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Adatközlés szabadalmi bejelentésekrõl

SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK
Adatközlés szabadalmi bejelentésekrõl

dr. Emri Józsefné 6%, Debrecen, 4032 Kartács út 36. (HU);
dr. Deményi Marianne 4%, Debrecen, 4032
Tessedik Sámuel u. 169. (HU);
dr. Boros Mihály 3%, Szeged, 6722 Bokor u. 10/c (HU);
dr. Szabó Andrea 3%, Kalocsa, 6300 Fényi Gy. út 82. (HU)
(54) Gyógyhatású anyagok és iontoforetizáló készülék, fõként
csontritkulás és egyéb csontbetegségek lokális kezelésére
(74) dr. Pap Lajos, Debrecen

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(21) P 07 00777
(22) 2007.12.04.
(71) HYD Kutató-Fejlesztõ Kft., Budapest, 1215
Deák Ferenc u. 51/a (HU)
(54) Glükóz transzporterek aktiválására alkalmas gyógyászati és
élelmiszeripari termékek
(21) P 07 00806
(22) 2007.12.13.
(71) Juhász Róbert, Baja, 6500 Bereczki Máté u. 18/f (HU)
(54) Létrarögzítõ eszköz autós tetõcsomagtartókhoz

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(21) P 07 00731
(22) 2007.11.14.
(71) Hibar Systems Ltd., Richmond Hill, Ontario, L4B 1A8 35.
Pollard Street (CA)
(54) Rotációs sajtológép
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 07 00790
(22) 2007.12.06.
(71) dr. Makai Sándor, Mosonmagyaróvár, 9200
Károly út 75/c (HU)
(54) Eljárás energia- és takarmányültetvények kialakítására szilfium (Silphium) és kecskeruta (Galega) növényfajok részvételével

(21) P 07 00740
(22) 2007.11.20.
(71) Kovács Tamás, Nyíregyháza, 4400 Rákóczi u. 3/a (HU);
Janakakisz Dimitrisz, Nyíregyháza, 4400 Moszkva u. 7/a (HU)
(54) Csomagrögzítõ gépjármûvekhez
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

(21) P 07 00746
(22) 2007.11.22.
(71) Mészáros István, Vácegres, 2184 Szabadság u. 58. (HU)
(54) Bumeráng
(21) P 07 00739
(22) 2007.11.19.
(71) Müller Zoltán, Adony, 2457 Árpád u. 12. (HU)
(54) Berendezés és eljárás növények kiegészítõ tápanyag-ellátásának biztosítására
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 07 00766
(22) 2007.11.29.
(71) Jéga Szabó Attila, Szatymaz, 6763 Neszûrjhegyi út 12. (HU)
(54) Eljárás papírra nyomtatott kép mûgyanta hordozóra történõ
átvitelére, valamint ezzel elõállított nyomtatott hordozólap
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 07 00755
(22) 2007.11.26.
(71) Pannonpharma Gyógyszergyár 50%, Pécsvárad, 7720
Pannonharma út 1. (HU);
dr. Szolcsányi János 20%, Pécs, 7624 Hungária u. 39. (HU);
dr. Mózsik Gyula 10%, Pécs, 7624 Fogaras u. 13. (HU);
dr. Perjési Pál 10%, Pécs, 7634 Ércbányász u. 28. (HU);
dr. Past Tibor 10%, Pécs, 7621 Mária u. 13. (HU)
(54) Capsaicinoidot tartalmazó gyógyszerkészítmények
(74) Ravadits Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 07 00752
(22) 2007.11.26.
(71) Kertész András, Nyíregyháza, 4400 Kond u. 4. (HU)
(54) Nagy sebességû hengeres õrlõgép
(21) P 07 00722
(22) 2007.11.06.
(71) Mészáros István, Vácegres, 2184 Szabadság u. 58. (HU)
(54) Fából készült kézi köszörû

(21) P 07 00745
(22) 2007.11.22.
(71) Pharmatéka Bt., Budapest, 1046 Szíjgyártó u. 10. (HU)
(54) EDTA és származékai felhasználása sertések bakteriális bélmegbetegedéseinek megelõzésére és kezelésére és antibiotikumok ilyen betegségekben kifejtett hatásának fokozására
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest

(21) P 07 00728
(22) 2007.11.08.
(71) Mészáros István, Vácegres, 2184 Szabadság u. 58. (HU)
(54) Körmágneses pálya
(21) P 07 00793
(22) 2007.12.10.
(71) dr. Raisz Iván 50%, Felsõzsolca, 3561 Gózon Lajos u. 4. (HU);
Barta István 40%, Nyíregyháza, 4400 Munkás u. 1/a (HU);
Emmer János 10%, Miskolc, 3530 Vörösmarty u. 35. (HU)
(54) Eljárás szén-dioxid-tartalmú hulladékgázokból metanol elõállítására

(21) P 07 00805
(22) 2007.12.13.
(71) Szirácsik Zoltán, Balassagyarmat, 2660 Domb út 14. (HU)
(54) Átlós kockamalom társasjáték
(21) P 07 00747
(22) 2007.11.23.
(71) dr. Pap Lajos 60%, Debrecen, 4032
Tessedik Sámuel u. 183. (HU);
Pap, Lajos 17%, Bad Vöslau, 2540 Berggasse 22 (AT);
dr. Szántó Andrea Zsuzsanna 7%, Debrecen, 4032
Görgey u. 9. III/31. (HU);

(21) P 07 00744
(22) 2007.11.21.
(71) Török Sándor, Budapest, 1144 Kõszeg u. 2/c (HU)
(54) Hõtárolós gyorsfûtõ rendszer és berendezés, belsõ égésû motorok utasterének fûtésére
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(21) P 07 00743
(22) 2007.11.21.
(71) Urbán András, Nádudvar, 4181 Fõ út 176. (HU)
(54) Termikus krakkoló eljárás és berendezések szerves anyagok
és hulladék, elsõsorban gumiabroncs, valamint gumi és mûanyag komplex feldolgozására

(21) P 07 00769
(22) 2007.11.30.
(71) InnoTears Kft., Debrecen, 4032 Kürtgyarmat u. 8. III/12. (HU)
(54) Rekombináns plazminogén aktivátor inhibitor-2 fúziós fehérje elõállítása és szemcseppként történõ alkalmazása korneális
szaruhártyafekélyek gyógyításában
(21) P 07 00720
(22) 2002.11.13.
(71) Millennium Pharmaceuticals, Inc., Cambridge, Massachusetts,
02139 40. Landsdowne Street (US);
Kyowa Hakko Kogyo Co., Ltd., Tokyo, 100 6-1, Ohtemachi
1-chome, Chiyoda-ku (JP)
(54) Kemokin receptor antagonisták és ezek alkalmazása
(30) 09/989,086
2001.11.21. US
(62) P0500079
2002.11.13. HU
(74) Ravadits Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
(21) P 07 00750
(22) 2007.11.23.
(71) Avidin Kutató, Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Szeged, 6753
Fiume u. 13. (HU)
(54) Eljárás kismolekula- és/vagy peptid vegyületkönyvtárak szilárd hordozóhoz történõ kikötésére
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(21) P 07 00733
(22) 2007.11.15.
(71) Magyar Béla, Budapest, 1141 Bosnyák u. 21/b I. em. 3. (HU)
(54) Kristálycsillag

(21) P 07 00794
(22) 2007.12.10.
(71) dr. Raisz Iván, Felsõzsolca, 3561 Gózon Lajos u. 4. (HU);
Barta István, Nyíregyháza, 4400 Munkás u. 1/a (HU)
(54) Eljárás szervesanyag-tartalmú hulladékokból metanol elõállítására szintézisgázon keresztül

(21) P 07 00795
(22) 2007.12.10.
(71) Miskolci Egyetem, Miskolc-Egyetemváros, 3515
Egyetemváros (HU);
Plast-X Kft., Miskolc, 3533 Szarkahegy u. 68. (HU)
(54) Koextrúziós centrifugál szálazó berendezés
(74) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen

(21) P 07 00732
(22) 2007.11.15.
(71) Domaföldi Zsolt, Törökbálint, 2045 Templom u. 1. (HU)
(54) Biológiailag bontható hulladék komposztálása és szagemisszió csökkentése, kettõs egységbõl álló takaróanyaggal
(21) P 07 00748
(22) 2007.11.23.
(71) GEOSAN Kft., Budapest, 1112 Olt u. 31/a (HU)
(54) Eljárás mezõgazdasági hígtrágyák hasznosítást biztosító kezelésére
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) P 07 00808
(22) 2007.12.13.
(71) Petõ Péter, Gyula, 5700 Pósteleki út 46. fsz/2. (HU);
Seres Péter Csaba, Gyula, 5700 Jász Lukács u. 17. (HU)
(54) Száraz anyagkeverék beltéri díszvakolat elõállításához, valamint a beltéri díszvakolat elõállítására és alkalmazására szolgáló eljárás

