegerszeg (HU);

Merth Szilárd, Zalalövõ (HU)
(54) Támasztószerkezet munka közben letámasztandó munkagé-

pekhez, fõleg kosaras személyemelõ géphez
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda

Kft., Budapest
(57) A találmány támasztószerkezet munka közben letámasztandó mun-
kagépekhez, fõleg kosaras személyemelõ géphez, amely támasztószer-
kezetnek támasza (1), a támasz egyik végéhez csuklósan kapcsolódó
alaptagja (2), valamint egyik végével az alaptaghoz (2) csuklósan csatla-
koztatott munkahengere (3), és a munkahenger dugattyúja (6) végével a
támaszhoz a vége tartománya közelében csuklósan (7) csatlakozik, és a
támasz (1) végén csuklás rögzítésû talajtányérja (8) van.

A találmány lényege, hogy a támasz (1) végéhez egy kulisszaház
(9) van rögzítve, míg a kulisszaházban (9) elcsúsztathatóan egy, az
alaptaghoz (2) csuklósan (11) rögzített kulisszacsúszka (10) van elren-
dezve, és a kulisszaház (9) végén egy, az alaptaghoz (2) rögzített, gör-
gõpályán legördülni képes görgõ (13) van csapágyazva.

(51) B66F 7/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00942 (22) 2005.10.12.
(71) (72) Gönczi László, Budapest (HU)
(54) Csereszabatos, szinkronmozgó védõházas süllyesztõrendsze-

rû felvonó
(57) A találmány csereszabatos, szinkronmozgású védõházas süllyesz-
tõrendszerû felvonó. Alkalmazási területét a városi közlekedés „aka-
dálymentesítési” helyei jelentik, ahol a mozgásukban korlátozott utasok
segítése a cél, úgymint aluljárók, kétszintû metrómegállók és a MILFA
kisföldalatti megállói. A függõleges mozgatást teleszkóporsós emelõ
hajtómû (1) végzi. Csereszabatos, mert azonos méretrendszerû és típusú
kétszintes emelõberendezések válogatás nélküli cseréjét teszi lehetõvé
úgy, hogy a gyámkeret alaplemezéhez (19) hegesztett gyámkeret (17) és
belsõ terébe szerelt fülke (8), emelõhajtómû (1), ellensúlyok (24 és 26)
stb. valamint külsõ felületére szerelt mozgó védõház keretszerkezet
(32), aknaajtó (22), védõház tetõ (29) stb. összes berendezéssel együtt
egyszerre emelhetõ ki javítás vagy felújítás céljából, majd süllyeszthetõ
vissza az akna acél falszerkezet belsejébe (20) Szinkronmozgó, mert a
fülke (8) a fülke ellensúllyal (24), valamint a mozgó védõház keretszer-
kezet (32), a védõház ellensúllyal (26), a fõtengelyeken átvetett végtele-
nített tehermozgató görgõs emelõláncokkal van közvetlenül összekötve.
Továbbá a két darab párhuzamos alsó fõtengelyt egy végtelenített szink-
ronizáló görgõs lánc kényszeríti azonos mozgásra. Védõházas süllyesz-
tõrendszerû, mert a világörökségi helyszín, a városképi és közlekedési
koncepciók szerint mozgó rendszer a célszerû, amely csak a használat-
kor emelkedik ki és süllyed a felszín alá.
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(51) B66F 11/00 (2006.01)

B66F 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00811 (22) 2006.10.27.
(71) (72) Horváth Imre, Pécs (HU)
(54) Gépjármû biztonsági rendszer
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya gépjármû biztonsági rendszer, amely lehetõvé
teszi, hogy gépjármûvek felborulása, eldõlése esetén a rendszer, érzé-
kelve a gépjármû alaphelyzetébõl való lényeges elmozdulását, a gépjár-
mûvet automatikusan eredeti helyzetébe, vagy fekvõ állásból részben
álló helyzetbe helyezze, biztosítva ezzel a baleset során a gépjármûben
rekedt emberek kiszabadítását.

A találmány szerinti gépjármû biztonsági rendszer jellemzõje,
hogy a gépjármû pozícióját figyelõ érzékelõegységbõl és azzal vezérelt
emelõegységbõl (2), valamint az emelõegységben (2) elhelyezkedõ
emelõszerkezetbõl (3) áll, és az emelõszerkezetet (3) magába foglaló
emelõegység (2) a gépjármû (1) felsõ részén, elõnyösen tetején van el-
helyezve, adott esetben annak felsõ vázához van rögzítve, és a gépjár-
mû (1) belsejében elhelyezett érzékelõegység által van irányítva.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C07C 67/00 (2006.01)

C10L 1/00 (2006.01)

C11C 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00448 (22) 2007.06.29.
(71) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 80%,

Budapest (HU);
Pólus Plusz Zrt. 20%, Budapest (HU)

(72) Könczöl Sándor 50%, Budapest (HU);
dr. Gróf Gyula 10%, Budapest (HU);
Lezsovits Ferenc 10%, Budapest (HU);
Sztankó Krisztián Endre 10%, Kalocsa (HU);
dr. Nagy Imre 10%, Budapest (HU);
Benkõ László 10%, Budapest (HU)

(54) Eljárás bioetanol energetikai hasznosítására hõerõgépekben
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás bioetanol energetikai hasznosítására hõ-
erõgépekben, fõként gázturbinákban és dugattyús belsõ égésû motorok-
ban, ahol egy fõ tüzelõanyag, elsõsorban földgáz mellett megújuló ener-
giaforrásként energianövényekbõl fermentációval elõállított bioetanolt
égetnek el.

A találmány lényege az, hogy a bioetanol-elõállítás céljából kier-
jesztett cefrét (fermentlét) desztilláció nélkül, közel környezeti hõmér-
sékleten közvetlenül egy nagy fajlagos felületû nedvesítõ egységben a
hõerõgép beszívott levegõjével érintkeztetik, miközben az etanoltarta-
lom jelentõs részét elpárologtatják, és az így gõzzé alakuló etanolt a hõ-
erõgép tüzeléstechnikai rendszerében a fõ tüzelõanyaggal együtt elége-
tik.

(51) C07D 239/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00667 (22) 2007.10.12.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) Volk Balázs 24%, Budapest (HU);

dr. Vágó Pál 14%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 10%, Budapest (HU);
dr. Tömpe Péter 10%, Budapest (HU);
Barkóczy József 7%, Budapest (HU);
dr. Mezei Tibor 5%, Budapest (HU);
Bartha Ferenc 9%, Tiszavasvári (HU);
Ruzsics György 6%, Hõgyész (HU);
Karasz Adrienn 3%, Budapest (HU);
Király Imre 6%, Salgótarján (HU);
dr. Nagy Kálmán 6%, Budapest (HU)

(54) Eljárás rosuvastatin só elõállítására
(57) A találmány tárgya javított eljárás az (I) képletû (+)-7-[4-(4-flu-
or-fenil)-6-izopropil-2-(metánszulfonil-metil-amino)-pirimidin-
5-il]-(3R,5S)-dihidroxi-hept-6-énsav cink só (2:1) elõállítására, amely
az (I) képletû só ipari méretben, gyógyszerhatóanyagként történõ fel-
használásra alkalmas minõségben történõ elõállítását teszi lehetõvé. Az
(I) képletû vegyület a gyógyászatban lipid-anyagcsere befolyásolására
alkalmazható.

