
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A23L 3/00 (2006.01)

A01F 25/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00614 (22) 2007.09.21.
(71) Kasz-Coop kft., Derecske (HU)
(72) Szabó Imre, Derecske (HU)
(54) Eljárás magasabb beltartalmi értékû gyümölcstermékek fa-

gyasztására és csomagolására
(57) Az „in natura” élvezeti értéket legjobban megközelítõ, gyorsfa-
gyasztott szilvapulp alkalmazott elõállítása. Az eljárás lényege, hogy
213 kg ép szilvát, 200 liter klóros vízben 30 percig állni hagyják, majd
900 liter vízbe leöblítik, ezután passzírozzák. A keletkezett szilvapulp-
hoz 45 mg aszkorbinsavat adnak, tasakolják és gyorsfagyasztják.

(51) A47C 16/00 (2006.01)

A47C 27/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00175 (22) 2008.03.18.
(71) (72) Martonné Török Katalin, Dunaharaszti (HU)
(54) Gólyafészek támasz kismamáknak
(57) A találmány tárgyát képezõ támasz kismamák részére került kiala-
kításra elsõsorban azzal a céllal, hogy a terhesség idején fellépõ kelle-
metlen tüneteket enyhíteni lehessen használatával. A találmány lényege,
hogy a terhesség elõrehaladtával és a pocak növelkedésének megfelelõ-
en lehet a nagytámaszhoz (1) illetve a nagy- és kistámaszhoz a belsõ ele-
meket úgy válogatni, hogy a baba és a mama egyaránt biztonságban
érezhesse magát mindaddig, míg a hasonfekvés indokolt.

A támasz könnyû (poliuretán) és mobil, egyszerûen mozgatható,
alakítható egyéni méretekhez és funkciókhoz.

(51) A61B 1/00 (2006.01)

A61B 1/313 (2006.01)

A61B 1/018 (2006.01)

A61B 1/005 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00143 (22) 2008.03.05.
(71) (72) dr. Csiky László, Üröm (HU)
(54) Endoszkóp és mûszereit rögzítõ eszköz
(57) A találmány elõnyösen üreges szerv falán keresztül a hasüregbe, v.
a mellkasba vezetett endoszkóp és eszközeinek hasfalon, v. testüregen
keresztül történõ stabilizálására alkalmas eszközrendszerre vonatkozik.

A találmány szerinti stabilizáló eszközrendszernek elõnyösen csõ-
bõl (1), huzalból (2) és zárból (3) álló tartóeszköze, és elõnyösen csa-
varból (6), gömbhüvelybõl (9) és talpból (12) álló rögzítõeszköze van.

(51) A61K 31/198 (2006.01)

A61K 31/04 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00745 (22) 2007.11.22.
(71) Pharmatéka Bt., Budapest (HU)
(72) dr. Hutás István, Budapest (HU)
(54) EDTA, sói és komplexei felhasználása sertések bakteriális bél-

megbetegedéseinek megelõzésére és kezelésére és antibiotiku-
mok ilyen betegségekben kifejtett hatásának fokozására szol-
gáló készítmények elõállítására

(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány etiléndiamin-tetraecetsav (EDTA) sói és komplexei
sertések bakteriális bélmegbetegedéseinek megelõzésére és kezelésére,
továbbá antibiotikumok ilyen betegségekben kifejtett hatásának fokozá-
sára való felhasználására vonatkozik. Az EDTA sói és komplexeit tar-
talmazó állattartási készítmények is a találmány tárgyát képezik.

(51) A61K 31/585 (2006.01)

A61K 9/28 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00826 (22) 2007.12.20.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Bódis Attila 40%, Budapest (HU);

dr. Greiner István 10%, Budapest (HU);
Nagy Kasza Jonathán Mihály 50%, Budapest (HU)

(54) Drospirenon hatóanyagot tartalmazó filmtabletta és eljárás
elõállítására

(57) Jelen találmány tárgya drospirenon hatóanyagot tartalmazó, a kör-
nyezeti hatásokkal, elsõsorban nedvességgel szemben megnövelt ellen-
álló képességû filmtabletta. A találmány tárgyát képezi továbbá eljárás a
filmtabletta korpusz elõállítására, mely biztonságosabb hatóanyag-fel-
vitelt tesz lehetõvé.

(51) A63F 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00704 (22) 2007.10.30.
(71) (72) Diós Tamás, Tát (HU)
(54) Táblás társasjáték
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya táblás társasjáték, amelynek négyszögletes ala-
kú, négyszöghálót tartalmazó játékmezõje (1), játékbábui (8) és felada-
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tokat tartalmazó játékelemei vannak. A találmány lényege, hogy a játék-
mezõ (1) és a játékelemek is ehetõ anyagból vannak, és a játékmezõ (1) a
négyszögháló mentén legalább két oldalukkal egymással érintkezõ me-
zõelemekbõl (2, 3, 4, 5) van kialakítva.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B26B 21/44 (2006.01)

B26B 21/52 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00708 (22) 2007.10.31.
(71) (72) Ureczky Dániel, Budapest (HU)
(54) Borotvanyél eldobható borotvához
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya borotvanyél eldobható borotvához.

A találmányt az jellemzi, hogy a nyél (1) két, célszerûen egymás-
sal szemben lévõ oldalán kialakított mélyedésekben (a) bontható fizi-
kai kapcsolattal rögzített, borotvazselét illetve borotválkozás utáni bal-
zsamot vagy arcvizet tartalmazó vagy ezek befogadására alkalmas tar-
tályokkal (2) rendelkezik, melyek a kozmetikumok kifolyásának vagy
szivárgásának megakadályozására fedõelemmel (3) vannak lezárva;
vagy egy tartálya (2) van, és a nyél (1) belseje üreges, folyadékkal
megtölthetõ, és alján záróelem (10, 11, 12) van elhelyezve.