(21) P 07 00784
(22) 2007.12.05.
(71) Hungarocoll Kft., Szolnok, 5000
Nagysándor József út 31. (HU)
(54) Eljárás és berendezés vizes bázisú ragasztóanyag habosítására
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(21) P 07 00738
(22) 1996.07.18.
(71) Rhone-Poulenc Agrochimie, Lyon, 69009 14, 20,
rue Pierre-Baizet (FR)
(54) Mutáns 5-enol-piruvil-sikimát-3-foszfát szintetázt tartalmazó
transzgenikus növények és eljárás elõállításukra
(62) P9900463
1996.07.18. HU
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(21) P 07 00735
(22) 2007.11.19.
(71) Miskolci Egyetem Nyersanyagelõkészítési és Környezeti
Eljárástechnikai Intézet 33%,
Miskolc-Egyetemváros, 3515 (HU);
HYDROSTEEL Szivattyú és Általános Gépgyár Kft. 33%,
Szerencs, 3900 Gyár út 19. (HU);
I. Controll Hajózási és Szolgáltató Kft. 34%, Nyíregyháza,
4400 Váci Mihály út 41. (HU)
(54) Pálcás-lamellás zagysûrítõ különösen élõvízi iszapok víztelenítésére
(74) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(21) P 07 00778
(22) 2007.12.04.
(71) Bárkányi Tamás, Nyíregyháza, 4400 Tamási Áron u. 5. (HU)
(54) Aktív hõszigetelésû épületszerkezet
(21) P 07 00759
(22) 2007.11.28.
(71) Freshwood Overseas, SA, Panama East 53rd Street, Marbella,
Swiss Bank Holding, 2nd Floor (PA)
(54) Eljárás idõjárásnak kitett járófelületek, célszerûen közúti útburkolatok, járdák, lapostetõk nedvesség és különösen sózás
okozta rongálódása elleni védelméhez
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 07 00760
(22) 2007.11.28.
(71) Miskolci Egyetem Nyersanyagelõkészítési és Környezeti
Eljárástechnikai Intézet 33%,
Miskolc-Egyetemváros, 3515 (HU);
HYDROSTEEL Szivattyú és Általános Gépgyár Kft. 33%,
Szerencs, 3900 Gyár út 19. (HU);
I.Controll Hajózási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 34%,
Nyíregyháza, 4400 Váci Mihály út 41. (HU)
(54) Hidraulikus iszapmentesítõ berendezés, különösen élõvizekbõl történõ iszapkiemelésre
(74) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc

(21) P 07 00751
(22) 2007.11.26.
(71) Fábiánfy Kálmán, Szentendre, 2000 Damjanich út 12/d (HU)
(54) Eszközcsoport-elrendezés ellenõrzõ létesítmények összeállítására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(21) P 07 00773
(22) 2007.12.03.
(71) Tóth Miklós, Harsány, 3555 Petõfi u. 50. (HU)
(54) Elektromos energiát elõállító, napelemes tetõcserép és eljárás
annak elõállítására
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft., Gyõr, 9024
Babits Mihály u. 34. (HU)
(54) Eljárás és elrendezés labdajátékoknál a labda sebességének
mérésére és helyezetének meghatározására
(21) P 07 00721
(22) 2007.11.09.
(71) GRP Plasticorr Fejlesztõ, Szolgáltató és Kivitelezõ Kft.,
Budapest, 1097 Illatos út 7. (HU)

(21) P 07 00727
(22) 2007.11.14.
(71) Varga Ferenc, Nyíregyháza, 4400 Debreceni út 340. (HU)
(54) Távirányítású mechanikus redõny, relux, szalagfügöny, felemelése-leszerelése, relux és szalagfüggöny négyirányba való
mozgatása

(54) Eljárás kettõsfalú tartályok tömörségvizsgálatára, valamint
szivárgási hely meghatározására
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 07 00764
(22) 2007.11.29.
(71) roma Rolladensysteme GmbH, Burgau, 89331
Ostpreussenstr. 9 (DE)
(54) Csatlakoztató szerkezet járulékos redõnyszekrényhez
(30) 102006057377.3
2006.12.04. DE
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 07 00742
(22) 2007.11.19.
(71) Gyöngyösi László, Dabas, 2373 Kossuth Lajos út 30. (HU)
(54) Holografikus kvantum-másolásvédelem
(21) P 07 00765
(22) 2007.11.29.
(71) Horcubus Kutatásfejlesztési és Szolgáltató Bt., Budapest, 1114
Eszék u. 14. (HU)

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(21)
(71)
(54)
(74)

(54) Spektroszkópiai mérõberendezés és eljárás termény minõségi
jellemzõjének mérésére
(74) Kacsuk Zsófia, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest

P 07 00783
(22) 2007.12.05.
Dráb Károly, Nyalka, 9096 Rákóczi u. 32. (HU)
Úszó áramfejlesztõ
Horváth Imréné, Budapest

(21) P 07 00754
(22) 2007.11.26.
(71) Korrektoméger Kft., Gyenesdiás, 8315 Diótörõ u. 7. (HU)

(21) P 07 00763
(22) 2007.11.29.
(71) Géczi Nándor, Tornaszentjakab, 3769 Rákóczi út 9. (HU)
(54) Öngyulladásos elven mûködõ, benzin-/és LPG-üzemû négyütemû motor

(54) Elektronikus biztonsági mérési elrendezés, membrános, mechanikus mûködésû gázmérõkhöz
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 07 00724
(22) 2007.11.13.
(71) Kiss Dániel, Szombathely, 9700
Váci Mihály u. 33. IV/14. (HU)
(54) Költségtakarékos eljárás egycsöves, átfolyós rendszerû távfûtéses épületek fûtésének optimalizálására a gépészeti berendezések megváltoztatása nélkül
(21)
(71)
(54)
(30)
(74)

(21) P 07 00758
(22) 2007.11.27.
(71) Perjés Erika, Budapest, 1047 Attila u. 53. (HU)
(54) A bioszámítógép alapja és lehetséges megvalósítása
(74) dr. Eperjesi Ágnes, Eperjesi Ügyvédi Iroda, Szeged
H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

P 07 00772
(22) 2007.12.03.
Sedlacek, Vlastimil, Louny, 440 01 Vodárenská 2560 (CZ)
Távtartó gyûrû
CZ2007-19269 U
2007.10.11. CZ
Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(21) P 07 00762
(22) 2007.11.28.
(71) Bénes Krisztián, Budapest, 1173 Kövirigó u. 25. (HU);
Bénes László, Budapest, 1147 Miskolci u. 117. (HU);
Kákonyi Sándor, Szigethalom, 2315
Móricz Zsigmond u. 20. (HU);
Kovács Tibor, Budapest, 1091 Üllõi 103. 1/10. (HU)

(21) P 07 00723
(22) 2007.11.13.
(71) Szekeres László 80%, Nádudvar, 4181
Móricz Zsigmond u. 14. (HU);
Antal Emil 20%, Szolnok, 5008 Paál L. 23–25. (HU)
(54) Aszimmetrikus tömegeloszlású lendítõ hajtómû

(54) A négy pólusú soros vagy párhuzamos RLC. generátor villamos energia elõállításához
(74) Kovács Tibor, Budapest
(21) P 07 00749
(22) 2007.11.23.
(71) Héder Barna, Budapest, 1021 Szakadék u. 32. (HU)

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(54) Mobiltelefonos rendszer objektumokhoz hozzárendelt idegenforgalmi információ szolgáltatására
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 07 00737
(22) 2007.11.19.
(71) Barabás Krisztián, Szombathely, 9700 Muskátli u. 4. (HU)
(54) Elektro-automatikus nyitószelepekkel aktivált tûzoltó rendszerek (EAVAES) típusai és speciális elemei

(21) P 07 00741
(22) 2007.11.20.
(71) Kertes Attila, Pomáz, 2013 Peklár u. 45. (HU)

(21) P 07 00736
(22) 2007.11.19.
(71) LaserShow Lézerkiértékelõ Rendszer Programozó Bt., Gyõr,
9023 Fehérvári u. 11/a (HU);

(54) Helymeghatározó navigációs rendszer alkalmazása
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(21) P 07 00734
(22) 2007.11.16.
(71) Rainbow Európa Kft., Budapest, 1132 Visegrádi u. 86/a (HU)
(54) Lopásgátló mennyezeti tartószerkezet, különösen készülékek
számára
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
A rovat 53 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi bejelentések közzététele

A termelés folyamán folyamatos kontrol vizsgálatok elvégzését
biztosítani szükséges, mivel a biotechnológia lényege az emberi szervezetre káros anyagot az alapanyag nem tartalmazhat.
A modern biotechnológia azt követeli meg, amit talajmûveléssel
és a többi fent leírt elemekkel kialakítandó.
A fent leírtak szerint kerül a szõlõ gyors zárt térben feldolgozásra,
kezelésre-palackozásra.
A szõlõ feldolgozása zúzás-bogyózás-préselés után ülepítés-csírátlanítás (hõkezeléssel) hidegmeleg kezelés, szûrés majd ízharmóniák
kialakítása táj, ültetvény, fajta függvényében.
A palackozás elõtt biztonsági okokból még egy csírátlanítás követi, majd szûrve kerül palackozásra.