(51) C07D 239/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00668 (22) 2007.10.12.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Nagy Kálmán 6%, Budapest (HU);

dr. Volk Balázs 24%, Budapest (HU);
dr. Vágó Pál 14%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 10%, Budapest (HU);
dr. Tömpe Péter 10%, Budapest (HU);
dr. Barkóczy József 7%, Budapest (HU);
dr. Mezei Tibor 5%, Budapest (HU);
Bartha Ferenc 9%, Tiszavasvári (HU);
Ruzsics György 6%, Hõgyész (HU);
Karasz Adrienn 3%, Budapest (HU);
Király Imre 6%, Salgótarján (HU)
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(54) Eljárás rosuvastatin intermedierek elõállítására
(57) A találmány tárgya javított eljárás az (I) képletû (+)-7-[4-(4-flu-
or-fenil)-6-izopropil-2-(metánszulfonil-metil-amino)-pirimi-
din-5-il]-(3R,5S)-dihidroxi-hept-6-énsav és nátrium sója elõállítására.
A találmány tárgyához tartozik továbbá a nagy tisztaságú
(+)-7-[4-(4-fluor-fenil)-6-izopropil-2-(metánszulfonil-metil-ami-
no)-pirimidin-5-il]-(3R,5S)-dihidroxi-hept-6-énsav nátrium só és eljá-
rás ennek elõállítására, amely vegyület értékes gyógyszeripari közbensõ
termék lipid anyagcserét befolyásoló nagy kémiai tisztaságú
gyógyszerhatóanyag elõállítása során.

(51) C07K 17/00 (2006.01)

B01J 20/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00750 (22) 2007.11.23.
(71) Avidin Kutató, Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
(72) dr. Puskás László, Szeged (HU)
(54) Eljárás kismolekula- és/vagy peptid vegyület-könyvtárak szi-

lárd hordozóhoz történõ kikötésére
(74) KOVÁRI ÉS TÁRSAI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Dr.

Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Kismolekulás és/vagy peptid vegyületkönyvtárak szilárd hordozó-
hoz történõ kikötésére szolgáló eljárás, amely során

a) két szabad aminocsoportot tartalmazó elemekbõl álló oldatfázi-
sú vegyületkönyvtárat hoznak létre;

b) az a) lépésben elõállított vegyületkönyvtárat aminocsoporttal
kovalens kötést kialakítani képes valamely aktív csoportot tartalmazó
szilárd hordozóval reagáltatják;

c) a szilárd hordozón az el nem reagált aktív csoportokat amino-
csoportot tartalmazó egy vagy több vegyülettel inaktiválják;

d) az el nem reagált anyagokat eltávolítják, elõnyösen mosás segít-
ségével.

(51) C08F 10/00 (2006.01)

F16L 11/00 (2006.01)

F16L 11/16 (2006.01)

F16L 33/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00674 (22) 2007.10.15.
(71) ContiTech Rubber Industrial Kft., Szeged (HU)
(72) Domonkos Imre 15%, Szeged (HU);

dr. Katona Tamás 15%, Algyõ (HU);
Király József 15%, Tószeg (HU);
Nacsa László 15%, Algyõ (HU);
dr. Nagy Tibor 40%, Budapest (HU)

(54) Nagynyomású gumitömlõ, valamint eljárás és berendezés an-
nak elõállítására

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

(57) A találmány nagynyomású gumitömlõ, mely lélekkel (1) gumizott
textilrétegekkel (2), fõ erõsítõbetétekkel (3) és fedlappal (5) van ellátva.

A találmányt az jellemzi, hogy beépített csatlakozója (7) van, és a
tömlõtest síkban vagy térben maradandóan görbült alakú, mely alakot a
tömlõ külsõ erõhatás nélkül megtart.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a nagynyomású tömlõt
csõmagon a szerkezeti elemekbõl építik fel, beépített csatlakozóval (7)
látják el, és azt rögzítik, majd a felépített tömlõ terméket a felépítõ
magról távolítják el nyers állapotban, a vulkanizálás elõtt létrehozzák
és rögzítik a kívánt végsõ tömlõalakot, és azt a vulkanizálás során
rögzítve megtartják.

A találmány szerinti berendezést az jellemzi, hogy a tömlõ csatla-
kozók (7) számára helyzetükben és irányukban mereven rögzített ellen-
darabokkal (12) rendelkezik.

(51) C11C 3/00 (2006.01)

C07C 67/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00281 (22) 2007.04.16.
(71) (72) Thész János 40%, Budapest (HU);

Boros Béla István 30%, Budapest (HU);
Király Zoltán 30%, Budapest (HU)

(54) Új típusú üzemanyag és fûtõanyag és eljárás elõállításukra a
biodízelgyártás glicerin melléktermékének hasznosításával

(74) Ifj. Szentpéteri Ádám S.B.G.& K. Nemzetközi Szabadalmi
Iroda, Budapest

(57) A találmány tárgya természetes eredetû trigliceridekbõl (nõvényi
olajokból/zsírokból) és a biodízelgyártás glicerin melléktermékébõl elõ-
állított (I) általános képletû mono- és digliceridek acilezett származékai-
nak, mint módosított szerkezetû triglicerideknek üzemanyagokként
és/vagy fûtõanyagokként vagy üzemanyag- és/vagy fûtõanyag- adalé-
kokként történõ felhasználása.
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CH2-O-CO-R1
I

CH-O-CO-R2
I

CH2-O-CO-R3
Az (I) képletben R1, R2 és R3 egymástól függetlenül hidrogénato-

mot vagy 1–28 szénatomos, a szénláncban adott esetben legalább egy
szén-szén kettõs kötést is tartalmazó alkilcsoportot jelent, azzal a meg-
kötéssel, hogy

(a) a jelen lévõ R1, R2 és R3 csoportok legfeljebb 10%-a vagy leg-
alább 90%-a a

biológiai eredetû trigliceridekben elõforduló, adott esetben leg-
alább egy szén-szén kettõs kötést is tartalmazó alkilcsoportot jelent

(b) a jelen lévõ R1, R2 és R3 csoportok fennmaradt része hidro-
génatomot és/vagy 1–5 szénatomos, a szénláncban adott esetben leg-
alább egy szén-szén kettõs kötést is tartalmazó alkil-csoportot jelent,

mi mellett az itt megadott %-os értékek az R1, R2 és R3 csoportok
darabszámára vonatkoznak.

A találmány tárgya továbbá eljárás a fentiekben meghatározott (I)
általános képletû, módosított szerkezetû triglicerideknek az elõállításá-
ra, úgy, hogy egy biológiai eredetû trigliceridet vagy ilyen trigliceridek
elegyét, amely elegy adott esetben mono- és diglicerideket, valamint
biológiai eredetû szabad zsírsavakat is tartalmazhat, megfelelõ
mennyiségû glicerinnel – amely adott esetben alkoholt és/vagy vizet is
tartalmazhat – vagy az ilyen glicerinbõl elõzetesen elkészített megfele-
lõ mennyiségû triacilezett glicerinnel, amelyben az acil-csoportok R ré-
sze az (I) általános képlet (b) pontja szerinti – reagáltatunk savas vagy
bázikus katalizátorok jelenlétében, és az adott esetben megkeletkezett
szabad hidroxil csoportokat acilezõszerekkel – melyekben az acil-cso-
portok R része az (I) általános képlet (b) pontja szerinti – megészterezik.

(51) C12N 15/85 (2006.01)

A61K 48/00 (2006.01)

A01K 67/027 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00457 (22) 2007.07.03.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged (HU)
(72) dr. Kiss Ibolya 30%, Szeged (HU);

dr. Molnár Annamária 30%, Röszke (HU);
Nagy Andrea 25%, Kecskemét (HU);
dr. Kénesi Erzsébet 15%, Szeged (HU)

(54) Porcspecifikus expresszió
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya izolált nukleinsav, amely porcspecifikus ex-
presszióra szolgáló nukleotid-szekvenciát tartalmaz, amely szekvencia
a matrilin-1 promóter proximális régióját és legalább kettõ Sox9-kötésre
képes porcspecifikus enhanszer elemet tartalmaz, amelyek a proximális
promóter régió elemtõl 5’ irányban helyezkednek el. Vektorok és transz-
genikus állatok is a találmány tárgyát képezik.