(51) B29C 70/00 (2006.01)

B32B 1/00 (2006.01)

B32B 27/00 (2006.01)

B32B 33/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00023 (22) 2007.01.11.
(71) (72) Martonosi Szilveszter, Gyömrõ (HU)
(54) Eljárás bútoripari termékek, elõnyösen könnyûszerkezetes,

víz- és hõálló szekrénytest-záróelemek elõállítására
(57) A találmány tárgya eljárás bútoripari termékek, elõnyösen könnyû-
szerkezetes, víz- és hõálló szekrénytest záróelemek elõállítására, amely-

nek során mûanyag lemezt, teherhordó elemet, térkitöltõ anyagot, mû-
anyag zárófóliát használnak fel. A találmány szerinti eljárásra jellemzõ,
hogy elsõ lépésben az igény szerinti méretû szekrénytest záróelem külsõ
háromdimenziós bázishéját (11) sík mûanyag lemezbõl (1) vákuumfor-
mázással kialakítják, majd a szekrénytest záróelem szükséges vastagsá-
gi méretének megfelelõen az így meghatározott formájú bázishéjhoz
(11) feleslegessé vált mûanyag lemez (1) maradékot eltávolítják. Azután
az aktuális bázishéj (11) belsõ méretének megfelelõ teherhordó elemet
(2) kivágják, ezt követõen a bázishéjba (11) a térkitöltõ anyagot (3) bele-
folyatják, majd a méretre vágott teherhordó elemet (2) a bázishéjba (11)
helyezik. Azután az így elkészített szerkezetre a mûanyag zárófóliát (4)
ráterítik úgy, hogy az a szerkezeten célszerûen 10-10 mm-rel túlnyúljon.
Ezt követõen az így összeállított szerkezetet síkfelületek közé, elõnyö-
sen síkprésbe teszik és a térkitöltõ anyag (3) megkötéséig benne hagy-
ják, majd a síkprésbõl történõ kivétel után a túlnyúló mûanyag zárófóliát
(4) a bázishéj (11) formájához illeszkedõen szintbe vágják.

(51) B43L 11/04 (2006.01)

B43L 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00802 (22) 2007.12.11.
(71) (72) Kovacsik Zsolt, Tapolca (HU)
(54) Síkbeli ábrázolást segítõ szerkezet
(57) A találmány tárgya olyan eszköz, amely síkbeli alakzat, síkidom
felhasználásával geometriai alapon, melynek elve a síkok egymással be-
zárt szögén alapszik, más síkbeli alakzat. síkidom létrehozását, ábrázo-
lását teszi lehetõvé. Ezen síkidomok a felhasznált (kiindulási) síkido-
mok térhatású vagy vetületi képei. Egy elõnyös kiviteli módjára jellem-
zõ, hogy legalább egy síkja – melyben síkbeli alakzatok, síkidomok van-
nak kialakítva – és a rajzolandó felület síkja egymással szöget zár be, és
ennek hatására a rajzeszköz a szerkezet síkjában kialakított síkidomok-
ban futva, a rajzolandó felületen különbözõ síkidomokat ábrázol, ha pe-
dig ezek a kialakított síkidomok éppen körök, akkor ez a szerkezet ellip-
szist fog ábrázolni. Létezik mozgatható síkkal, síkokkal ellátott változa-
ta is, mely mozgatás hatására a rajzfelülettel bezárt szöge változik, így
lényegében az adott átmérõjû körbõl származtatható összes ellipszis
képét ábrázolni tudjuk. Egy másik kiviteli módjában a kör átmérõje
változtatható, így e két megoldást vegyítve az összes ellipszist tudjuk
ábrázolni e szerkezettel.

Természetesen más síkidomokra is érvényes e 2 változat, így az
összes síkidom összes vetületi képét ábrázolni tudják.

9. ábra
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11. ábra

(51) B60R 9/048 (2006.01)

A45C 13/38 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00806 (22) 2007.12.13.
(71) (72) Juhász Róbert, Baja (HU)
(54) Létrarögzítõ eszköz autós tetõcsomagtartókhoz
(57) A találmány létrarögzítõ eszköz autós tetõcsomagtartókhoz, amely
kapcsolódik a tetõcsomagtartóhoz, rögzíti a szállítandó létrát, oly mó-
don, hogy a tetõcsomagtartóval egy pontban kapcsolódik (1), a kapcso-
lódási pontból (1) egy menetes szár (2) halad keresztül a lefogató rész (3)
központi furatán, a menetes szár (2) lefogató rész (3) fölé esõ végén
pedig egy rögzítõszerkezet (4) található.

(51) B65G 63/06 (2006.01)

B65G 65/23 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00829 (22) 2007.12.20.
(71) (72) Marcsány Kálmán, Budapest (HU)
(54) Eljárás és szerkezeti elemek mélyépítésû mûtárgyak nélkül

megépíthetõ homlokbuktatásos vasúti vagonürítõ és átrakó
berendezéshez

(57) A találmány tárgya eljárás és szerkezeti elemek mélyépítésû mûtár-
gyak nélkül megépíthetõ vasúti vagonürítõ és átrakó berendezéshez,
ömlesztett anyagok vasúti vagonból történõ homlokbuktatásos ürítésé-
re. A megoldás elõnye egyrészt az, hogy a vasúti vagonból (2a) kiömlõ
anyagnak (8) kis ejtési magasságból, egy elnyúló, kezelhetõ halomba (9)
rendezése a hagyományos kétlépéses és az itt bevezetett háromlépéses,
segédpaddal (13) támogatott vagonmanipulációnál egyaránt újszerû tér-
beli elrendezésben történik. Ezáltal a vagonbuktató és átrakó berendezés
három fõ szerkezeti eleme – az önürítõ bunker/bunkersor (6a), a buktató-
pad (14) és a billentõszerkezet (18) – a kiszolgáló vasúti vágány (1a) fö-
lötti térben helyezkedik el, vagy azok csak bizonyos esetekben és csak
kismértékben süllyednek a vágány szintje alá. Másrészt elõnyös az is,
hogy az ilyen módon leürített vagonból az ömlesztett anyag az ürítés
közvetlen környezetében, idõveszteség nélkül átrakodható másik szállí-
tójármûre, és hogy a szükséges feltételek megléte esetén az ilyen vagon-
buktató és átrakó berendezés átmenõ forgalmú vágányra (1a), gurítóvá-
gányra és csonka vágány végére mind új, mind meglévõ vágányok eseté-
ben egyaránt telepíthetõ, és más lehetséges alkalmazási helyszínekre
gazdaságosan akár többször is áttelepíthetõ.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C07C 235/50 (2006.01)