A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51) A23L 2/00
(2006.01)
C12G 1/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00260
(22) 2004.01.26.
(71) CRYSTAL Institute Kft., Eger (HU)
(72) Szabó László, Maklár (HU)
(54) Eljárás alkoholmentes bor, borból alkoholmentes gyümölcsés/vagy gyógynövénybor, gyümölcs- és/vagy gyógynövényborból membránszeparációs eljárással történõ elõállítására
(57) Eljárás alkoholmentes bor; borból, alkoholmentes gyümölcs- és/vagy
gyógynövény bor, gyümölcs és/vagy gyógynövény borból membránszeparációs eljárással történõ elõállítására.
A hidrofóbikus és szuperfóbikus membránkontaktorban, a membrán egyik oldalán alkoholos vizes elegyet; bort, a membrán rnásik oldalán a vákuum vagy inert gáz helyett ellenáramban is folyadékot desztillált vizet áramoltatnak, ebben az esetben a két ellenáramú folyadék között lévõ membránban a borból kiváló alkohol a parciális nyomás
folytán az ellenáramú vízbe beoldódik.
A borokra jellemzõ íz-, illat- és aroma anyagokat az eljárás során
megóvja, azonban a benne lévõ alkoholt legfeljebb 1,2 v/v% alá csökken.
Az eljárás során a borban, gyümölcs- és gyógynövényborban az
élettanilag hasznos anyagok; flavonodok, vitaminok, más gyógynövény-összetevõk – amelyek farmakológiai hatása igazolt és a gyógyászatban is alkalmazott – megmaradnak.

(51) A41C 5/00
(2006.01)
A41C 3/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 02750
(22) 2001.05.30.
(71) Sara Lee Corporation, Winston-Salem, North Carolina (US)
(72) Querquant, Pierre-Jean, Bourgoin Jallieu (FR)
(54) Fehérnemû cikkek, nevezetesen melltartó és nadrág, amelyek
csõ alakú kötött anyagból vannak kialakítva, valamint eljárás
a melltartó elõállítására
(30) 00/07458 2000.06.09. FR
(86) PCT/FR 01/01685
(87) WO 01/93708
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány fehérnemûcikkekre vonatkozik, nevezetesen melltartóra és nadrágra, amelynek legalább egy öntött tartománya van az emberi test legalább egy kiálló részének tartására és alátámasztására szolgáló
térfogat létrehozása céljából és, amely fehérnemûcikk egy csõ alakú kötött anyagból (1) van kialakítva, amely egy elsõ, nyújtható és hõvel alakítható anyagból áll és egy bordás széllel (2) van ellátva, amely a cikknek a testet rugalmasan körülvevõ egyik szélét képezi, a fehérnemûcikk
végsõ alakja a csõ alakú kötött anyagba a bordás széllel szembe lévõ
szabad széltõl kiindulva elvégzett bevágásokkal van kialakítva.
A találmány lényege, hogy mindegyik öntött térfogattartomány
legalább egy bélésbelsõ (9) beragasztásával meg van kettõzve, amely
bélés egy második, nyújtható, és hõvel alakítható anyagból áll, amelynek egyik felülete hõre aktiválható ragasztóanyaggal van bevonva, a
kötött anyagnak és a bélésanyagnak egyrészt nyúlási együtthatói vannak a hõvel való alakítás révén, vagy rugalmasság következtében, másrészt a ragasztónak olyan aktiváló hõmérséklete van, amely lehetõvé
teszi az öntött tartományoknak a melegen történõ alakítás által létrehozott deformációját, annak érdekében, hogy azok megfelelõ térfogatot
kapjanak anélkül, hogy az befolyásolná a hõvel való ragasztással létrejött kapcsolatot, és az elsõ és második anyag megõrzi az alátámasztó és
megtartó készségét az öntés után.
A találmány tárgya továbbá egy eljárás a melltartó elõállítására.

(51) A23L 2/00
(2006.01)
C12G 1/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00224
(22) 2005.02.21.
(71) (72) Papp József, Budapest (HU)
(54) Bio szõlõlé nagyüzemi megvalósítása
(57) A szabadalmi eljárás lényege:
Olyan szõlõültetvények – amelyek már minõségi bor elõállítására
kevésbé alkalmasak, de ipari szõlõ, melynek kritériumai a következõk
– Magas átlagtermés – alacsony mustfolt 14–15 M°, harmonikus savak, intenzív illat, 80–90% érettségi állapotban szüretelve, kézigépi.
– Normálnál magasabb rügyszámú terhelés, vertikálisan szálvesszõk dominálnak. Tõkénként 6–8 szálvesszõ, 4–6 rövidcsap.
– Zöldmunkákkal elérni a rothadásmentes lomb és fürt elhelyezkedést.
– Tápanyag-utánpótlás az adott talaj és termés függvényében (talaj
és lombanalízisre) alapuló legoptimálisabb tápanyagszint megcélzása mellett, alap és kiegészítõ kezelésekkel végezhetõ.
– Növényvédelem: csak a minimális szükségletnek megfelelõ okszerû védekezéssel védekezni. Olyan szerekkel, ami az emberi
szervezetre nem káros, nem halmozódik fel. Kizárt a minimális
emberi szervezet károsítása is. Szigorú szakmai ellenõrzés és engedélyezés mellett végezhetõ.
– Szüret: Optimális idõpont az adott ültetvény szõlõfajta és idõjárás
függvényében végezhetõ. Szigorú ellenõrzés és engedélyezés mellett – Fontos a rothadásmentesség biztosítása.
Ültetvények állapotvizsgálata:
A technológiának megelõzõ talaj, légtér vizsgálatnak kell megelõzni, hogy külsõ okok se károsítsák, minimális szennyezett környezet, talaj, légtér, biztosítása mellett szükséges a termelést folytatni.

4. ábra
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A41D 13/00
(2006.01)
(13) A1
P 04 00605
(22) 2002.03.29.
Precise Systems LLC, Arlington Heights, Illinois (US)
Drake, Rogers, Charlotte, North Carolina (US)
Védõruházat
60/280,046 2001.03.30. US
PCT/US 02/09888
(87) WO 02/078475
Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya olyan védõruházat (10), amelynek porózus, lélegzõ, nemszõtt szintetikus kelmébõl készített törzsrésze (12) és ujjai
(14) vannak. Az ujjak (14), valamint a törzsrész (12) elülsõ része külsõ
felületükön mûanyag fóliából lévõ külsõ borítórétegekkel vannak borítva. A védõruházat (10) egyik elõnyös kiviteli alakjánál a törzsrész (12)
alsó szélétõl lefelé mûanyag fólia képezte védõszoknya terjed a viselõ
személy törzsrész (12) alatti részeinek borítása céljából. A védõszoknya
függõleges kiterjedése beállításának könnyebbé tétele érdekében perforációkkal lehet ellátva.

alapvetõ kiviteli változata ettõl abban különbözik, hogy a rögzítõelemek (13) a hajhosszabbító tincsek (C) fejhajzathoz (T) való hozzárögzítésére alkalmas összekötõ eszközként vannak kiképezve.

(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

1. ábra

(51) A43B 23/07
(2006.01)
D04H 3/10
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 03530
(22) 2000.10.06.
(71) Carl Freudenberg KG, Weinheim (DE)
(72) Wagner, Rudolf, Müllheim (DE);
dr. Groten, Robert, Sundhoffen (FR)
(54) Cipõipari bélés és eljárás ennek elõállítására
(30) 199 60 063.5
1999.12.13. DE
(86) PCT/EP 00/09805
(87) WO 01/43575
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya cipõipari belsõ bélés és eljárás ennek elõállítására. A belsõ bélés 80–170 g/m2 területsúlyú és mind hosszirányban,
mind keresztirányban 7 N-nál nagyobb továbbtépési szilárdságú fátyolbundából áll. A találmány értelmében a fátyolbunda olvasztva font, aerodinamikusan nyújtott és közvetlenül fátyollá lefektetett, többalkotós
végtelen, 1,5–5 dtex finomságú, többalkotós végtelen filamensekbõl áll.
A többalkotós végtelen filamenseket egy esetleges elõszilárdítás után
legalább 80 %-ban 0,1–0,8 dtex finomságú végtelen mikrofilamensekké
hasítják és szilárdítják.

1. ábra

(51) A41G 3/00
(2006.01)
A41G 5/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00128
(22) 2002.02.21.
(71) Indorata Servicos e Gestao Lda., Funchal-Madeira (PT)
(72) Gold, David Anthony, Róma (IT)
(54) Eljárás és hajpótló egység a hajtömeg növelésére
(30) RM2001A000317 2001.06.07. IT
(86) PCT/EP 02/01847
(87) WO 02/098250
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás és hajpótló egység a hajtömeg és a hajhosszúság növelésére.
A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy több, egyenként számos hajszálat (3) tartalmazó hajhosszabbító tincset (C) készítenek e1õ,
amelyek hajszálait egy-egy rögzítõelemmel (13) kötik össze, ahol ezek
a hajhosszabbító tincsek (C) egy vonalban húzódnak és alapvetõen párhuzamosak a rögzítõelemeikkel (13), amelyek egy ragasztásfelülettel
(4) rendelkezõ hordozószalagon (11) vannak elhelyezve, a hordozószalag (11) ragasztós felületét (4) ráragasztják a fejhajzatra (T), és megfelelõ helyzetbe állítják a hajhosszabbító tincseket (G), végül a rögzítõelemek (13) fejhajzathoz (T) való hozzárögzítésével összekötik a hajhosszabbító tincseket (C) a fejhajzattal (T).
A találmány szerinti hajpótló egységre az jellemzõ, hogy egy ragasztós felülettel (4) rendelkezõ hordozószalagot (11), több, egyenként
számos hajszálat (3) tartalmazó hajhosszabbító tincset (C), amelyek
hajszálai egy-egy rögzítõelem (13} által vannak egymással összekötve,
és ezek a hajhosszabbító tincsek (C) a hordozószalagon (11) elhelyezett
rögzítõelemeikkel (13) egy vonalban és lényegében párhuzamosan
vannak elrendezve, valamint a rögzítõelemekre (13) felvitt összekötõ
eszközöket (22, 23, 25, 27, 28) a hajhosszabbító tincsek (G) fejhajzathoz (T) való hozzárögzítéséhez tartalmaz. A hajpótló egység egyik