(51) C22C 21/00 (2006.01)

H01B 1/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00686 (22) 2007.10.24.
(71) (72) dr. Roósz András 11%, Miskolc (HU);

dr. Tranta Ferenc 11%, Miskolc (HU);
dr. Czél Györgyné 11%, Miskolc (HU);
dr. Barkóczi István 17%, Miskolc (HU);
Csomós József 16%, Szirmabesenyõ (HU);
dr. Varga László 17%, Kerepes (HU);
dr. Güntner Ottó 17%, Budapest (HU)

(54) Eljárás magas hõmérsékletû sodrony-alapanyag elõállítására
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány magas hõmérsékletû sodrony alapanyag, ahol 99,5 tö-
meg% alumíniumot, 0,1 tömeg% zikontot, 0,4 tömeg% yttriumot, 98,9
tömeg% alumíniumot, 0,5 tömeg% zikontot, 0,6 tömeg% yttriumot, 99
tömeg% alumíniumot, 0,3 tömeg% rezet, 0,2 tömeg% zirkontot, 0,5 tö-

meg% yttriumot, 98,8 tömeg% alumíniumot, 0,4 tömeg% rezet, 0,3 tö-
meg% zirkontot és 0,52 tömeg% yttriumot ötvöznek.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E02B 11/00 (2006.01)

E02D 31/00 (2006.01)

E02B 13/00 (2006.01)

A01G 25/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00466 (22) 2007.07.06.
(71) (72) Simoncsics Gábor István, Szõke (HU)
(54) Eljárás kutak, elsõsorban talaj- és talajvízkezelõ eszközök ha-

tékonyságának növelésére
(57) A találmány tárgya olyan eljárások csoportja, melyek segítségével
elsõsorban vertikális felépítésû talaj- és talajvízkezelõ, esetlegesen talaj-
vízkitermelõ vagy besajtoló mûtárgyakból (kutak, talajlándzsák stb.),
mint hordozó szerkezeti elemekbõl (1) kiindulva, az adott talajmélység-
ben kisebb átmérõjû dréncsövek (2) helyezhetõk el sugárirányban. Az
eljárások lényege, hogy a dréncsövek (2) olyan feji résszel (3) vannak el-
látva, mely elõsegíti az adott talajtérrészbe (4) való juttatásukat, illetve a
hordozó szerkezeti elem (1) olyan, a dréncsövek (2) vezetésére szolgáló
járatokkal (5) van ellátva, melyek tartalmaznak egy-egy íves kiképzésû
szakaszt (6), amelyek a dréncsöveket (2) talajba (4) irányítják. Az ily
módon a talajba (4) juttatott dréncsövek (2) az elõre meghatározott sza-
kaszon vannak perforálva vagy más módon áteresztõvé téve (9), így a
dréncsövekbe (2) sajtolt folyadékok vagy gázok az áteresztõ szakaszon
(9) keresztül a környezõ térrészben lévõ talajba (4) távoznak (10). Ha a
dréncsöveket vákuum alá helyezik, akkor az áteresztõ szakaszon (9)
keresztül a talajból (4) folyadékok vagy gázok nyerhetõk ki.

(51) E02D 5/38 (2006.01)

E02D 5/42 (2006.01)

E02D 7/00 (2006.01)

E02D 5/44 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00575 (22) 2007.09.06.
(71) Füzesi Pál, Budapest (HU)
(72) Füzesi Pál, Budapest (HU);

dr. Marczal László, Budapest (HU);
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Zábrádiné Füzesi Katalin, Budapest (HU);
Tõzsér Gyula, Kecskemét (HU)

(54) Eljárás és berendezés megvastagított törzsrésszel rendelkezõ
monolit beton vagy vasbeton alapozási cölöp elõállítására

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

(57) A találmány eljárás megvastagított törzsrésszel rendelkezõ monolit
beton vagy vasbeton alapozási cölöp készítésére, amely eljárás során
nyomásálló köpenycsövet (1) hajtanak a talajba, amelyet monolit beton-
nal töltenek ki, és a köpenycsõbõl (1) a talajba betont préselve megvasta-
gított cölöptörzsrészt alakítanak ki.

Az eljárásnak az a lényege, hogy a betonanyagot a talajba préselõ,
a környezõ talajban talajtörési állapotot létrehozni képes nyomást a ki-
alakítandó nagyobb keresztmetszetû törzsrész tartományában a kö-
penycsõben (1) lévõ, és a köpenycsõ (1) felhúzásával vagy/és a beton-
anyag lokálisan kiterjedni engedésével csökkent nyomású betonanyag-
ba táplált folyadékkal fejtik ki.

A találmány szerinti berendezésnek a talajba hajtható nyomásálló
köpenycsöve (1), valamint abból betonnak oldalirányban a talajba pré-
selésére alkalmas eszköze van. A berendezésnek az a lényege, hogy a
köpenycsõben (1) annak hosszirányában húzódó, legalább a megvasta-
gított törzsrész(ek) tartományában perforált és szûrõzött szakasszal (4)
vagy szakaszokkal (4) rendelkezõ, a köpenycsõtõl (1) függetlenítve,
adott esetben a cölöp betonacél-armatúrájához (2) rögzített, véglegesen
a cölöpszárba bebetonozva maradó nyomófolyadék csöve (3) van,
amelynek felsõ nyílása (3a) a köpenycsõbe (1) töltött betonanyag felsõ
szintje felett helyezkedik el.

(51) E04C 1/00 (2006.01)

E04C 1/39 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00016 (22) 2007.01.10.
(71) (72) Hege István, Galambok (HU)
(54) Üreges, mûanyag hõszigetelt és felületkezelt falazóelem
(74) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) Mûanyag falazóelem, amelynek kitölthetõ belsõ üregei, azokat me-
revítõ falai (3) vannak, a falazóelemek egymáshoz, lefelé irányuló, az
alul lévõ falazóelem felsõ részének belsejébe fülekkel illeszkednek. A
találmányra az jellemzõ, hogy a fülek (4) bepattanó illeszkedésûek, a
merevítõ falakkal (3) a falazóelem belsõ ürege hosszirányában három
részre van bontva, a külsõ falsík közelében lévõ részben hõszigetelés (5)
van elhelyezve, ezt követõen egy teherhordó utószilárduló anyaggal (7)
kitölthetõ, osztatlan középsõ rész következik, majd a belsõ fal (2) síkja
felé esõ oldalon szerelõcsatorna (6) van kialakítva; a szerelõcsatorna (6)
legalább egy merevítõ fallal (3) tovább van osztva; itt a merevítõ fal (3)

és adott esetben a külsõ fal (1) felsõ részénél villany- és vízvezetékek ré-
szére helyet és alátámasztást biztosító kivágás (9) van kialakítva; a
falazóelemek egymáshoz kapcsolódó oldalukon utószilárduló anyag (7)
elhelyezésére szolgáló horonnyal (8) vannak ellátva.