A61K 31/16 (2006.01)

A61K 38/05 (2006.01)

A61K 38/06 (2006.01)

C07C 237/10 (2006.01)

C07C 235/60 (2006.01)

C07C 271/22 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

C07K 5/065 (2006.01)

C07K 5/068 (2006.01)

C07K 5/09 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00782 (22) 2007.12.05.
(71) Biostatin Gyógyszerkutató-Fejlesztõ Kft. 60%, Budapest (HU);

Magyar Tudományos Akadémiai Támogatott Kutatóhelyek
Irodája 20%, Budapest (HU);
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 20%, Pécs (HU)

(72) dr. Horváth Anikó 10%, Budapest (HU);
dr. Kéri György 10%, Budapest (HU);
dr. Seprõdi János 8%, Budapest (HU);
dr. Vántus Tibor 8%, Budapest (HU);
Tanai Gyuláné 6%, Budapest (HU);
dr. Szolcsányi János 8%, Pécs (HU);
dr. Pintér Erika 8%, Pécs (HU);
dr. Helyes Zsuzsanna 8%, Pécs (HU);
dr. Okada, Yoshio 10%, Akashi (JP);
dr. Tsuda, Yuko 8%, Akashi (JP);
dr. Miyazaki, Anna 8%, Nada-ku, Kobe (JP);
dr. Szûts Tamás 8%, Budapest (HU)

(54) Új peptidek és aminosavszármazékok, az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és a vegyületek alkalmazása

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

(57) A találmány az (I) általános képletû

neurogén vagy nem-neurogén gyulladásgátló, fájdalomcsillapító
és tumorgátló új vegyületekre, valamint azok sóira és fémkomplexeire
vonatkozik. A fenti képletben a szubsztituensek legfontosabb jelentései
a következõk:
n jelentése 0 vagy 1, és ha

ha n jelentése 1, akkor Q1, Q2 és Q3 jelentése egyaránt 0; R1 és R2 jelen-
tése egymástól függetlenül aminosav;

ha n jelentése 0, akkor Q1 és Q2 jelentése aminosavmaradék; Q3 jelen-
tése vegyértékkötés vagy aminosavmaradék; R1 jelentése H vagy
C1–3 acilcsoport, benzil-oxi-karbonil-csoport, terc-butil-oxi-kar-
bonil-csoport vagy 9-fluorenil-metil-oxi-karbonil-csoport; R2 je-
lentése OH, -NH-R3 vagy -O-R4, ahol R3 jelentése H, C1–6 alkil-
csoport, C6–10 cikloalkilcsoport vagy C6–10 arilcsoport; és R4 jelen-
tése C1–6 alkilcsoport, benzilcsoport vagy 9-fluorenil-metil-cso-
port.
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A találmány továbbá neurogén vagy nem-neurogén gyulladások,
fájdalmak és tumornövekedés kezelésére szolgáló gyógyászati készít-
ményekre, valamint az (I) képletû vegyületek és e vegyületek sóinak és
fémkomplexeinek a felhasználására vonatkozik gyógyászati készítmé-
nyek elõállítására.

(51) C08J 3/00 (2006.01)

A61K 8/72 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00259 (22) 2007.04.04.
(71) (72) dr. Nemes Zoltán, Debrecen (HU)
(54) Eljárás kozmetikai célra alkalmazható, diszkréten módosított

felszínû szénhidrát polimer szemcsék elõállítására, az így elõ-
állított szénhidrát polimer szemcsék és az ezt tartalmazó koz-
metikai készítmények

(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás kozmetikai célra alkalmazható, diszkré-
ten módosított felszínû, szénhidrát polimer gél szemcsék elõállítására,
keresztkötéseket tartalmazó, vízben oldhatatlan szénhidrát polimerbõl.

Az eljárásra az jellemzõ, hogy negatív töltésû, sík felülettel rendel-
kezõ hordozóra bázikus töltésû poliaminosav hidrogén-halogenid vizes
oldatát rétegeznek legfeljebb 200 µm vastagságban, a poliaminosav
nem vagy gyengén tapadt feleslegét mosással eltávolítják, keresztköté-
seket tartalmazó szénhidrát polimer szemcséket vizes oldatban alká-
li-perjodáttal oxidálják, majd az így nyert, aldehid csoportokat tartal-
mazó, keresztkötésû szénhidrát vizes gélt a bázikus poliaminosavat tar-
talmazó réteggel érintkeztetik, a felvitt réteget ezután lúgos redukáló-
szer vizes oldattal, elõnyösen lúgos NaBH4 vagy NaBH3CN vizes ol-
dattal kezelik, majd a le nem tapadt vagy gyengén tapadt részecskéket
mosással eltávolítják, ezután a letapadt, bázikus poliaminosavval
diszkréten módosított felszínû szénhidrát gél részecskéket mechanikai
úton, illetve lúg-, sav- vagy sóoldattal leválasztják a síkfelületrõl.

A találmány tárgya továbbá a fenti elõállított, kozmetikai célra al-
kalmazható, diszkréten módosított felszínû, szénhidrát polimer gél
szemcse.