A47L 9/24
(2006.01)
(13) A1
P 02 02344
(22) 2001.06.26.
Roxxan GmbH, Remscheid (DE)
Schiemann, Jürgen, Ense-Höingen (DE);
Kiel, Hartmut, Sundern (DE)
(54) Dugaszolható porszívócsõ-elrendezés
(30) 100 30 304.8
2000.06.27. DE
(86) PCT/DE 01/02300
(87) WO 02/00087
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti
Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya dugaszolható porszívócsõ-elrendezés (10). Ez
az elrendezés tartalmaz egy karmantyúrész (12) által képzett dugaszfészket (15). A dugaszfészekbe (15) egy bedugható csõvég (13) van axiálisan bedugva, és oldhatóan bepattantással reteszelve. A karmantyúrészen (12) axiálisan van vezetve egy zárófelülettel (26) ellátott mûködtetõ tolóka (17), amely a zárófelületének (26) semleges axiális helyzetébõl
kiindulva két, egymással ellentétes axiális irányban (e, a), egy-egy
visszaállító rugóerõ ellenében mozgatható. A zárófelület (26) a semleges axiális helyzetében a retesztestet (S) reteszeli, és a semleges axiális
helyzetbõl bekövetkezõ minden eltoláskor reteszoldási irányban szabaddá teszi. A kötés létrehozására a bedugható csõvég (13) homlokoldalán lévõ elsõ vezérfelület (41), a kötés oldására a bedugható csõvég (13)
reteszmélyedése (T) által képzett második vezérfelület (43 oldalfelület)
szolgál. A dugaszolható porszívócsõ-elrendezés (10) mind az összeillesztéskor; mind a kötés oldásakor kényelmes kezelést tesz lehetõvé.
(51)
(21)
(71)
(72)
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villaszerûen van kialakítva, úgy, hogy egy pár olyan tartólemezt tartalmaz, amely a törlõkendõben kiképezett csõszerû elemben van kiképezve, tartalmaz továbbá egy nyélrészt, amely a testrészbõl kiállóan van kiképezve, és az eszköz kézzel történõ megfogására van kialakítva, mindegyik tartólemez hosszúkás alakúra van kiképezve, azaz a szélessége nagyobb, mint a vastagsága, és a párként kiképezett tartólemezek párhuzamosan vannak egymással elhelyezve úgy, hogy egymással szemben elhelyezkedõ belsõ oldalperemeik vannak, míg a külsõ oldalperemeik ellentétes irányba irányulóan vannak elhelyezve, el vannak látva kiálló részekkel, amelyeknek konvex ívelésû peremeik vannak, amelyek a tartólemezek megfelelõ külsõ oldatperemeivel egy egységet képezõen vannak kiképezve,
a páronként kiképezett tartólemezek rugalmasan deformálhatók
úgy, hogy lehetõvé teszik, hogy a csúcsaik egymás felé közeledjenek.
A találmány tárgya továbbá, a találmány szerinti megfogóeszközzel ellátott tisztítóeszköz, amely törlõkendõt is tartalmaz, és a törlõkendõben van két csõszerû elem, amelyek egymással párhuzamosan vannak kiképezve, mindegyik csõszerû elemnek olyan belsõ szélessége
van, amely nagyobb, mint a megfogóeszköz tartólemezének a szélessége, és ily módon amikor a megfelelõ tartólemezek a csõszerû elembe
behelyezésre kerülnek, a tartólemezen kiképezett kiálló részek könnyedén csúsznak a csõszerû elemekbe, és ezalatt a tartólemezeket egymáshoz közelítõen defomálják.

1. ábra
(51) A47L 13/20
(2006.01)
A47L 13/38
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 02892
(22) 2001.07.05.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshiaori, Kagawa (JP);
Tsuchiya, Akemi, Kagawa (JP);
Fujiwara, Masatoshi, Kagawa (JP)
(54) Takarítóeszköz
(30) 2000-208756
2000.07.10. JP
2001-113750
2001.04.12. JP
(86) PCT/JP 01/05840
(87) WO 02/03847
(74) Szuhai Elemér, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány takarítóeszköz, amelynek csíkokból (12, 17) és legalább egy szálköteg rétegbõl (3, 4) összetett keferésze (26) van. A csíkok
(12, 17) legalább egy lapon, a lapból bemetszésekkel vannak kialakítva,
egy szálköteg réteg (3) alaplapra van lapolva, és ahhoz helyenként
rögzítve.
A találmány szerinti megoldás másrészt takarítóeszköz, legalább
két lappal és legalább két szálköteg réteggel, amely lapok legalább
egyikén, bevágással, csíkok vannak kialakítva, az egymáson elrendezett lapok legalább két összefogó vonalon össze vannak rögzítve,
amely egymáson elrendezett lapok összefogó vonalak közötti része
nyéltartó fészket alkot, a lapok külsõ, takarító oldalán szálköteg réteg
van elrendezve és az összefogó vonalak mentén a lapokhoz rögzítve.

6. ábra

A47L 13/20
(2006.01)
(13) A1
P 04 00476
(22) 2002.02.21.
Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP)
Takarítóeszköz
2001-047979
2001.02.23. JP
PCT/JP 02/01516
(87) WO 02/065887
Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya nyélhez (21) csatlakoztatva használatos takarítóeszköz (10). A takarítóeszköz (10) alaplapot (2), egy, az alaplap (2)
egyik oldalán elrendezett keferészt és egy, az alaplap (2) másik oldalán
elrendezett rögzítõlapot (1) tartalmaz, valamint az alaplap (2), a keferész
és a rögzítõlap (1) úgy van ömlesztõ kötéssel egyesítve, hogy legalább
kettõ, térközös elrendezésû ömlesztõ kötéssel kialakított részük van,
amelyek az alaplap (2) és a rögzítõlap (1) között elhelyezkedõ, a nyelet
(21) befogadó rögzítõteret (20) határoznak meg. Az alaplap (2), a keferész és a rögzítõlap (1) egyike a többitõl eltérõ színnel van kialakítva, és
így az ömlesztõ kötéssel kialakított részek a rögzítõlaptól (1) eltérõ
színnel rendelkeznek.
(51)
(21)
(71)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

2. ábra
(51) A47L 13/20
(2006.01)
A47L 13/256 (2006.01)
(13) A1
(21) P 04 00184
(22) 2002.06.10.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP);
Tsuchiya, Akemi, Kagawa (JP)
(54) Eszköz törlõkendõ megfogására és tisztítóeszköz a megfogó
eszköz felhasználásával
(30) 2001-180605
2001.06.14. JP
(86) PCT/JP 02/05743
(87) WO 02/102221
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya eszköz törlõkendõ megfogására, amely megfogóeszköz tartalmaz: szintetikus gyantából kiképezett testrészt, amely
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ge, hogy a segédeszköz hosszúkás alakú áthidaló lapka (4), amely a mûtendõ szerv, pl. agy (1) környezetének, pl. koponyacsont (2) egy részének ideiglenes megnyitásával föltárt vagy részben föltárt beavatkozási
hely hozzáférhetõségét megengedõ nyílás (3) fölé van elhelyezve. Az áthidaló lapka (4) saját végei (4a, 4b) közelében a nyílást (3) határoló stabil környezeti támasztó részekre, elõnyösen környezeti csontra, pl. koponyacsontra (2) vagy bõrre, erõátadást megengedõ lábak (5) útján van
közvetlenül vagy közvetve ráültetve. Az áthidaló lapka (4) fölsõ oldala
pedig a mûtétet végzõ kéz legalább két ujja (10) ujjbegyének (11)
elmozdulásmentes megtámasztására alkalmas fogadófelülettel (4c) rendelkezik.

l. ábra
A47L 13/20
(2006.01)
(13) A1
P 03 03122
(22) 2001.10.25.
Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP);
Hayashi, Masaho, Tokió (JP);
Uenishi, Toshihiko, Tokió (JP)
(54) Kézi használatú törlõeszköz
(30) 2000-328865
2000.10.27. JP
2001-317660
2001.10.16. JP
(86) PCT/JP 01/09377
(87) WO 02/34101
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya kézi használatú törlõeszköz, amely nyelet (20)
és arra erõsített portörlésre alkalmas törlõtestet (10) tartalmaz. A találmány lényege, hogy a nyél (20) csatlakozórészbõl (30), és a csatlakozórész (30) tövébõl hátra felfelé nyúló markolatból (40) áll, továbbá a csatlakozórész (30) a tövétõl induló kétlapos, egy szintben lévõ illesztõnyelvvel (31) rendelkezik, amelyek a törlõtesten (10) kialakított két,
párhuzamosan elnyúló hüvelybe (b) illeszthetõen vannak kiképezve.
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra
(51) A61C 19/10
(2006.01)
B65D 5/42
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 03151
(22) 2000.10.31.
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(72) Maini, Anna, Gaggiano (IT)
(54) Csomagolóeszköz
(30) 99203640.0 1999.11.04. EP
(86) PCT/EP 00/10748
(87) WO 01/32097
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány szerint a fogszínvizsgáló (2) leválaszthatóan van a csomagolóeszközhöz (1) csatlakoztatva oly módon, hogy a csomagolóeszköz (1) egy leválasztható részét alkotja vagy ragasztóval van a csomagolóeszközhöz (1) csatlakoztatva.