(51) E04C 5/16 (2006.01)

E04B 5/16 (2006.01)

E04B 5/18 (2006.01)

E04B 5/32 (2006.01)

E04C 5/18 (2006.01)

E04C 5/20 (2006.01)

E04B 5/36 (2006.01)

E04C 5/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00609 (22) 2007.09.19.
(71) (72) Czintos Csongor, Kecskemét (HU)
(54) Szerelõsín és erõsítõ szerkezet és eljárás betonszerkezet építé-

séhez
(57) A találmány tárgya betonszerkezet-építési rendszer és eljárás be-
tonszerkezet építéséhez. A rendszert alkalmazó eljárás betonacél erõ-
sítõ szerkezetet tartalmazó, helyszínen öntött betonszerkezet készíté-
sére irányul, amelynek során

a) zsaluelemekbõl (2) és a zsaluelemeket (2) az öntött betonnal
(10) együtt megtartó állványszerkezetbõl a betonszerkezetet megha-
tározó zsaluzatot készítenek,

b) a zsaluzatba elõre meghatározott elrendezésben betonacél
elemeket (50, 53) helyeznek el és a zsaluelemektõl (20) elõírt távol-
ságban rögzítik,

c) ezt az elõírt távolságot az a) lépésben a zsaluelemek közé be-
helyezett szerelõsínekkel (110) állítják be, amely szerelõsíneknek
(110) legalább egy része hosszúkás profil, és a profilnak egyrészt a
zsaluelemek (20) közé benyúló hosszirányú támasztó része, más-
részt a betonnal (10) kiöntendõ tartományba benyúló hosszirányú
horgonyzó része van, valamint a szerelõsín (110) horgonyzó részé-
nek hossziránya mentén legalább egy, a szerelõsínt a beöntendõ be-
tonhoz (10) kapcsoló horgonyzó alakzat van, valamint

d) a betonacél elemek (50) legalább egy részét közvetlenül eh-
hez a szerelõsínhez (110) rögzítik, és a többi betonacél elemet (53)
ezekhez a szerelõsínhez (110) rögzített betonacél elemekhez (50)
kapcsolják hozzá, majd

e) a betonszerkezetet meghatározó zsaluzatba az elõírt mennyi-
ségû betont beleöntik, elosztják és tömörítik, majd a beton (10) meg-
kötéséig a betont (10) szokásos módon kezelik, és az elõírt technoló-
giai idõ eltelte után a zsaluzatot eltávolítják.

A találmány tárgya továbbá önállóan is alkalmazható szerelõsín
és erõsítõ szerkezet, amelyek azonban elõnyösen felhasználhatók az
eljárás megvalósításához és betonszerkezet építéséhez.
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(51) E04F 13/02 (2006.01)

C04B 14/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00615 (22) 2007.09.24.
(71) (72) Urbán Imre, Budapest (HU)
(54) Eljárás lábazati, dekorációs vakolatok és kõszõnyegek színe-

zett töltõanyagának gyártására
(57) A találmány tárgya eljárás lábazati, dekorációs vakolatok és kõ-
szõnyegek színezett töltõanyagának gyártására, amely eljárás lehetõ-
vé teszi, hogy természetes ásványok, kvarchomok, zúzottkõ szem-
cséit, saválló, lúgálló, UV-álló festékanyaggal egyszerûen gyorsan
tudják megszínezni, oly módon, hogy hosszútávon ellenálljon az idõ-
járás viszontagságainak és a külsõ mechanika behatásoknak.

A találmány szerinti egyik eljárás során a töltõanyagot, a kvarc-
homok vagy zúzottkõ szemcséket sav, lúg és UV-álló hõre kemé-
nyedõ festékkel vonják be, oly módon, hogy forgó keverõdobban el-
helyezett szemcsékhez keverés közben adagolják a festéket, majd az
így megfestett természetes alapanyagú ásványszemcsékre egy folya-
matos üzemû forgódobos kemencében magas hõmérsékleten,
120–190°C-on a festékanyagot ráégetik.

A találmány szerinti másik eljárás során a töltõanyagot, a kvarc-
homok vagy zúzottkõ szemcséket sav, lúg és UV-álló egy vagy két
komponensû vízbázisú festékkel vonják be, oly módon, hogy forgó
keverõdobban elhelyezett szemcsékhez keverés közben adagolják a
festéket, majd az így megfestett természetes alapanyagú ásvány-
szemcsékre a felhordott festéket csigás adagolóval ellátott forgó-
dobban alacsony hõmérsékletû, intenzív levegõ befúvás segítségé-
vel rögzítik.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F02G 1/043 (2006.01)

F01K 23/02 (2006.01)

F01K 23/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00474 (22) 2007.07.11.
(71) (72) Jakab György, Miskolc (HU)
(54) Hõszivattyúval társított, javított hatásfokú Stirling-motor,

melynek dugattyú alatti része sûrített levegõs motorként mû-
ködik

(57) Gáz halmazállapot-változásával kombinált mûködési elvû Stir-
ling-motor, melynek dugattyú alatti része sûrített levegõs motorokhoz
hasonló módon mûködik.

A dugattyú feletti rész Stirling-motorként mûködik azzal a különb-
séggel, hogy a folyamat hûtésérõl a motor hengerterébe fecskendezett
folyadék állapotú gáz párolgásakor elvont hõ gondoskodik. A folyama-
tok hõveszteségeit egy hõszivattyú visszahasznosítja, így a három fo-
lyamat egymás hatásfokát javítva mûködik. A hõszivattyú segítségével
hûtött és fûtött két tartályban eltérõ nyomáson párolgó gáz nyomáskü-

lönbsége mûködteti a Stirling-motor dugattyú alatti terében kialakított,
térfogat-kiszorítás elvén mûködõ motort.

(51) F03D 3/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00483 (22) 2007.07.19.
(71) (72) dr. Schneider György, Pécs (HU);

dr. Kovács Tamás, Páty (HU)
(54) Országúti védõkorlátba integrált szélgenerátor rendszer ha-

tékonyságot fokozó speciális aerodinamikai kiképzéssel
(57) Autópályák, autóutak védõkorlátaiba beépített szélturbina, amely
az elhaladó gépjármûvek menetszelét hasznosítva energiát termel. A
forgalom felé kiugró résszel, kidomborodással nem rendelkezik. A me-
netiránnyal szembeni beömlõnyílások a gépjármû elõtti és melletti me-
netszelet hasznosító szûkülõ torkolattal rendelkeznek, növelve ezzel a
besûrûsödõ levegõ nyomását a turbinalapátokra.

A menetirányba nézõ nyílásaiba egyirányú áramlást biztosító la-
mellák kerülnek elhelyezésre oly módon, hogy azok a forgalom hatásá-
ra létrejövõ negatív nyomás hatására záródjanak, valamint a forgalom-
mal ellentétes oldala részlegesen nyitott elõsegítve ezzel a menetszél
akadálytalan távozását.

3. ábra

(51) F15B 15/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00715 (22) 2007.11.06.
(71) TRIGON Electronica Fejlesztõ és Szolgáltató Kft.,

Salgótarján (HU)
(72) dr. Simonyi Sándor, Salgótarján (Baglyasalja) (HU)
(54) Intelligens háromállású úszódugattyús munkahenger, külö-

nös tekintettel mechanikus gépjármû-sebességváltók kapcso-
lószerkezetének mûködtetéséhez

(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány háromállású munkahenger, különösen gépjármûvek
mechanikus sebességváltója kapcsolószerkezetének a mûködtetéséhez,
amelynek a munkahenger belsõ palástfelületéhez és a dugattyúrúdhoz
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képest tömítetten mozgó két dugattyúja van. A dugattyúk három egy-
mástól független kamrára osztják a munkahenger belsõ terét, mindegyik
kamra el van látva a túlnyomásos mûködtetõközeg-forrással kapcsolatot
biztosító csatlakozónyílással. A dugattyúrúdon a dugattyúk mindkét ol-
dalán egy-egy axiális ütközõfelület van. Az egyes dugattyúk két oldalán
lévõ egy-egy ütközõfelület közötti távolság legalább akkora, amennyi az
adott dugattyú vastagságának és a dugattyúrúd középállása és azon szél-
sõ állása közötti lökethossznak az összege, amely szélsõ állás a középsõ
álláshoz viszonyítva ellentétes irányban van, mint az adott dugattyú a
dugattyúrúdon lévõ középsõ két ütközõfelülethez viszonyítva. A talál-
mány szerint a munkahenger (1) belsõ palástfelületén (3) is ki van alakít-
va a két dugattyú (11, 15) között két – önmagában ismert – axiális ütkö-
zõfelület (5, 6). A dugattyúrúd (21) középsõ állásában a két szélsõ kam-
rában (K1, K2) lévõ mûködtetõközeg nyomása nagyobb, mint a középsõ
kamrában (K0) lévõ mûködtetõközeg nyomása, és a két dugattyúnak
(11, 15) az egymás felé esõ oldalfelülete (13, 17) hézagmentesen feltá-
maszkodik a dugattyúrúdon (21) közöttük lévõ, és a belsõ palástfelüle-
ten (3) lévõ ütközõfelületeken (23, 24; 5, 6). A dugattyúrúd (21) szélsõ
állásaiban a dugattyúrúd (21) adott szélsõ állásának irányába esõ szélsõ
kamrában (K1; K2) lévõ mûködtetõközeg nyomása kisebb, mint a kö-
zépsõ kamrában (K0) és a másik szélsõ kamrában (K2; K1) lévõ mûköd-
tetõközeg nyomása, és a dugattyúrúd (21) adott szélsõ állásának irányá-
ba esõ dugattyú (11; 15) a dugattyúrúdnak (21) a felé esõ szélsõ
ütközõfelületén (22, 25), a másik dugattyú (15; 11) a munkahenger (1)
belsõ palástfelületén (3) lévõ, felé esõ ütközõfelületen (5;. 6) támasz-
kodik fel.