A találmány tárgyát képezi a kozmetikai készítmény, amely fenti
módon elõállított, diszkréten módosított felszínû szénhidrát polimer
hatóanyagot és ismert kozmetikai adalékanyagokat tartalmaz.

(51) C08J 9/00 (2006.01)

C09J 5/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00784 (22) 2007.12.05.
(71) Hungarocoll Kft., Szolnok (HU)
(72) Szilágyi Ottó, Szolnok (HU)
(54) Eljárás és berendezés vizesbázisú ragasztóanyag habosítására
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás vizesbázisú ragasztóanyag habosítására,
melynek lényege, hogy a ragasztóanyagba elsõ reagens(eke)t adalékol-
nak, keveréssel egyenletesen eloszlatják, a keveréket nyomás alá helye-
zik, majd második reagens(eke)t adalékolnak hozzá, amely(ek)et keve-
réssel egyenletesen eloszlatnak, és a reagenseket úgy választják meg,
hogy azok reakciójának eredményeképpen a nyomás csökkenése esetén
buborék alakban gáz, célszerûen szén-dioxid gáz, válik ki.

A találmány tárgya továbbá berendezés az eljárás foganatosításá-
ra, melynek lényege, hogy tartalmaz egy nyomásálló tartályt (T1) a ra-
gasztóanyag számára, amelyben elsõ szelepen (V1) át túlnyomás bizto-
sítható, és kimeneténél ürítõszelep (V4) van elhelyezve, továbbá a tar-
tályban (T1) motorral (M) meghajtott keverõ (K) van elhelyezve, és
tartalmaz továbbá egy, a bemeneténél második szeleppel (V2) ellátott
nyomásálló savtartályt (T2) a sav számára, melynek kimenete egy
harmadik szelepen (V3) át van a tartályhoz (T1) csatlakoztatva.

(51) C10L 5/00 (2006.01)

B09B 1/00 (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01)

C05F 9/00 (2006.01)

C05F 7/00 (2006.01)

C05F 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00074 (22) 2007.01.23.
(71) Miskolci Egyetem, Miskolc (HU);

Profikomp Kft., Gödöllõ (HU);
Vertikál Rt., Polgárdi (HU)

(72) dr. Csõke Barnabás, Miskolc (HU);
dr. Aleksza László, Gödöllõ (HU);
Ferencz Károly, Székesfehérvár (HU)

(54) Kombinált mechanikai és biológiai eljárás szabályozott minõ-
ségû másodtüzelõanyag-termékek elõállítására szilárd tele-
pülési hulladékból, különös tekintettel e hulladékokból a sze-
lektív gyûjtést követõen visszamaradt maradékanyag haszno-
sítására

(74) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc
(57) A találmány tárgya kombinált mechanikai és biológiai eljárás sza-
bályozott minõségû másodtüzelõanyag-termékek elõállítására szilárd
települési hulladékból, ahol a hulladékot mechanikai-biológiai kezelés-
nek vetik alá, az itt nyert elõzetes másod-tüzelõanyagot aprítják és
szitálják, és az így elõállított anyagot szeparálják.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a szilárd települési hul-
ladékot 15–25 m/s forgórész sebességû kalapácsos törõvel aprítják,
majd a visszacsatolásos számítógépi szabályozással ellátott ventilátor-
ból és perforált csõvezetékbõl álló szellõztetésre telepített, szemiper-
meábilis membránnal lefedett prizmában aerob lebontással biológiai
úton stabilizálják, 26–32 napig szárítják, végül a stabilátból a másodtü-
zelõanyag-alapanyagot 30–50 mm-es síkszitán választják le, amit sze-
parálással vastalanítanak.

A vastalanított másod-tüzelõanyagot 40–50 m/s kerületi sebességû
kalapácsos törõvel letörik, majd e töretbõl 20- és 100 m-es kétsíkú szi-
tán egy 20–100 mm-es közepes fûtõértékû, és egy 100 mm-es nagy fû-
tõértékû tüzelõanyag terméket nyernek ki, végül a 100 mm-es frakciót
forgótárcsás nyíró-aprító géppel 100 mm-re aprítják le, valamint a
20–100 mm-es szemcsefrakciót az elõbbi állapotában ellenáramú lég-
áramkészülékkel 3 m/s légsebességgel választják le.

(51) C12M 1/107 (2006.01)

E04H 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00812 (22) 2007.12.14.
(71) Zalai Lovas Kft., Zalaszentlászló (HU)
(72) Szij, Bálint, Baden (AT)
(54) Fermentor, elõnyösen biogáz-technológiában történõ felhasz-

nálásra
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(57) Fermentor, elõnyösen biogáz-technológiában történõ felhasználás-
ra, melynek egymáshoz kapcsolódó kamrái (K1, K2, K3, K4) vannak. A
kamrák (K1, K2, K3, K4) keverõszerkezettel és a fermentálandó anyag
szükséges hõmérsékletét biztosító hõcserélõvel vannak ellátva. A meg-
oldás jellemzõje, hogy a fermentor legalább három kamrával (K1, K2,
K3, K4) rendelkezik, melyek egymáshoz egy aknát (A) közrezárva
kapcsolódnak.