1. ábra
1. ábra
(51) A61B 19/00
(2006.01)
A61G 13/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00472
(22) 2006.06.01.
(71) (72) dr. Csókay András, Budapest (HU)
(54) Mûtéti segédeszköz
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya mûtéti segédeszköz az operáló sebész kézremegésének megelõzésére, fõleg nagypontosságú mikrosebészeti mûtéteknél, pl. mikroszkópos agymûtéteknél történõ remegések kedvezõtlen hatásának kiküszöbölésére, és ezáltal a remegésbõl eredõ veszélyek kiiktatására, amelynél a mûtéti beavatkozást végzõ kéz az ujjak stabilizálására
is alkalmas támasztó eszközzel rendelkezik. A találmány jellegzetessé-

(51) A61F 2/44
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00417
(22) 2006.05.18.
(71) (72) dr. Takács Lajos, Szombathely (HU);
Németh Péter, Szombathely (HU)
(54) Csigolyaközi távtartó és eszközkészlet annak beépítésére
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya csigolyaközi távtartó a gerincoszlop csigolyái
közötti fiziológiás állapot megõrzésére vagy helyreállítására, különösen
az egyes csigolyák közötti távolságnak a gerincoszlop stabilitását szolgáló fenntartására, ezáltal a csigolyák közötti rés beszûkülésének és a
beszûkülés következtében kialakuló panaszoknak a megelõzésére. A
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távtartó (1) a szomszédos csigolyák közé illeszthetõ, a csigolyák közötti
porckorongok alakjához hasonlító babszem alakú térbeli idom, az idomnak domború oldala (2), homorú oldala (3), valamint a domború oldal (2)
és a homorú oldal (3) között elhelyezkedõ egymással párhuzamos két
összekötõ felülete (4A, 4B) van. Mind a domború oldal (2), mind a homorú oldal (3) célszerûen hengerpalástszelet, a domború oldal (2) legmagasabban, általában a hengerpalástszelet közepén elhelyezkedõ alkotója (2a) és a homorú oldal (3) legmélyebben, általában a hengerpalástszelet közepén elhelyezkedõ alkotója (3a) egymással párhuzamosak. Az
összekötõ felületek (4A, 4B) belõlük kiálló rögzítõtüskékkel (12) rendelkeznek, a domború oldal (2), a homorú oldal (3) és az összekötõ felületek (4A, 4B) egy vagy több ablakkal (7a, 7b, 7c) vannak áttörve, maga
a távtartó (1) pedig, beépítõ eszköz fogadására alkalmas csatlakozási
hellyel van ellátva. Jellegzetessége, hogy a csatlakozási hely menetes
lyuk (15), amely a távtartó (1) összekötõ felületeinek (4A, 4B) síkjára
merõleges tengelyû, a távtartón (1) belül szabadon elfordulóképes betéttest (14) belsejében foglal helyet. A menetes lyuk (15) a betéttesten (14),
annak teljes átmérõje mentén áthalad, a menetes lyuk (15) tengelye
(15a) a betéttest (14) tengelyére (14a) merõleges helyzetû, a betéttest
(14) pedig, vele koaxiális konkáv hengerpalást alakú fészekbe (8) van
beültetve.
A találmányhoz tartozik továbbá, az eszközkészlet csigolyaközi
távtartó beépítésére, amely eszközkészlet legalább egy darab, a távtartóban kialakított csatlakozási hellyel oldható összeköttetés és erõátadás
végrehajtására alkalmas kapcsolati ponttal rendelkezik. Az eszközkészlet jellegzetessége, hogy két fõ szerkezeti részt: a távtartónak (1) a
csigolyák közé juttatására alkalmas behelyezõ eszközt (16) és annak
pozicionálását elõsegítõ, a szomszédos csigolyák közötti távolságot a
behelyezés mûvelete alatt megnövelni képes terpesztõ eszközt (23)
tartalmaz.

2. ábra

(51) A61H 36/00
(2006.01)
A41D 13/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 04042
(22) 2000.12.21.
(71) (72) Egger, Norbert, Salzburg (AT)
(54) Ruházat formájú fitnesz készülék
(30) 100 01 845.9
2000.01.18. DE
(86) PCT/EP 00/13130
(87) WO 01/52787
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya fitnesz készülék az emberi test formálására,
amely ruhadarabhoz hasonlóan van kialakítva, és amelynek egy, a testnek legalább egy részét légmentesen lefedõ, és a testfelületnek legalább
egy részével együtt, egy alacsony nyomású nyomókamrát kialakító, bebújós része van, és amelyben a levegõ nyomása alacsonyabb a fitnesz
készülék környezetének légnyomásánál, továbbá legalább egy, a fitnesz
készülék bebújós részét a testfelülettõl legalább az alacsony nyomású
nyomókamra területén távoltartó távtartója van.
A találmány szerinti fitnesz készüléket az jellemzi, hogy legalább
egy, a fitnesz készülék (1) környezetének légnyomásánál alacsonyabb
nyomású túlnyomású, kamrát (12) kialakító távtartója (10) van.

2. ábra
1. ábra
(51) A61F 6/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00375
(22) 2006.05.05.
(71) (72) Havas Jenõ, Budapest (HU);
Havas Thyra, Budapest (HU)
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz
(57) A találmány tárgya méhen belüli elhelyezésre alkalmas, mûanyag
karokkal és hordozótesttel (1), valamint diffúz átmenetû, biológiailag
aktív fémbõl és nemesfémbõl kialakított hatóanyagú (2) fogamzásgátló
eszköz.

A61K 9/127
(2006.01)
(13) A1
P 06 00318
(22) 2006.04.24.
(72) dr. Horváth István, Budapest (HU)
Koleszterinbõl kialakítható „fuleren”-szerû háromdimenziós
testecske és ennek biológiai, fizikai felhasználása
(57) A találmány tárgyát olyan eljárás képezi, mellyel koleszterin molekulákból a „fuleren”-hez hasonló megjelenésû, a szénatomok helyett
koleszterin molekulákból felépülõ térszerkezet alakítható ki, amelynek
felülete a koleszterin molekula antigenitásáért felelõs b-OH molekularész van, ezért alkalmas immunizálásra, antikoleszterin antitesttermelés
kiváltására és az antikoleszterin antitesthiány vagy antikoleszterin antitest titercsökkenés következtében kialakuló betegségek gyógyítására.
A „fuleren” tér belsejében különbözõ fizikai vagy kémiai tulajdonságokkal rendelkezõ nagy molekulák, vagy részecskék helyezhetõk, és elszigetelhetõk a koleszterin molekulákkal.
(51)
(21)
(71)
(54)

1. ábra
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(51) A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 31/42
(2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/55
(2006.01)
C07D 235/18 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
(13) A2
(21) P 03 01490
(22) 2002.06.26.
(71) Japan Tobacco Inc., Tokió (JP)
(72) Hashimoto, Hiromasa, Osaka (JP);
Mizutani, Kenji, Osaka (JP);
Yoshida, Atsuhito, Osaka (JP)
(54) Kondenzált ciklusos vegyületek és gyógyászati alkalmazásuk
(86) PCT/JP 02/06405
(87) WO 03/000254
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya az (I) általános képletû, kondenzált gyûrûs vegyületek

(51) A61N 2/00
(2006.01)
A61N 1/00
(2006.01)
A61N 5/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02572
(22) 2004.12.15.
(71) IRD Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Szász András 50%, Páty (HU);
Szász Olivér 25%, Páty (HU);
dr. Szász Nóra 25%, Páty (HU)
(54) Hipertermiás kezelõberendezés asztma kezelésére
(57) A találmány tárgya hipertermiás kezelõberendezés asztma kezelésére, amelynek lényege, hogy a kezelt személy törzséhez illeszthetõ háti
és mellkasi elektródákat (6, 7), valamint rádiófrekvenciás vagy mikrohullámú elektromos forrást tartalmaz.

1. ábra

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(I)
– ahol az egyes szimbólumok jelentése a leírásban van megadva –,
azok gyógyszerészetileg elfogadható sói és hepatitisz C elleni gyógyszerek, amelyek ezeket a vegyületeket tartalmazzák. A találmány szerinti vegyületek hepatitisz C vírus (HCV) elleni hatása a HCV polimerázát gátló aktivitásukon alapul, így gyógyszerként használhatók a hepatitisz C kezelésére vagy megelõzésére.
Az A gyûrû jelentése aril-, cikloalkil-, cikloalkenil, vagy heterociklusos csoport, 1–4 heteroatommal. A Cy gyûrû jelentése adott esetben helyettesített cikloalkil- vagy cikloalkenil csoport, vagy egy S
vagy N atomot tartalmazó heterociklusos gyûrû.