(51) F16M 11/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00734 (22) 2007.11.16.
(71) Rainbow Európa Kft., Budapest (HU)
(72) Ulbrich Gyula 80%, Budapest (HU);

Szabó Erzsébet 10%, Kistarcsa (HU);
Kovalik Gábor 10%, Budaörs (HU)

(54) Lopásgátló mennyezeti tartószerkezet, különösen készülékek
számára

(74) Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya lopásgátló mennyezeti tartószerkezet, különö-
sen készülékek (10), például projektorok, videókamerák számára. A tar-
tószerkezet mennyezeti rögzítõtalppal vagy mennyezetbe beépíthetõ
rögzítõbetéttel, továbbá felfüggesztõ toldattal, célszerûen toldócsõvel
(9), valamint a felfüggesztõ toldatra szerelt gömbcsuklóval (13), felerõ-
sítõfejjel (4), és tartólemezzel (1) van ellátva. A találmány lényege, hogy
a tartólemezhez (1) biztonsági zárólemez (2) van hozzáerõsítve. A biz-
tonsági zárólemez (2) takarja a készüléket (10) felerõsítõ rögzítõeleme-
ket (3), valamint a tartólemezen (1) és a biztonsági zárólemezen (2) a fel-
erõsítõfej (4) befogadására alkalmas alakos nyílások (5, 6) vannak kiala-
kítva. A felerõsítõfej (4) pedig az alakos nyílásokba (5, 6) záró irányba
(c) eltolt helyzetében, a tartólemezt (1) és a biztonsági zárólemezt (2)
összefogja.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01F 3/22 (2006.01)

G01F 15/075 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00754 (22) 2007.11.26.
(71) Korrektométer Kft., Gyenesdiás (HU)
(72) Simon Gábor, Gyenesdiás (HU)
(54) Elektronikus biztonsági mérési elrendezés membrános, me-

chanikus mûködésû gázmérõkhöz
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya elektronikus biztonsági mérési elrendezés me-
chanikus membrános gázmérõkhöz, amelynek az átáramló gáz hatására
alternáló mozgást végzõ mérõmûvének ciklusátfordulásaival azonos
számú impulzusokat elõállító fokozata és ezen impulzusok hatására a
gázmennyiséget integráló számlálóegysége van. A találmány szerinti el-
rendezésnél a méréshez szükséges elektronikus elemek a mechanikus
elemekkel együtt vannak a gázmérõházba beépítve.

(51) G01J 4/00 (2006.01)

G02B 21/00 (2006.01)

G01N 21/09 (2006.01)

G01N 21/21 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00635 (22) 2007.09.28.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Központ,

Szeged (HU)
(72) dr. Garab Gyõzõ, Szeged (HU);

Pomozi István, Budapest (HU)
(54) Differenciálpolarizációs kiegészítõ mérõegység lézersugár-

pásztázó mikroszkópokhoz
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya differenciálpolarizációs lézersugár-pásztázó
mikroszkóp (DP-LSM), anyagok differenciál polarizációs mennyiségei-
nek meghatározására, amelynek koherens és monokromatikus megvilá-
gítást biztosító és a minta letapogatására használható lézersugár fényfor-
rása (L), a kiválasztott optikai nagyítást és leképezést biztosító, minta-
tartót tartalmazó mikroszkóp egysége és a megvilágító sugárútban (a
fényforrás és a mintatartó között) polarizációs állapot állítója (PAA)
van. A megfigyelõ sugárútban detektorok (D1, D2) vannak, a detektorok
elõtt pedig szûrõtartók vannak, továbbá a detektorok villamos jeleit fo-
gadó feldolgozóegysége (VE) van. A találmány szerinti DP-LSM mik-
roszkópnál az ortogonális polarizációs komponenseket szétválasztó,
elem (DP) a megvilágító és a megfigyelõ sugarakat tartalmazó közös
sugárútban van elhelyezve.
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2. ábra

(51) G01P 3/36 (2006.01)

A63B 69/32 (2006.01)

A63B 71/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00736 (22) 2007.11.19.
(71) LaserShow Lézerkiértékelõ Rendszer Programozó Bt.,

Gyõr (HU);
ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft., Gyõr (HU)

(72) dr. Molnárka Gyõzõ 23%, Gyõr (HU);
Nagy Attila 23%, Gyõr (HU);
Sütõ István 23%, Fertõszentmiklós (HU);
Mórocz Tamás 23%, Gyõr (HU);
dr. Tolnai László 6%, Gyõr (HU);
Horváth Csaba 2%, Gyõr (HU)

(54) Eljárás és elrendezés labdajátékoknál a labda sebességének
mérésére és helyezetének meghatározására

(57) A találmány tárgya eljárás labdajátékoknál a labda sebességének
mérésére és helyzetének meghatározására, melynek során a labda hala-
dási útját keresztezõ fénysugarat kibocsátó adóegységet és az adóegy-
ségbõl kibocsátott fényt érzékelõ vevõegységet helyeznek el egymással
szemben egy síkban, és a labda és a fénysugár találkozásakor a vevõegy-
ség által felfogott jelekbõl matematikai módszerrel kiszámítják a labda
sebességét és helyzetét. A találmány szerint a labdának legalább három
fénysugarat kell kereszteznie. Ehhez legalább két adó- (A) és két vevõ-
egységet (V) alkalmaznak. Az adóegységeket (A) a vevõegységekkel
(V) szemben, egy síkidom egymással szemközti kerületi pontjain helye-
zik el. Mérik, hogy a síkidomon áthaladó labda mely fénysugarakat és
mennyi ideig takarja el. A kapott mérési eredményekbõl és a fénysuga-
raknak megfelelõ egyenesek adataiból meghatározzák a síkidomon
áthaladó labda sebességének térbeli komponenseit és az áthaladás helyé-
nek koordinátáit.

A találmány tárgyát képezi az eljárást megvalósító elrendezés is.

(51) G01V 3/17 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00697 (22) 2007.10.30.
(71) (72) Paulusz István, Veszprém-Gyulafirátót (HU)
(54) Középhullámú drótlokátor légijármûvek villamosvezetékkel,

drótkötélpályával történõ ütközésének megakadályozására
(57) A találmány egy középhullámú tartományban, 1–3 MHz-en mûkö-
dõ impulzusüzemû lokátor. Az adó jelét egy kisméretû hosszabbító te-
kerccsel (7) ellátott huzalantenna (8) sugározza ki, a vezetékrõl vissza-
vert jelet a légijármû hossztengelyével megegyezõ irányban elhelyezett
ferritantenna (15) veszi, majd erõsítés, detektálás után kijelzõ áramkörre
(20) jut.