(51) C12M 3/00 (2006.01)

C12M 1/36 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00647 (22) 2007.10.05.
(71) Innovum Kft., Székesfehérvár (HU)
(72) Kollár Ferenc, Szeged (HU);

Litkei Csaba, Veszprém (HU)
(54) Fotobioreaktor
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány olyan fotobioreaktorra vonatkozik, amely mûködése
során méri a mûködési paramétereket, különösen a reaktortér hõmérsék-
letét és adott esetben a beesõ fény intenzitását, illetve különbözõ gázok
koncentrációját, és amely fotobioreaktorra az jellemzõ, hogy a beesõ
fény intenzitását a mért mûködési paraméterek függvényében úgy sza-
bályozza, hogy a szabályozás következtében a mért mûködési paraméte-
rek az elõre meghatározott optimális értékhez közelítsenek. A találmány
továbbá olyan fotobioreaktorra is vonatkozik, amely a mért paraméterek
függvényében aerob, vagy anaerob körülményeket biztosít a biológiai
anyag számára.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04B 1/62 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00778 (22) 2007.12.04.
(71) (72) Bárkányi Tamás, Nyíregyháza (HU);

Nagylucskay László, Nyíregyháza (HU)
(54) Aktív hõszigetelésû épületszerkezet
(57) A találmány tárgya egy olyan épülethatároló szerkezet (1. ábra),
mely legalább két, külsõ acélháló (1) és belsõ acélháló (2) között hor-
ganyzott acélpálcák (3) vagy hullámosított horganyzott acélhuzal a két
acélhálóhoz hegesztéssel történõ rögzítése révén kialakított vázszerke-
zet középsõ részén expandált polisztirol hõszigetelõ anyag helyezkedik
el, amelynek külsõ acélhálójára (1) felerõsített csõkígyót/csõrácsot (7)
tartalmaz, mely össze van kötve egy, a talaj felszíne alatt 1,5–2,0 m
mélységben elhelyezett, csõkígyóval (9) (talajhõabszorber) vagy talaj-
szondával egy áramlási kört alkotva azzal, melyhez tartozik egy folya-
dékot áramoltató szivattyú (10) és egy tágulási tartály. A vázszerkezet
belsõ acélhálóját (2) egy betonréteg (4), a külsõ acélhálót (1) pedig egy
betonréteg (5) veszi körül, elfedve a csõkígyót (7). A külsõ betonréteg

(5) külsõ részére hõszigetelõ réteg (8) van rögzítve. A csõkígyóban (7)
áramoltatott folyadék a szerkezet belsejében a belsõ tér (tt) hõmérsékle-
ténél alacsonyabb, közel állandó (tt) hõmérsékletû réteget biztosít, ami
csökkenti az épület belsõ terének hõveszteségét és a külsõ kõterhelését.
A csõkígyóban (7) áramló folyadék a hõmennyiségét közvetlenül a
talajból veszi fel vagy adja le (külön fûtõ-, vagy hûtõberendezés nélkül).
A rendszer mûködtetéséhez csak a folyadékot áramoltató szivattyú
energiájára van szükség.

(51) E04D 13/18 (2006.01)

H01L 31/042 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00773 (22) 2007.12.03.
(71) (72) Tóth Miklós, Harsány (HU)
(54) Elektromos energiát elõállító napelemes tetõcserép és eljárás

annak elõállítására
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány elektromos energiát elõállító napelemes tetõcserép és
eljárás annak elõállítására. A találmány lényege, hogy a napelemes tetõ-
cserép mûanyagból vagy mûgyantából kívánt alakra és méretre elõállí-
tott alaptesttel (4) rendelkezik, és az alaptest (4) külsõ felületére napele-
meket tartalmazó hajlékony napelem réteg (2) van felvive. Továbbá az
alaptestben (4) és/vagy annak felületén áramvezetõ sínek (3) és csatla-
kozók vannak elhelyezve, valamint a napelem réteg (2) közvetlenül,
vagy vezetõtüske (9) segítségével, az áramvezetõ sínekkel (3) össze van
kapcsolva. A napelem réteg (2) pedig az alaptest (4) külsõ alakjához
simuló, napfényt áteresztõ védõréteggel (1) van vízszintesen lezárva.

A találmány szerinti eljárással bármilyen méretû, alakú és színû
napelemes tetõcserép állítható elõ.
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(51) E04H 3/00 (2006.01)

F42D 5/05 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00751 (22) 2007.11.26.
(71) (72) Fábiánfy Kálmán, Szentendre (HU)
(54) Eszközcsoport-elrendezés ellenõrzõ létesítmények összeállítá-

sára
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya eszközcsoport-elrendezés ellenõrzõ létesítmé-
nyek összeállítására, amely egy vagy több forgalomlassító részegység-
gel fölszerelt megközelítési zónát, egy vagy több szakaszoló szervvel el-
látott szakaszoló zónát, valamint ellenõrzõ személyek idõleges befoga-
dására szolgáló legalább egy mûtárgyat tartalmaz, a mûtárgy pedig leg-
alább részben elõre gyártott szerkezeti elemekbõl van összeállítva.

A megoldás jellegzetessége, hogy a szakaszoló zóna (10) környe-
zetében legalább egy repesz- és lövedékálló fal (20) van elhelyezve,
ahol a repesz- és lövedékálló fal (20) legalább két sorban egymás mellé
helyezett elõre gyártott szerkezeti elemekbõl (21) összeillesztett hatá-
rolófalakat (22, 23) és a határolófalakat (22, 23) összetartó kapcsoló-
idomokat (24), továbbá a határolófalak (22, 23) közé behelyezett elnye-
lõ anyagot (25) tartalmaz, a repesz- és lövedékálló fal (20) pedig a
szakaszoló zónától (10) elválasztott vizsgáló térrészt (30) határol.

(51) E05B 27/00 (2006.01)

G08B 13/00 (2006.01)

E05B 45/00 (2006.01)

E05B 45/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00429 (22) 2008.01.23.
(71) (72) Horváth László Illés, Bátaszék (HU);

Kaló Ernõ, Budapest (HU)
(54) Jelzõegység betörésvédelmi rendszerhez
(74) Varga Tamás Péter, VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya jelzõegység betörésvédelmi rendszerhez, amely
a hengerzár betét épségének érzékelésére, és a hengerzár betét törések
kapcsán a hengerzár betéttel ellátott ajtók és egyéb nyílászárók feltöré-
sének a jelzésére szolgál.