(51) A61K 45/06
(2006.01)
A61K 31/135 (2006.01)
A61K 31/343 (2006.01)
A61P 25/24
(2006.01)
A61K 31/445 (2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00046
(22) 2006.01.20.
(71) (72) dr. Gábor S. Pál, Budapest (HU)
(54) Folsavat tartalmazó gyógyászati készítmény és alkalmazása
(57) A találmány tárgya gyógyászati készítmény, amely valamely antidepresszánst, folsavat, B12-vitamint és B6-vitamint tartalmaz.
A találmány szerinti gyógyászati készítmény depresszió és tünetei
kezelésére alkalmas, a vérnyomás egyidejû normalizálása mellett, továbbá arteroszklerózis megelõzésére alkalmazható.
A találmány továbbá depresszió kezelésére vonatkozik oly módon, hogy a kezelésre rászoruló betegnek az adott szer vérnyomáscsökkentõ hatása alapján megválasztott antidepresszánst adnak be, majd
non-responderitás vagy részleges responderitás esetén egy másik antidepresszánst adagolnak.

(51) B29B 15/00
(2006.01)
B03B 5/00
(2006.01)
B29B 17/00
(2006.01)
D06F 7/00
(2006.01)
D06F 37/00
(2006.01)
B65G 33/00
(2006.01)
B08B 3/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 01971
(22) 2004.09.30.
(71) LAMBA Termelési és Kereskedelmi Rt., Gyõr (HU)
(72) Réger Frigyes, Gyõr (HU)
(54) Mosóberendezés PET-hulladék újrahasznosításához és intenzív mosó ehhez
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya mosóberendezés Pet-hulladék újrahasznosításához, amelynek darált mûanyagot feladó állomása, ehhez csatlakozó,
hideg szétválasztó közeggel mûködõ szétválasztó egysége, és meleg
szétválasztó közeggel mûködõ szétválasztó egysége, a darált mûanyagot
öblítõ és szárító egysége, valamint a tisztított mûanyagot összegyûjtõ
gyûjtõ állomása van. A találmány lényege, hogy a feladó állomáshoz (1)
csatlakoztatott, hideg szétválasztó közeggel mûködõ elsõ szétválasztó
egység (I) a mûanyag darálékot szétválasztó és az azon lévõ szennyezõdést lazító ülepítõkádat (4) tartalmaz, az ülepítõ kádban (4) a darálékot
továbbító eszköz (5) van elhelyezve, az elsõ szétválasztó egységhez (I)
meleg szétválasztó közeggel mûködõ második szétválasztó egység (II)
van csatlakoztatva, ahol a második szétválasztó egységben (II) egymás
után legalább két, centrifuga (6) és intenzív mosó (7) van elhelyezve, a
második szétválasztó egységhez (II) hideg szétválasztó közeggel mûködõ harmadik szétválasztó egység (III) van csatlakoztatva, a harmadik
szétválasztó egység (III) centrifugából (6) és ehhez kapcsolódó ülepítõ
kádból (4) van összeépítve, ahol az ülepítõkádban (4) a darálékot továbbító eszköz (5) van elhelyezve, a harmadik szétválasztó egységhez (III)
centrifugából (6) és ülepítõ kádból (4) összeállított öblítõ egység (IV), az
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öblítõ egységhez (IV) szárító centrifuga (6) van csatlakoztatva, és a
szárító centrifuga (6) gyûjtõ állomással (8) van összekötve.

(51) B65D 85/18
(2006.01)
A47G 25/02
(2006.01)
D06F 95/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 03898
(22) 2001.01.03.
(71) (72) Gregorcic, Manfred, Wien (AT)
(54) Fehérnemûzsák
(30) A 16/2000 2000.01.07. AT
A 177/2000 2000.02.04. AT
(86) PCT/AT 01/00002
(87) WO 01/49922
(74) Sikos Róbert, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya egy fehérnemûzsák legalább egy tartóelemmel
(3), legalább egy akasztóval (5) és egy berakó és kivevõ nyílással (2),
amely hosszanti nyílásként van kialakítva és lényegében függõlegesen
van elhelyezve. A találmányt az jellemzi, hogy a berakó és kivevõ nyílás
(2) hossza a fehérnemûzsák magasságának (H) 40–60%-a és hogy a berakó és kivevõ nyílás (2) felsõ vége a fehérnemûzsák magasságának (H)
10–20%-át kitevõ távolságban van, annak felsõ szélétõl. A találmány
tárgyát képezik továbbá egyéb kialakítások és továbbfejlesztések.

1a ábra

(51) B60T 8/00
(2006.01)
G01M 17/00 (2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00556
(22) 2006.07.03.
(71) (72) Konkolyi Sándor, Budapest (HU)
(54) Vizuális információs berendezés motorkerékpárok fékezési
viselkedésének valósidejû szemléltetésére
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya vizuális információs berendezés motorkerékpárok fékezési viselkedésének valósidejû szemléltetésére, amely motorkerékpár rugózott felfüggesztésû elsõ és hátsó kerékkel (3, 4), külön mûködtethetõ elsõ kerékre (3) ható fékkel és külön mûködtethetõ hátsó kerékre (4) ható fékkel, valamint vizuális megjelenítõ eszközzel (7) van ellátva. A találmány szerinti berendezésnek a motorkerékpár haladási irányába esõ lassulást (a) érzékelõ lassulásmérõ eszköze van, amelynek kimeneti jelébõl az elsõ és hátsó kerék (3, 4), s a talaj között ható pillanatnyi erõk (Z1, Z2) arányát képezõ, és ezen arány egy adott értéktõl való
eltérését számító eszköze van, és a vizuális megjelenítõ eszköz (7) az
eltérés megjelenítésére van kialakítva.

1. ábra

1. ábra

(51) B65F 1/00
(2006.01)
B02C 21/00
(2006.01)
B65F 3/00
(2006.01)
B30B 15/18
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02083
(22) 2004.10.15.
(71) (72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
(54) Hulladékpréselõ, elsõsorban mûanyag, papír-, és fémanyagú
italtároló palackok, dobozok összenyomásához
(57) A találmány tárgya hulladékpréselõ, elsõsorban mûanyag-, papír-,
és fémanyagú italtároló palackok, dobozok összenyomásához, amely
mozgatószerkezettel mûködtetett nyomóelemet és vázszerkezethez rögzített támasztóelemet tartalmaz.
A nyomóelemhez (1) mozgatószerkezet (2) van kapcsolva, a nyomóelemmel (1) szemben a vázszerkezeten (4) a tartóelem (3) helyezkedik el.
A mozgatószerkezetre (2) kifejtett erõ hatására a nyomóelem (1)
és a tartóelem (3) közötti távolság úgy csökkenthetõ, hogy a vázszerkezethez (4) csatlakozó mozgatószerkezet (2) kézzel, vagy lábbal, vagy
gépi erõvel mûködtetve elmozdítja a nyomóelemet (1) a vázszerkezethez (4) rögzített tartóelem (3) irányában.
Eközben az összepréselendõ hulladék kifordulását egy vagy több
álló támasztóelem (4.1) és mozgó támasztóelem (2.1) akadályozza
meg.
A találmány szerinti hulladékpréselõ lehetõvé teszi az újrahasznosítható hulladék összenyomását a gazdaságosan kis helyszükségleten
történõ tároláshoz és szállításhoz.
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C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

1. ábra

(51) B65F 1/00
(2006.01)
B02C 21/00
(2006.01)
B65F 3/00
(2006.01)
B30B 15/18
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02084
(22) 2004.10.15.
(71) (72) Lukács Manuéla, Szentendre (HU)
(54) Hulladékgyûjtõ és- tömörítõ
(57) A találmány tárgya hulladékgyûjtõ és -tömörítõ, amely tároló-, és
tömörítõszerkezetet tartalmaz.
Egy vagy több tárolót (Cl, C2, C3) tartalmazó hulladékgyûjtõhöz
egy vagy több tömörítõszerkezet (A, B) kapcsolódik egységet képezve.
A tömörítõszerkezetbe (A) helyezett összepréselendõ hulladékra erõt
kifejtõ nyomóelem (1a) és támasztóelem (2a), valamint préselõelem (3)
között tömörödött hulladék a tárolóba (C1, C2, C3) kerül elhelyezésre
és/vagy a tárolóba (C2, C3) helyezett hulladékra erõt kifejtõ tömörítõszerkezet (B) nyomóeleme (1b) és támasztóeleme (2b) végzik a tömörítést, melynek következtében a hulladék tárolási térfogata csökken.
A találmány szerinti hulladékgyûjtõ és -tömörítõ lehetõvé teszi az
újrahasznosítható hulladék fajtánkénti széttválasztását a szeméttõl, és
gazdaságosan kis helyszükségleten tárolását.