Hang- és fényjelzés formájában figyelmezteti a pilótát a 100–300
méter távolságban lévõ vezetékrõl.

1. ábra

(51) G05D 7/00 (2006.01)

G05D 16/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00546 (22) 2007.08.23.
(71) (72) Simonyi Endre, Érd (HU)
(54) Folyadékot tartalmazó csõvezetékben áramló anyag mennyi-

ségének szabályozására szolgáló eljárás és eszköz
(57) A találmány szerinti eljárás azon a felismerésen alapul, hogy nem a
hidraulikus ellenállást, hanem a nyomásesést célszerû szabályozni, és a
hidraulikus nyomás változtatása a csõvezeték alakjának elmozdítás út-
ján történõ változtatásával valósítható meg. Amennyiben a folyadékkal
töltött csõvezeték be és kimeneti pontját összekötõ egyenes függõleges
komponensének nagysága változik a változtatás során, akkor ez a csö-
vön fellépõ hidraulikus nyomásesést is megváltoztatja. Ez pedig alkal-
mas a csövön átáramló folyadék és a folyadékon esetleg átbuborékoló
gáz mennyiségének a szabályozására.

Az eljárás foganatosítására szolgáló eszköz pedig azon a felisme-
résen alapul, hogy ha a csövet, melynek két végét összekötõ egyenes
nem vízszintes, össze, ill. kihajtják úgy, hogy a hidraulikus ellenállás
ettõl ne változzon, akkor megvalósul az eljárás. Ezt tetszés szerinti
mértékben megvalósító eszköz lesz tehát alkalmas a feladat megoldá-
sára.

(51) G06F 17/00 (2006.01)

G06Q 30/00 (2006.01)

G06F 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00714 (22) 2007.11.06.
(71) (72) Walsh Thomas William, Szeged (HU)
(54) Adatgyûjtõ rendszer
(74) dr. Antalffy-Zsiros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest
(57) Adatgyûjtõ rendszer (1) személyek mozgásviselkedésének rögzíté-
sére meghatározott térben illetve területen, a meghatározott térben illet-
ve területen elõre kiválasztott pontokon rögzítetten telepített legalább
egy jeladóval (J1, J2...Jn), a legalább egy jeladóval (J1, J2...Jn) kommu-
nikáló legalább egy jelet vevõ fokozattal, amely egy vagy több szenzort
tartalmazó adatgyûjtõként (2) van megvalósítva, valamint a legalább
adatgyûjtõvel (2) összeköttetésben álló adattároló központi adatbázissal
(3), ahol az adatgyûjtõ (2) elsõdleges adatgyûjtõként (2) a figyelt sze-
mélyhez van hozzárendelve, és a jeladó (J1, J2...Jn) és az adatgyûjtõ (2)
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közötti kommunikáció vezeték nélküli kommunikációként van megva-
lósítva.

(51) G06Q 30/00 (2006.01)

G06Q 90/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00666 (22) 2007.10.11.
(71) (72) Peresztegi Ferenc 88%, Budapest (HU);

Peresztegi Sándor 12%, Budapest (HU)
(54) Üzleti eljárás a légitársaságok helykihasználásának növelésére
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) Üzleti eljárás olyan légitársaságok gépkihasználtságának javításá-
ra, amelyek a fizetõ utasok kezelésénél ismert helyfoglalási és jegyérté-
kesítési rendszert alkalmaznak, és amely az alábbi lépéseket tartalmaz-
za:

– meghatározott idõszakos tagsági díj ellenében utasok vagy ezek
adott kisebb csoportja részére az adott idõszakra tagsági jogot és annak
fennállását tanúsító igazolványt adnak ki,

– a helyfoglalási és jegyértékesítési rendszerhez kapcsolódó listá-
zási modult csatlakoztatnak,

– listázási lehetõségeket és listázási modulokat biztosítanak az
említett rendszerben lévõ járatokra, a lista helyeinek száma az adott já-
rat fizetõ utasainak helyfoglalásai után fennmaradó szabad helyek szá-
mával arányos,

– az említett tagok említett járatokra bejelentett utazási igényeinek
rögzítése és tárolása az említett listapozíciókban,

– a fizetõ utasok felvételének lezárása után fennmaradó helyekre a
listázott klubtagok részére a listázás sorrendjében az adott járattól füg-
gõ elõre rögzített ellenérték fejében beszállókártya kiadásával utazási
lehetõséget biztosítanak.

(51) G06T 7/00 (2006.01)

A61B 5/117 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00540 (22) 2007.08.17.
(71) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

Budapest (HU)
(72) Jeges Ernõ, Budapest (HU);

Hornák Zoltán, Veszprém (HU)
(54) Eljárás céltárgy azonosságának megállapítására
(74) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest
(57) Amikor egy azonosítani kívánt céltárgyat (pl. testrészt) annak há-
romdimenziós jellemzõi alapján kell hagyományos kamerafelvételekrõl
azonosítani, a mérhetõ sajátságok sok esetben a tárgy és a kamera által
bezárt szögtõl függnek, ezáltal bizonytalanná teszik a felismerést. Ezért
számos módszer a sajátságok irányfüggõ voltát kiküszöbölni igyekszik;
jelen szabadalom célja ezzel ellentétben a hasonló irányfüggõ paraméte-
reknek nem a kiküszöbölése, hanem egyenesen a kihasználása oly
módon, hogy több kameraképrõl a tárgy háromdimenziós alakjára jel-
lemzõ sajátságokat nyernek ki.

Az elsõ és alapvetõ lépés a módszer tekintetében a céltárgy saját-
ságainak kinyerése az egyes kameraképekrõl, amely történhet például

modell alapon, aktív kontúr módszerrel. Tekintettel arra, hogy az azo-
nosításhoz használt mintákat képekbõl származtatják, egy-egy cél-
tárgyról nem csak egyetlen, hanem akár 20–30 különbözõ szögbõl le-
vett mintát is öszszegyûjthetnek, és mindegyikre elvégezhetik a stati-
kus (azaz egyetlen képkockáról levehetõ) sajátságok kinyerését. Ezen
sajátságok korrelálásával és a kapott sajátsághalmazok regressziós
egyenesre történõ helyezésével olyan rejtett paramétereket számítanak
ki, amelyek a különbözõ szögbõl levett fülminták együttes viselkedé-
sén keresztül az azonosítani kívánt céltárgy háromdimenziós alakjáról
hordoznak információt, amit ilyen módon anélkül építhetnek bele a
rendszerbe, hogy a tényleges háromdimenziós modellt felépítették
volna a céltárgyról. Ezeket a rejtett paramétereket nevezik dinamikus
sajátságoknak.

A folyamat végén megtörténik az átlagolt statikus és a fenti módon
kiszámolt dinamikus sajátságokból felépített sajátságvektor alapján az
azonosítási döntés meghozatala, amely a sajátságvektorok egy megha-
tározott szeparálási irány mentén számított (skalár) távolságra értelme-
zett küszöbértéken alapul.