A találmány szerinti jelzõegységnek a hengerzár betéten (2) elhe-
lyezett elektromos zártest érzékelõi vannak, amelyek vezetékeken (V1,
V2, V3, V4) keresztül riasztórendszerhez kapcsolódnak. A találmány
szerinti megoldás jellemzõje, hogy a hengerzár betéten (2) elhelyezett
elektromosan vezetõ anyagból készült zártestérzékelõk (9, 10) henger-
zár betéten (2) az ajtó (1) vagy nyílászáró külsõ és belsõ oldalán, a kül-
sõ címer (5) és a belsõ címer (6) alatt elhelyezkedõ, a hengerzár betét
(2) keresztmetszetéhez alakosan illeszkedõ, elektromosan szigetelõ
anyagból készült külsõ és belsõ érzékelõházakban (7, 8) vannak elhe-
lyezve, oly módon, hogy a zártestérzékelõk (9, 10) a hengerzár betéttel
(2) elektromos kapcsolatban vannak, és a riasztórendszer hengerzár
betéten (2) keresztül létesített figyelõ áramkörének részét képezik.

(51) E06B 1/62 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00853 (22) 2007.12.29.
(71) (72) Simonyi Endre, Érd (HU)
(54) Nyílászárók peremén történõ légáramlás akadályozására

szolgáló eszköz és eljárás
(57) A „Nyílászárók peremén történõ légáramlás akadályozására szol-
gáló eszköz és eljárás” címû szabadalmi bejelentés szerinti eszköz azon
a felismerésen alapul, hogy a rések elfedése megvalósítható egy mû-
anyag fóliából egymásra hajtással és az így kialakuló két réteg légmen-
tes összezárásával, vagy két réteg mûanyag fólia rétegbõl légmentes
összezárással kialakított csõ egyik végének lezárásával, majd a csõnek a
nyílászáróhoz erõsítése és gáznemû anyag befúvása után a másik vég le-
zárásával kialakított testtel, és a testet a nyílászáróhoz célszérûen oldha-
tó erõsítésre alkalmas részbõl álló eszközzel.

Az eljárás pedig abból áll, hogy az eszköz egy-egy példányát a
nyílászáró pereme egy-egy éléhez erõsítik az éllel párhuzamosan még
fel nem fújt állapotban, és olyan közel az élhez, hogy felfújva azt elzár-
ja, majd azt eltakarja, majd a felújást foganatosítják, és a test eddig még
le nem zárt végét lezárják.

(51) E06B 3/26 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00712 (22) 2007.11.06.
(71) (72) Nádasy László, Budapest (HU)
(54) Kiegészítõ szárnykeret gerébtokos ablakok hõszigetelõ átüve-

gezéséhez
(74) Faber Miklós szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT Szabadalmi

és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya szerkezeti elrendezés avult állagú nyílászárók
felújítására, különösen fizikai paramétereik javítására, így hõszigetelõ,
hangszigetelõ, légszigetelõ és vízzáró képességük fokozására, valamint
teherbíró képességük növelésére, ahol az avult állagú nyílászáró az épít-
mény falszerkezetébe beerõsített tokkerettel (1) és a tokkereten (1) belül
elhelyezett, a tokkerethez (1) általában tõle elválni és hozzá szorosan il-
leszkedni képes szárnykerettel (2) rendelkezik, mind a tokkeret (1),
mind a szárnykeret (2) önmagába visszatérõ, általában téglalap alakú
zárt keret, a szárnykeret (2) a tokkerettel (1) pedig a nyílászáró csukott
állapotában legalább egy, de elõnyösen legalább két ütközõ felület men-
tén találkozik. A találmány jellegzetessége, hogy a tokkeret (1) és a
szárnykeret (2) eredeti együttese a szárnykereten (2) belülre helyezett
egy- vagy többrétegû, elõnyösen kétrétegû másodlagos táblával, általá-
ban üvegtáblával rendelkezõ, a szárnykerettel (2) affin alakú és annak
belméretéhez igazodó külméretû és hozzá formazáróan illeszkedõ ön-
hordó második kerettel (3) van kiegészítve. A szárnykeret (2) és a máso-
dik keret (3) egymással kötõelemek és/vagy ragasztás útján egyesítve
van, a második keretbe (3) célszerûen hõszigetelõ tulajdonságú elõre
gyártott panel (6) van belefoglalva. Az elõre gyártott panel (6) egyik ol-
dala felõl az elõre gyártott panelt (6) megtámasztó második kerettel (3),
míg másik oldala felõl a második kerettel (3) együttmûködõ rögzítõléc-
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cel (7) van közrefogva, adott esetben pedig a szárnykeret (2) és a máso-
dik keret (3) közé azok sarkainál a második keret (3) konvex sarkát a
szárnykeret (2) konkáv sarkához csatlakoztató összekötõ idom (4), míg a
második keret (3) és a tokkeret (1) közé, valamint a második keret (3) és
a szárnykeret (2) közé mindkettõhöz szorosan illeszkedõ pl. azok együt-
tesébe beépített többcélú tömítõszalag (5) van beiktatva.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G04B 17/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00149 (22) 2008.03.06.
(71) (72) Becsei Áron, Budapest (HU)
(54) Háromtengelyes tourbillon mechanikus óraszerkezethez, fõ-