1. ábra

(51) C02F 1/58
(2006.01)
B01J 39/00
(2006.01)
B01J 41/00
(2006.01)
B01J 49/00
(2006.01)
C02F 1/42
(2006.01)
(13) A1
(21) P 04 02688
(22) 2004.12.31.
(71) (72) Nagy József 55%, Sülysáp (HU);
dr. Galbács Zoltán Mihály 45%, Szeged (HU)
(54) Eljárás a nátrium-klorid-oldat vas-, mangán- és ammóniatartalmának eltávolítására, valamint kalcium- és magnéziumtartalmának csökkentésére
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás nátrium-alumínium-szilikát összetételû
ioncserélõ töltetet regeneráló sóoldat többszöri használhatóságának biztosítására az elhasznált oldatban lévõ ammóniatartalom meghatározásával, majd eltávolításával és/vagy a kalcium- és magnéziumtartalom
foszfátmentes csökkentésére, vagy magnézium- ammónium-foszfát valamint kalcium-, magnézium-foszfát elkülönített képzésére, vagy a
kalcium- és magnéziumionok foszfátcsapadék formájában való eltávolítására.
A kalcium- és magnéziumtartalom foszfátmentes csökkentésére
vonatkozó eljárás során a klórfelesleg csökkentését vas(II.)- és/vagy
mangán(II)-sók adagolásával, a csapadékképzés szabályozását pH-ra
állítással és a gáztartalom eltávolítását a sóoldatból ultrahangos rázatással végzik.
A magnézium-ammónium-foszfát valamint kalcium-, magnéziumfoszfát elkülönített képzésére vonatkozó eljárás során a regeneráló nátrium-klorid-oldat ammóniatartalmának részleges eltávolítását magnézium-ammónium-foszfát-csapadékképzéssel, a foszfáttartalom csökkentését vas(III)-só adagolással végzik.
A kalcium- és magnéziumionok foszfátcsapadék formájában való
eltávolítására vonatkozó eljárás során a klórfelesleg eltávolítását lúgos
közegben hidrogén-peroxid-adagolással végzik.

(51) C07C 227/00 (2006.01)
C07C 219/00 (2006.01)
C07C 229/00 (2006.01)
C07C 269/00 (2006.01)
C07D 263/44 (2006.01)
C07C 271/00 (2006.01)
C07C 229/22 (2006.01)
C07C 221/00 (2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00404
(22) 2006.05.12.
(71) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
(72) dr. Porcs-Makkay Márta 40%, Pomáz (HU);
dr. Mezei Tibor 17%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 17%, Budapest (HU);
Veressné Pandur Angéla 14%, Mende (HU);
dr. Lukács Gyula 12%, Budapest (HU)
(54) Eljárás perindopril és köztitermékei elõállítására és az új köztitermékek
(57) A találmány szerinti (I) képletû vegyület képletében
R1 jelentése metilcsoport;
R2 jelentése etilcsoport;
R3 jelentése etilcsoport.
Az (I) képletû vegyület a (IV) képletû vegyület (amelyben R1 és
R2 jelentése a fenti) és legalább 2 mol-ekvivalens mennyiségû (VI) általános képletû vegyület (ahol X jelentése halogénatom vagy tercier
butiloxi-karboniloxi-csoport és R jelentése a fenti) reagáltatásával állítható elõ.
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Az ismert (II) általános képletû vegyület (amelyben R1 és R2 jelentése a fenti) az (I) általános képletû vegyület tionil-kloriddal történõ reagáltatásával állítható elõ.
Az (I) általános képletû vegyület értékes gyógyszeripari közti termék, amely az ACE-inhibitor hatású perindopril elõállításánál használható fel.
(II)

(I)
(IV)
(VI)

(II)

(IV)
(VI)

(51) C07D 263/44 (2006.01)
C07C 269/00 (2006.01)
C07C 271/00 (2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00403
(22) 2006.05.12.
(71) EGIS Gyógyszergyár NyRt., Budapest (HU)
(72) dr. Porcs-Makkay Márta 40%, Pomáz (HU);
dr. Mezei Tibor 17%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 17%, Budapest (HU);
Veressné Pandur Angéla 14%, Mende (HU);
dr. Lukács Gyula 12%, Budapest (HU)
(54) Eljárás ramipril és köztitermékei elõállítására és az új köztitermékek
(57) A találmány szerinti (I) általános képletû vegyületek, amelyekben
R1 jelentése aril- vagy alkil-csoport, R2 jelentése alkilcsoport és R3 jelentése alkil vagy aralkil-csoport, értékes gyógyszeripari közti termékek, amelyek a (IV) általános képletû vegyületek (amelyekben R1 és R2
jelentése a fenti) legalább 2 mol-ekvivalens mennyiségû (VI) általános
képletû vegyülettel (amelyben X jelentése halogénatom vagy tercier butiloxi-karboniloxi-csoport és R3 jelentése a fenti) történõ reagáltatásával
állíthatók elõ.
A (II) általános képletû ismert vegyületek, amelyekben R1 és R2
jelentése a fenti, az (I) általános képletû vegyületek tionil-kloriddal történõ reagáltatásával állíthatók elõ.
A találmány szerinti (I) általános képletû vegyületek gyógyszerhatóanyagok, különösen ACE-inhibitorok, például enalapril vagy ramipril elõállítására alkalmazhatók.

(I)

(51) C07D 405/06 (2006.01)
C07D 405/00 (2006.01)
(13) A2
(21) P 07 00604
(22) 2006.02.10.
(71) ARPIDA AG, Reinach (CH)
(72) Schneider, Peter, Bottmingen (CH);
Tahtaoui, Chouaib, Rixheim (FR)
(54) Új eljárások 2H-kromén-vegyület elõállítására
(30) 20050016952005.02.18. EP
(86) PCT/EP 06/01185
(87) WO 06/087143
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány az (1) képtetû vegyület (Iclaprim) elõállítására alkalmas új eljárásokra; valamint az eljárásokban képzõdõ értékes közbensõ
termékekre vonatkozik. Az (1) képletû vegyület dihidrofolát reduktáz
inhibitor hatással rendelkezik.
A találmány szerint az (I) képletû vegyületet úgy állítják elõ, hogy
egy (11) általános képletû vegyület – a képletben R-C(CH3)3 vagy
-CH(CH3)2 csoportot jelent – védõcsoportjait lehasítják.

3. ábra
(51) C07D 405/14 (2006.01)
C07D 209/04 (2006.01)
C07D 239/28 (2006.01)
(13) A2
(21) P 07 00605
(22) 2006.02.10.
(71) ARPIDA AG, Reinach (CH)
(72) Schneider, Peter, Bottmingen (CH);
Tahtaoui, Chouaib, Rixheim (FR);
Braun, Martin, Shanghai (CN);
Greiveldinger-Poenaru, Sorana, Rheinfelden (CH);
Jaeger, Jürgen, Reinach (CH);
Schmitt, Laurent, Village Neuf (FR)
(54) Új eljárás egy benzofurán-vegyület elõállítására
(30) PCT/EP05/001695
2005.02.18. EP
(86) PCT/EP 06/01179
(87) WO 06/087140
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány az (I) képletû vegyület elõállítására alkalmas új eljárásokra és az eljárásokban képzõdõ értékes közbensõ termékekre vonatko-

P13

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám II. kötet, 2008.01.28.
Szabadalmi bejelentések közzététele
zik. Az (I) képletû vegyület dihidrofolát reduktáz inhibitor hatással rendelkezik. Ezt a vegyületet a találmány szerint a (14) képletû vegyület
egy- vagy kétlépéses redukálásával állítják elõ.

3. ábra
(51) C12G 1/00
(2006.01)
C12G 3/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00211
(22) 2005.02.16.
(71) (72) Bakai Dániel, Esztergom (HU);
Tasnádi Sándor Gábor, Budapest (HU)
(54) Szõlõszemek fagyasztása borászati eljárás részeként
(57) A találmány alkalmazási területe különleges borászati termékek
elõállítása.
Az eljárás lényege a szõlõszemek fagyott állapotának mesterséges
úton való elõállítása. Ezzel az idõjárási körülményektõl való függõség
kezelhetõvé válik. Kombinálva más borászati eljárásokkal – szárítás
stb. – számos lehetõség adódik optimális eljárás kialakítására jégbor
jellegû borászati termékek elõállítására.
(51) C12G 3/12
(2006.01)
B01D 3/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00524
(22) 2005.05.24.
(71) HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)
(72) Fejõs Sándor, Dombóvár (HU)
(54) Energiatakarékos alkohollepárló készülék
(57) A javasolt megoldás lényege, hogy kihasználva azt a jelenséget,
hogy a folyadék felületén már akkor is megkezdõdik a párolgás, amikor
még az egész folyadék nem kerül forrásba, a lepárlóüst alján perforált
csöveken vagy egy pótlólagos perforált fenéklemezen át (kis nyomással) levegõt vagy más gázt fuvatnak be. A befújt levegõ buborékai a meleg elegyen áthaladva összességében nagy felületet képeznek és kiviszik
a folyadékból a (már forráspont alatt is) keletkezõ párát. A befújt leverõ
egyrészt kiszellõzteti a lepárlandó elegybõl a melegedés folyamán már
keletkezõ párát, másrészt megindítja a folyadék felületén egyébként is
képzõdõ párát a hûtõ felé, tehát a lepárlási folyamatot még a forráspont
elérése elõtt beindítja, illetve a továbbiakban is intenzívebbé teszi. (Meg
kell jegyezni, hogy a levegõbefúvás minimális túlnyomást okoz, de ez
nem olyan mértékû, ami a forráspontot érzékelhetõen emelné.)