(51) G08B 17/00 (2006.01)

A62C 37/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00737 (22) 2007.11.19.
(71) (72) Barabás Krisztián, Szombathely (HU)
(54) Elektromos indítású tûzoltó berendezés, valamint elektroau-

tomatikus szelep
(74) dr. Markó József szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány elektromos indítású tûzoltó berendezés (1), amelynek
a védendõ térbe telepített érzékelõi (3) és nyomás alatti oltóközeg-szállí-
tó csõhálózata (11) van, amely legalább egy, a nyomás alatti oltóközeg,
fõleg folyadék útját nyitó-záró, elektromosan is mûködtethetõ automati-
kus szelep (10) beömlésére csatlakozik, a szelep (10) kiömlése viszont
másik csõhálózatra (13) csatlakozik, amely oltófejekkel (7) van felsze-
relve. Lényege, hogy a tûzoltó berendezés (1) egy vagy több, egymás
melletti és/vagy egymás fölötti védelmi modulból (9) áll. Minden egyes
védelmi modulnak (9) egyetlen központi érzékelõje (3) van, ennek érzé-
kelési tartományát (4) lefedõen vannak az adott védelmi modulban (9) a
kiválasztott oltási körzettel (8) rendelkezõ oltófejek (7) elrendezve. To-
vábbá, minden védelmi modul (9) az érzékelõ (3) révén vezérelt, egyet-
len elektro-automatikus szeleppel (10) van társítva. A találmány tárgya
továbbá elektro-automatikus szelep (10), melynél a kiömlési csatlako-
zócsonk a dugattyúval koaxiális elrendezésû, a beömlési csatlakozó-
csonk viszont a szelepházban erre merõlegesen van kialakítva. A du-
gattyút zárt alaphelyzetben tartó indítóegység a szelepházhoz csatlako-
zó fedélben és/vagy üreges keretben védetten van elrendezve.
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(51) G08G 1/005 (2006.01)

G08G 1/08 (2006.01)

G08G 1/095 (2006.01)

G08G 1/09 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00652 (22) 2008.11.04.
(71) Signalbau Huber GmbH, 72669 Unterensingen (DE)
(72) Jürgen, WEINGART, 73061 Ebersbach an der Fils (DE)
(54) Közlekedési jelzõkészülék és közlekedési jelzési eljárás
(30) 102007000633.2 2007.11.06. DE
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda

Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya közlekedési jelzõkészülék, valamint eljárás egy
közlekedési jelzés észlelésének elõsegítésére egy közlekedési jelzõbe-
rendezés által szabályozott közlekedési csomóponton.

A közlekedési jelzõkészülék egy vagy több, közlekedésben részt
vevõ mozgását érzékeli. Az érzékelt mozgásokat veszély és annak mi-
nõsége vonatkozásában kiértékeli. Egy kiadóberendezés a veszélyezte-
tett, közlekedésben részt vevõ számára jelet ad ki, ahol a jel a veszély
aktuális minõségének megfelelõen van kiválasztva.

(51) G09B 21/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00703 (22) 2007.10.30.
(71) (72) Farkas György Géza, Budapest (HU)
(54) Kijelzõ bõrfelületi érzékelés általi szakaszos adatközlésre

(57) A találmány eljárás és azt foganatosító kijelzõ bõrfelületi ér-
zékelés általi, adattárolóból történõ szakaszos adatközlésre, elsõsorban

látássérültek mobil Braille identikus olvasásához. A találmány lényege,
hogy az összinformáció egy adatszakasza kijelzésére a bõr/ujj (13) által
érzékelt kijelzõ alapfelülethez (1) viszonyítva meghajtással mozgatunk
lényegében egy vonalban elhelyezett kijelzõ részfelületeket (2) és az
érzékelõ személy jeladót (3) mûködtet az összinformáció bármely adat-
szakaszának kijelzésre történõ kiválasztásához.

(51) G09F 27/00 (2006.01)

A61N 1/39 (2006.01)

G08B 25/08 (2006.01)

A61H 31/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00111 (22) 2008.02.20.
(71) Adlife Media Point Zrt., Budapest (HU)
(72) Gótzy András, Budapest (HU)
(54) Telepített elsõsegélynyújtó állomás, valamint eljárás annak

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

Budapest
(57) A találmány tárgya elsõsegélynyújtó állomás, amely elsõsegély-
nyújtási eszközként defibrillátort (7) és lélegeztetõ eszközt (6) tartal-
maz, valamint információk közvetítésére szolgáló eszköze(i) van(nak);
és amely állomás (1) elsõsegélynyújtással kapcsolatos információk fo-
gadására és továbbítására szolgáló központtal (2) áll kommunikációs
kapcsolatban. Az állomásnak az a lényege, hogy információközvetítõ
eszközként olyan – elõnyösen hangszóróval ellátott – egy vagy több ki-
jelzõje (5; 8; 19) van, amely(ek)hez egyrészt elsõsegélynyújtási infor-
mációsugárzás, másrészt reklám, hirdetés, vagy pedig az elsõsegély-
nyújtási információtól eltérõ más, például közérdekû információ-sugár-
zás van hozzárendelve, amelyek a kijelzõ(kö)n (5; 8; 19) be- vagy/és
átkapcsolással külön-külön jeleníthetõk meg.

A találmány szerinti eljárásra az jellemzõ, hogy baleset vagy/és
rosszullét bekövetkeztekor a telepített egységrõl (1) információt továb-
bítanak a központnak (2) az eseményrõl; és a központtól (2) kapott in-
formáció(k) alapján szükség szerint helyszíni baleseti ellátásban – elsõ-
segélyben – részesítik a balesetet/rosszullétet elszenvedett sze-
mély(eke)t. Az elsõsegélynyújtási mûvelet befejeztével a következõ
ilyen mûvelet szükségessé válásáig terjedõ idõszakban folyamatosan
vagy megszakítással/megszakításokkal reklámot, hirdetést vagy más
információt szolgáltatnak a telepített egységgel.
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H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01K 3/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00625 (22) 2008.10.16.
(71) W.C. Heraeus GmbH, Hanau (DE)
(72) dr. Eckardt, Tanja, Dreieich (DE);

prof. dr. Lupton, David Francis, Gelnhausen (DE)
(54) Módosított MoRu-magas hõmérsékletû forrasz olvadáspont-

jának csökkentésére
(30) 10 2007050487.1 2007.10.19. DE
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Egy magas hõmérsékletû forrasznál, ami fõkomponensként molib-
dén és ruténium fémek keverékébõl áll, a találmány szerint a forraszke-
verékben egy fémet oldanak fel mellékkomponensként egy vagy több
fázisban, amelyek fõképpen ruténiumból vagy molibdénbõl állnak. A
forrasz elsõsorban egy fázisból áll, olvadáspontja 1900 °C alatt van, és
mint fémgranulátum van kialakítva. Egy elõnyös, magas hõmérsékletû
forrasz elõállításához az olvadékot hirtelen lehûtik. A forrasz alkalmas
forraszkapcsolat elõállítására egy volframbázisú elektróda és egy mo-
libdénalapú tartórúd között, elsõsorban kisülési csõ készítéséhez.

3. ábra

(51) H01M 10/44 (2006.01)

G01R 31/36 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00025 (22) 2008.01.07.
(71) (72) Bereczky Ferenc, Budapest (HU)
(54) Akkumulátorteszt töltõszabályozással
(57) Szünetmentes váltakozóáramú és megszakításmentes egyenáramú
áramellátó rendszerek akkumulátorainak tesztmódszere, amelyben az
akkumulátor állandó értékû kisütõ- és/vagy töltõáramát az egyenirányí-
tó/töltõ szabályozó áramköre biztosítja a fogyasztói áram változásától
függetlenül.

(51) H02J 7/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00673 (22) 2007.11.08.
(71) (72) Balázs Tamás 40%, Budapest (HU);

Kincses János 34%, Érd (HU);
Horváth József 15%, Szigetszentmiklós (HU);
dr. Szentiványi János 9%, Budapest (HU);
Mohos Tamás 2%, Veszprém (HU)

(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés kötött vagy felitatott elektro-
littal rendelkezõ akkumulátorok töltésére

(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány szerinti eljárás és kapcsolási elrendezés kötött vagy
felitatott elektrolittal rendelkezõ akkumulátorok töltésére, speciálisan
mélységi, és gyorstöltésére szolgál az ún. Wronski-féle effektus alapján.

A találmány szerinti eljárás keretében az elõvizsgált akkumulátor
töltése szuperponált váltakozó árammal történik, amely legalább 2,5C,
legfeljebb pedig 4C nagyságú. Az akkumulátor rezonanciafrekvenciá-
ját digitális frekvenciaválasz-analízissel, fehér zaj áramú kongatással
határozzák meg.