leg karórához
(74) dr. Markó József, Budapest
(57) A találmány háromtengelyes tourbillon (1), amely mechanikus óra-
szerkezethez, fõleg karórához való. Ennek elsõ forgókerete (13) van, ez
az óraszerkezetet szabályozó gátlószerkezetével (14) van társítva, és
elsõ tengely (T1) körül második forgókeretben (12) elfordíthatóan van
ágyazva. A második forgókeret (12) második tengely (T2) körül harma-
dik forgókeretben (11) van elfordíthatóan ágyazva. Ez a harmadik forgó-
keret (11) az óraszerkezethez képest fix harmadik tengely (T3) körül el-
fordítható elrendezésû. A forgókeretek (11, 12, 13) tengelyei (T1, T2,
T3) egymásra merõlegesek. Továbbá, az óraszerkezethez képest rögzí-
tett külsõ koronakerékkel (35) van ellátva, amellyel a második forgóke-
ret (12) tengelyének hajtó fogaskereke (34) kapcsolódik. A harmadik
forgókeretnek (11) fix belsõ koronakereke (26) van, amellyel az elsõ for-
gókeret (13) tengelyének fogaskereke (25) van kapcsolatban. Lényege,
hogy a harmadik forgókeret (11) osztott kivitelû, ennek felsõ része (11F)
a külsõ fix koronakeréken (35) kívül van elrendezve, a harmadik forgó-
keret (11) alsó részét (11A) képezõ belsõ koronakerék (26) viszont a
külsõ fix koronakeréken (35) belül van elrendezve. A forgókeretek (11,
12, 13) csapágyainak (15–20) mindegyike drágakõbõl készült kõcsap-
ágyként van kialakítva.

(51) G06Q 30/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00029 (22) 2004.08.11.
(71) MED-CFS Hungary Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Nagy Péter, Budapest (HU)
(54) Adatkommunikációs rendszer és eljárás
(30) P0303336 2003.10.09. HU
(86) PCT/HU 04/00086 (87) WO 05/033989
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt adatkommunikációs rendszer, amely tartal-
maz hirdetési információkat tároló szervert (10) és a szerverrel (10)
kommunikációs kapcsolatban álló felhasználói számítógépes berende-
zéseket (15), amely felhasználói számítógépes berendezések (15) tartal-
maznak megjelenítõ programot, valamint letöltõ eszközt a hirdetési in-
formációknak a szerverrõl (10) való letöltésére, ahol a megjelenítõ prog-
ram a letöltött hirdetési információkat megjelenítõen van kialakítva. A
találmány szerint a felhasználói számítógépes berendezések tartalmaz-
nak továbbá feltöltõ eszközt a felhasználói számítógépes berendezésen
(15) elvégzett hirdetési információ megjelenítésre vonatkozó adatoknak
a szerverre (10) való feltöltésére, valamint idõzítõ eszközt a letöltõ
eszköz és a feltöltõ eszköz indításának idõzítésére.

A találmány másrészt adatkommunikációs eljárás, amelynek során
hirdetési információkat egy szerveren (10) eltárolnak, a szerverrel (10)
kommunikációs kapcsolatban álló felhasználói számítógépes berende-
zésekre (15) a hirdetési információkat továbbítják, és a felhasználói
számítógépes berendezésben (15) lévõ megjelenítõ programmal a hir-
detési információkat megjelenítik. A találmány szerint a felhasználói
számítógépes berendezésben lévõ letöltõ eszközzel a hirdetési informá-
ciókat a szerverrõl (10) letöltik, feltöltõ eszközzel a felhasználói számí-
tógépes berendezésen (15) elvégzett hirdetési információ megjelenítés-
re vonatkozó adatokat a szerverre (10) feltöltik, valamint idõzítõ esz-
közzel a letöltõ eszközt és a feltöltõ eszközt idõzítve indítják.

(51) G06Q 50/00 (2006.01)

G06K 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00819 (22) 2007.12.18.
(71) (72) Újfalusi Melinda, Budapest (HU)
(54) Eljárás/rendszer recept (az orvoslás során felhasznált tételek)

írás és olvasás megvalósítására
(57) A találmány tárgya gyógyszerfelírás megvalósítása memóriával
rendelkezõ eszközön, melynek során egy memóriaegységen tárolják az
ehhez szükséges adatokat. Ezen adatok a memóriára egy író/olvasó ké-
szülék segítségével kerülnek, és ugyanezen eszköz segítségével lehetsé-
ges kiolvasni onnan.

A találmány tehát egy eljárás recept írására és olvasására, úgy
megvalósítva, hogy a felírandó tételeket egy digitális eszköz (számító-
gép) segítségével kiválasztják egy adatbázisból és egy író/olvasó ké-
szülék segítségével egy adathordozóra kiírják és az adott kereskedelmi
egységben a kívánt adatokat az adathordozóról a szükséges eszközök-
kel leolvassák.
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A találmány továbbá egy rendszer receptírás és -olvasás megvaló-
sítására, ahol a rendszer elemei: digitális eszköz (számítógép) hozzá
tartozó szoftverekkel, és adatbázisokkal, egy mobil adathordozó írására
és olvasására képes eszköz, amely a recept írásához áll rendelkezésre,
valamint egy mobil adathordozó írására és olvasására képes eszköz,
mely recept olvasására szolgál, illetve egy vele kommunikáló digitális
eszköz (számítógép) és a mûködtetéshez szükséges programok és adat-
bázisok, továbbá egy adathordozó, mely a receptet valósítja meg.

(51) G07G 5/00 (2006.01)

H04L 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00815 (22) 2007.12.14.
(71) Hedz Bt., Szeged (HU)
(72) Fejes Sándor, Szeged (HU)
(54) Eljárás hitelesített bizonylat nyújtására elektronikusan vég-

rehajtott tranzakcióról, valamint elektronikus bizonylat
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás hitelesített bizonylat nyújtására elektro-
nikusan végrehajtott tranzakcióról, ahol a tranzakciót hordozható elekt-
ronikus készülékrõl elektronikus átviteli csatornán indítják, és egy
tranzakciós feldolgozó központból az átviteli csatornán a hordozható
készülék képernyõjén megjelenõ bizonylatot küldenek.