A szuperponált váltakozó áramú impulzusok jelalakját hatásfokja-
vító áramkörrel állítják elõ, amely az akkumulátor képezte rezgõkört
teljesítményimpulzus-modulátoron keresztül tölti energiával.

A találmány szerinti kapcsolási elrendezés lényege, hogy a töltés
végrehajtása során a fõáramkör vezérlõegysége a töltés tárgyát képezõ
akkumulátor digitális frekvenciaválasz-analízis áramkörrel meghatáro-
zott f0 rezonanciafrekvencia-értékét minden pillanatban ±2% pontos-
sággal állítja be.

1. ábra

(51) H04L 12/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00749 (22) 2007.11.23.
(71) (72) Héder Barna, Budapest (HU)
(54) Mobiltelefonos rendszer objektumokhoz hozzárendelt ide-

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

Budapest
(57) A találmány tárgya mobiltelefonos vagy internetalapú rendszer ob-
jektumokhoz hozzárendelt idegenforgalmi információk szolgáltatására,
amely rendszer tartalmaz önmagukban ismert, SIM-kártyával ellátott,
elõfizetõi mobiltelefon készülékeket vagy kéziszámítógépeket, infor-
mációs blokkokat tartalmazó információs adatbázist, és objektumokhoz
információs blokkokat hozzárendelõ kódokat, ahol egy felhasználó által
egy mobiltelefon készülékbe vagy kéziszámítógépbe bevitt hozzárende-
lõ kód alapján választható ki az adatbázisban elhelyezett egy vagy több
információs blokk. A találmány szerinti rendszerben az információs
blokkok legalább szöveges információt tartalmaznak, audio vagy karak-
teres formátumban, és az információs blokkok információtartalmának
megjelenítése a felhasználó által, legalább a hozzárendelõ kód mobilte-
lefon vagy kéziszámítógép készüléken történõ bevitelével van aktivál-
va, és a hozzárendelõ kódok használata egy aktiváló kóddal van megelõ-
zõen engedélyezve, ahol az aktiváló kód egy idegenforgalmi információ
szolgáltatónak van továbbítva.
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(51) H04M 11/00 (2006.01)

G06F 12/00 (2006.01)

H04L 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00685 (22) 2007.10.20.
(71) (72) Vilmos András, Budapest (HU);

Párkányi Péter, Budapest (HU)
(54) Eljárás egyedi hozzáférésû információtartalom kommuniká-

ciós eszköz biztonságos tároló részegységében történõ elhelye-
zésének elõkészítésére, valamint elhelyezésére

(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás kommunikációs eszköz biztonságos tá-
roló részegységében elhelyezkedõ, információtartalom fogadására szol-
gáló egyedi hozzáférésû tárterület létesítésére, amelynek során központi
egységgel és azzal összeköttetésben álló, legalább egy darab tárolóre-
gisztert tartalmazó biztonságos tároló részegységgel rendelkezõ kom-
munikációs eszköz segítségével szolgáltatóval adatcserét hajtanak vég-
re, amelynek eredményeképpen a kommunikációs eszköz biztonságos
tároló részegységében új egyedi hozzáférésû tárterületet hoznak létre, és
ahhoz a szolgáltató részére hozzáférést biztosítanak.

Az eljárás jellegzetessége, hogy az információtartalom fogadására
szolgáló egyedi hozzáférésû tárterület (22) létesítéséhez az adott biz-
tonságos tároló részegység (20) azonosítására alkalmas rögzített infor-
mációkból (41) és kiegészítõ információkból (42) megfelelõ adatcso-
magot állítanak össze, amelyet közvetlenül vagy szolgáltató (30) köz-
vetítésével az adott biztonságos tároló részegység (20) felügyeleti part-
neréhez (50), vagy annak megbízottjához (51) továbbítanak, a felügye-
leti partnernél (50), vagy annak megbízottjánál (51) a helykérõ adat-
csomagot (60) értelmezik, majd az értelmezés eredményének megfele-
lõen az adott biztonságos tároló részegységben (20) az egyedi hozzáfé-
résû tárterületet (22) létrehozzák, az egyedi hozzáférésû tárterület (22)
létesítésérõl pedig a hordozható távközlési eszköz (10) kezelõjét vagy
az általa meghatározott másik felet értesítik, és számára a hozzáférést
biztosító hozzáférési adatcsomagot (80) megküldik.

A találmányhoz tartozik még eljárás információtartalomnak kom-
munikációs eszköz biztonságos tároló részegységében történõ elhelye-
zésére, amelynek során központi egységgel és azzal összeköttetésben
álló, legalább egy darab tárolóregisztert tartalmazó biztonságos tároló
részegységgel rendelkezõ kommunikációs eszköz segítségével szolgál-
tatóval adatcserét hajtanak végre, amelynek eredményeképpen a kom-
munikációs eszköz biztonságos tároló részegységébe új egyedi hozzá-
férésû információtartalmat telepítenek, és ahhoz a szolgáltató részére
hozzáférést biztosítanak.

A találmány tárgya továbbá az olyan eljárás is kommunikációs
eszköz biztonságos tároló részegységében elhelyezkedõ, információ-
tartalom fogadására szolgáló egyedi hozzáférésû tárterület kijelölésére,
amelynek során központi egységgel és azzal összeköttetésben álló, leg-
alább egy darab tárolóregisztert tartalmazó biztonságos tároló részegy-
séggel rendelkezõ kommunikációs eszközbe kódolt adatforgalom lebo-
nyolításához felhasználható egyik titkosító kulcsot olvasnak, és így vé-
delemre alkalmas kommunikációs eszközt hoznak létre, majd a véde-
lemre alkalmas kommunikációs eszköz segítségével másik féllel adat-
cserét hajtanak végre, amelynek eredményeképpen a kommunikációs
eszköz biztonságos tároló részegységében új egyedi hozzáférésû tárte-
rületet hoznak létre, és ahhoz arra feljogosított fél részére hozzáférést
biztosítanak.

(51) H04M 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00791 (22) 2007.12.06.
(71) (72) Benda Gergõ, Budapest (HU);

Gál Róbert, Verõce-Magyarkút (HU)
(54) Eljárás és rendszer nyilvánossághoz közvetített audio és/vagy

vizuális információ meghatározott felhasználóhoz történõ el-
juttatására

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

(57) A találmány tárgya egy eljárás nyilvánossághoz közvetített audio,
illetve vizuális információ meghatározott felhasználóhoz történõ ismé-
telt és célzott eljuttatására, továbbá az eljárást megvalósító rendszer.
Részletesebben, a találmány olyan eljárásra és rendszerre vonatkozik,
amely kitüntetett tartalmak, elsõsorban csengõhangok mobiltelefonra
való eljuttatását teszi lehetõvé gyors, egyszerû és olcsó módon.

A felhasználó adott audio, vagy audio-vizuális médium mûsorán
észleli a megszerezni kívánt tartalmat. Az elhangzás ideje alatt egy
meghatározott telefonszámra elküldi a médium betûjelét. A rendszer a
felhasználó által küldött SMS alapján beazonosítja, hogy annak elkül-
désekor az adott médiumban milyen mûsor, vagy mely elõadó mely
dala hangzott el. Az így beazonosított mûsorszámból elõre elkészített
polifonikus vagy true tone csengõhang WAP-linkjét a rendszer egy vá-
lasz SMS-ben eljuttatja a felhasználóhoz. Az eljárás kiemelten fontos
része, hogy a felhasználónak nem kell ismernie sem az általa kiválasz-
tott dal elõadóját, sem a dal címét, sem pedig valamilyen hosszú, bo-
nyolult kódot. Ezáltal a találmány lényegében változtatja meg a mobil-
tartalomhoz jutás jelenlegi gyakorlatát.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 62 db.
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1. ábra

2. ábra
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