A bizonylatot megtestesítõ képernyõ üzenet küldését a hordozható
elektronikus készülékrõl (1) aktiválják, és az aktiválás idõpontjában a
tranzakciós feldolgozó központból érkezõ bizonylatban egy idõben
változó, vizuális hitelesítõ azonosítót (3) helyeznek el.

A találmány további tárgya elektronikus bizonylat elektronikusan
végrehajtott tranzakcióról. A bizonylatot megtestesítõ üzenet elküldése
a hordozható elektronikus készülékrõl (1) van aktiválva, és egy az el-
küldés idõpontjában érvényes vizuális hitelesítõ azonosítót (3) tartal-
maz.

(51) G08B 21/00 (2006.01)

B60H 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00848 (22) 2007.12.28.
(71) (72) Kiss Tibor, Pécs (HU)
(54) Kapcsolási elrendezés a gépjármû utasterében lévõ szén-di-

oxid- és szén-monoxid- koncentráció kontrollálására
(57) A találmány tárgya a gépjármû utasterében lévõ szén-dioxid- és
szén-monoxid-koncentráció kontrollálására szolgáló kapcsolási elren-
dezés.

A szén-monoxid és szén-dioxid-koncentráció kontrollálására al-
kalmas rendszer tartalmaz szén-dioxid- (2) szén-monoxid-érzékelõt
(1), amelyeket a szén-monoxid és szén-dioxid gázok keletkezésének
helyét és fizikai tulajdonságainak figyelembevételével az optimális he-
lyen vannak elhelyezve. Így a szén-monoxid-érzékelõ a gépjármû szel-
lõzõrendszerének bemeneténél, míg a szén-dioxid-érzékelõ az utastér
alsó felén van célszerûen elhelyezve. Mivel a szén-dioxid a levegõnél
nehezebb gáz, ezért az érzékelõket a mûszerfalon célszerû elhelyezni,

míg az egyéb mérgezõ gázok és szén-monoxid-érzékelõt a szellõzõbe-
rendezés kocsiszekrényén lévõ külsõ szellõzõbemenetnél (10).

A szén-monoxid- és szén-dioxidgáz-érzékelõk (1, 2) által továbbí-
tott jelek a vezérlõegység (3) a kapcsolódó perifériák mûködtetésével a
kritikus koncentráció elérése esetében automatikusan és intenzíven
beavatkozik.

(51) G09F 13/00 (2006.01)

B44F 1/00 (2006.01)

F21V 21/00 (2006.01)

G09F 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00014 (22) 2008.01.11.
(71) (72) Fitosné Smolik Andrea, Budaörs (HU)
(54) Világító reklámhordozó, különösen világító zászló
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya világító reklámhordozó, különösen világító
zászló.

A találmány szerinti világító reklámhordozót az jellemzi, hogy vi-
lágító zászlóként van kialakítva, két fõ részbõl, egy, az E-Line típusú
világító felületet magába foglaló tartóelembõl és a világításhoz szüksé-
ges elektromos energiaellátást biztosító tápegységbõl áll.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01R 9/24 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00698 (22) 2007.02.20.
(71) 3M Innovative Properties Company, Saint Paul,

Minnesota (US)
(72) Wu, Chen-Shin, Taoyuan (TW)
(54) Rendezõ kapocsléc
(30) 095107484 2006.03.06. TW
(86) PCT/US 07/04405 (87) WO 07/102983
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya rendezõ kapocsléc, amely tartalmaz: egy alapot
(21), az alapban elhelyezett legalább egy készlet kapcsot (30), amely ka-
pocsnak (30) egy elsõ vége és egy második vége van (92), amely elsõ hu-
zalkészlethez való csatlakoztatásra van használva, és a második vég (92)
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egy második huzalkészlethez való csatlakoztatásra van használva; leg-
alább egy elsõ fedelet (18), amely az említett alapon eltávolíthatóan van
elhelyezve, és tartóeszköze van az említett elsõ huzalkészlet tartásához,
és az elsõ fedél említett tartóeszköze az említett kapocs elsõ végének
(91) megfelelõ helyzetben van; és legalább egy második fedelet, amely
az említett alapon eltávolíthatóan van elhelyezve, és tartóeszköze van az
említett második huzalkészlet (63) tartásához, és a második fedél emlí-
tett tartóeszköze az említett kapocs második végének (92) megfelelõ
helyzetben van.

(51) H02G 7/20 (2006.01)

H02G 7/05 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00843 (22) 2007.12.27.
(71) (72) Tárczy Péter, Budapest (HU)
(54) Elrendezés nagyfeszültségû távvezetékek tartóoszlopai szél-

terhelhetõségének növelésére
(57) A találmány lényege az, hogy megközelítõleg egymás fölött elhe-
lyezkedõ sodronyokkal (5) szerelt távvezetékek esetén növelhetõ a táv-

vezeték szélterhelhetõsége azáltal, ha a sodronyokat (5) az oszlophoz (2)
kapcsolódó karokhoz (3) nem csak felfelé, hanem lefelé is hozzácsatla-
koztatjuk, ezáltal áthelyezve az erõk támadási pontját oly módon, hogy a
szükséges nyomvonal irányú elmozdulási lehetõség biztosított legyen.

A megfelelõen kialakított pótszigetelõ-1 (6) kialakítása révén ön-
magában biztosítja a szükséges nyomvonal irányú elmozdulási lehetõ-
séget. A pótszigetelõ-2 (7) egy rögzített csévés toldón (8) keresztül
csatlakozik az alsó karhoz (3) a megfelelõ elmozdulások biztosítása ér-
dekében. A pótszigetelõ-3 (9) egy mozgó csévés toldón (10) keresztül
csatlakozik a pótkarhoz (11) oly módon, hogy a mozgó csévés toldó
(10) nyomvonalra merõleges elmozdulását a pótsodrony (12) korlátoz-
za, ami egy csigán keresztül (13) a pótalaphoz van rögzítve (14).

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 31 db.
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