1. ábra

C12M 1/00
(2006.01)
(13) A1
P 06 00070
(22) 2006.01.30.
HYBYS Kft., Budapest (HU)
dr. Horváth Imre, Tata (HU);
dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)
(54) Eljárás és konténerüzemi fermentáció mikrobiális oltóanyagok létrehozása céljából
(57) A találmány tárgya eljárás és konténerüzemi fermentáció nagy tömegû, ipari és mezõgazdasági felhasználású steril vagy szemi-aszeptikus mikrobiális oltóanyagok létrehozása céljából. A találmány értelmében úgy járnak el, hogy egy konténerben egységesített szervezõdésben,
egymásra épülve valósítják meg a steril, nem szelektív környezetben
végrehajtott inokulumgyártási és az azt követõ steril és/vagy nemsteril,
nagytömegû fermentációt egymást követõ lépésekben, aerob és/vagy
anaerob körülményeket és tápelemeket biztosítva a 15–35 °C hõmérsékleten felszaporítani kívánt mikroorganizmusok számára.
Az eljárást önhordó fermentációs komplexumban, elõnyösen konténerben kialakítva folytatják.
(51)
(21)
(71)
(72)

(51) C12N 1/20
(2006.01)
C02F 3/02
(2006.01)
C02F 3/34
(2006.01)
C02F 11/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00069
(22) 2006.01.30.
(71) HYBYS Kft., Budapest (HU)
(72) Vladár Péter, Budapest (HU);
dr. Varga Szilárd Sándor, Budaörs (HU)
(54) Eljárás nitrogénelimináló baktériumkészítmény létrehozása
céljából
(57) A találmány tárgya eljárás nitrogénelimináló baktériumkészítmény
létrehozása céljából. A. találmány értelmében úgy járnak el, hogy az aero-toleráns, gyors növekedésû denitrifikáló mikrobát és/vagy mikrobákat felszaporítják steril tenyészetben, majd azt és/vagy azokat külön
vagy együtt, steril körülmények között és/vagy szemi-aszeptikus fermentációval nagy tömegben felszaporítják aerob körülményeket és tápelemeket biztosítva a 15–35 °C hõmérsékleten.
A találmány értelmében úgy járnak el, hogy a steril oltóanyagok
kialakításához az aerotoleráns denitrifikálót vagy denitrifikálókat használnak.
A találmány szerint kialakított oltóanyagokkal a kommunális és
mezõgazdasági szennyvizek és szennyvíziszapok nitrogéntartalma
csökkenthetõ.

C12N 5/04
(2006.01)
(13) A1
P 06 00245
(22) 2006.03.23.
(72) Seres Adrienne, Budapest (HU)
Eljárás és módosított táptalajok közönséges orbáncfû (Hypericum perforatum L.) kallusz és sejtszuszpenziós kultúráinak
létrehozására
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás közönséges orbáncfû (Hypericum perforatum L.) kallusz és sejtszuszpenziós kultúráinak létrehozására módosított táptalajokon megnövelt biomassza, illetve hatóanyag termelése céljából. A találmány szerint az ismert MS, N6 és B5 táptalajban a makroés mikroelemek arányát megváltoztatják, továbbá EDTA-Na-Fe selecton vassal és adott esetben növényi hormonokkal kiegészítik, így olyan
folyamatosan termelõ in vitro rendszerekhez jutnak, amelyek a növényi
anyaggal egyidejûleg az orbáncfû szinergisztikusan ható, biológiailag
aktív komponenseit is termelik. A találmány az így módosított táptalajokra is vonatkozik.

(51)
(21)
(71)
(54)
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(51) C12P 33/12
(2006.01)
C07J 1/00
(2006.01)
C07J 53/00
(2006.01)
C12P 33/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00296
(22) 2006.04.14.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Hériné Berta Mónika 24%, Budapest (HU);
Barthó István 20%, Budapest (HU);
Szomszéd Lívia 13%, Budapest (HU);
dr. Olasz Katalin 11%, Budapest (HU);
Pécsné Rázsó Ágnes 10%, Budapest (HU);
Féder Miklós 8%, Budapest (HU);
Pataki Zsuzsanna 8%, Budapest (HU);
dr. Könczöl Kálmán 6%, Budapest (HU)
(54) 15alfa-Hidroxi-4-androsztén-3,17-dion elõállítása magas
koncentrációjú biokonverzióval
(57) A találmány tárgya eljárás 15a-hidroxi-4-androsztén-3,17-dion
elõállítására, mikrobiológiai úton, olyan módon, hogy a mikroorganizmusként alkalmazott Penicillium simplicissimum nevû NCAIM F
001327 deponálási számú mikroorganizmus 16–26 órás tenyészetéhez
maximum 350 l/perc fordulatszámú és minimum 1,83 m/s kerületi sebességû keverés mellett 4–15 g/dm3 koncentrációjú 4-androsztén-3,17diont adagolnak, majd a szubsztrátadagolást követõen a keverõ fordulatszámát maximum 450 1/perc és minimum 2,36 m/s kerületi sebesség értékre, de legalább 15%-kal emelik, és a fermentációt 90–120 óra után
leállítják, majd a kívánt terméket önmagában ismert módon izolálják.

résbe, ahol legalább az egyik hengernek (1, 5) a külsõ felületén elõre
meghatározott mintázatú hegesztõbordák (2,6) vannak. Felmelegítik és
összenyomják a szálas lapot (10) a hegesztõbordákkal (2, 6), ezáltal a
szálas lapon (10) a hegesztõbordák (2, 6) mintázatának megfelelõen
összeolvasztott részeket hoznak (13) létre. A henger (1, 5) külsõ felületét a hegesztõbordákon (2, 6) kívüli területeken olyan szigetelõvel (4)
vonják be, amely olyan anyagból van, amelynek kisebb a hõvezetése,
mint a hegesztõbordáké (2, 6), és amely a hengerek (1, 5) nyomásának
hatására rugalmasan összenyomható. A forgó hengerek (1, 5) közötti
résbe bevezetendõ szálas lapot (10) a szigetelõvel (4) összenyomják,
ezáltal kiszorítják abból a belsõ levegõt, majd az így kapott szálas lapot
(10) felmelegítik és összenyomják a hegesztõbordákkal (2, 6), ezáltal
hegesztést végeznek azon.
A találmány szerinti hegesztõberendezés egy pár, szálas lap (10)
felmelegítésével és összenyomásával a szálas lapon (10) elõre meghatározott mintázat szerinti összeolvasztott részeket (13) kialakító hengert (1, 5) tartalmaz. A hengerek (1, 5) közül legalább az egyik a külsõ
felületén a meghatározott mintázat szerinti összeolvasztott részeket
(13) kialakító hegesztõbordákkal (2, 6) van ellátva és a hegesztõbordákon (2, 6) kívüli területen szigetelõvel (4) van bevonva. A szigetelõ (4)
olyan anyagból van, amelynek hõvezetése kisebb, mint a hegesztõbordáké (2, 6), és amely a hengerek (1, 5) nyomásának hatására rugalmas
összehúzódásra képes.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR
D04H 1/46
(2006.01)
(13) A1
P 02 02760
(22) 2000.08.31.
SCA Hygiene Products AB., Göteborg (SE)
Fingal, Lars, Göteborg (SE);
Strälin, Anders, Torslanda (SE)
(54) Eljárás szálak egyesítésére
(30) 9903075-1 1999.09.01. SE
(86) PCT/SE 00/01670
(87) WO 01/16417
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás polimer szálak hidro-szálkuszálására
nemszövött termék elõállításához, amelynek lényege abban van, hogy a
polimer szálat a hidro-szálkuszálás pillanatában a polimer szál üvegesedési hõmérsékletével (Tg) egyenlõ vagy ennél nagyobb hõmérséklet hatásának teszik ki, de ez a hõmérséklet kisebb, mint a polimer szál
olvadáspontja.
A találmány tárgya továbbá az eljárással létrehozott, nemszövött termék, ahol a polimer szálak üvegesedési hõmérséklete (Tg) 20–
100 °C, és kezdeti modulusa 20 750 cN/tex szobahõmérsékleten.
(51)
(21)
(71)
(72)

(51) D04H 3/14
(2006.01)
B29C 65/02
(2006.01)
B32B 37/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 04284
(22) 2001.01.12.
(71) Uni-Charm Corporation, Ehime (JP)
(72) Tanaka, Yoshinori, Kagawa (JP);
Kenmochi, Yasuhiko, Kagawa (JP)
(54) Hegesztési eljárás és hegesztõberendezés
(30) 2000/10483 2000.01.19. JP
(86) PCT/JP 01/00162
(87) WO 01/53586
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya hegesztési eljárás és hegesztõberendezés.
A találmány szerinti eljárás a következõ lépésekbõl áll. Egy összeolvasztható szálas lapot (10) bevezetnek egy pár henger (1, 5) közötti

3. ábra
D06F 29/00
(2006.01)
(13) A1
P 03 03104
(22) 2001.09.14.
Lindström Oy, Helsinki (FI)
Niemi, Pekka, Vantaa (FI);
Roiha, Jukka, Helsinki (FI)
(54) Eljárás gépmodul létrehozására textilanyagok ipari mosásához, valamint az eljárással létrehozott gépmodul
(30) 20002037 2000.09.15. FI
(86) PCT/FI 01/00798
(87) WO 02/22935
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás gépmodul létrehozására textilanyagok
ipari mosásához, amely eljárás során egy vagy több mosógépet, mosóvíz- és szennyvízvezetékeket, szükséges szûrõket, vezérlõegységeket és
egy fõ elosztóközpontot kapcsolnak össze egymással, továbbá a találmány tárgyát képezi az eljárással létrehozott gépmodul is.
A találmány szerinti eljárás lényege az, hogy a mosógépe(ke)t (1,
2, 3, 14, 15), a mosó- és szennyvízvezetékeket (12, 22), a szûrõket (8,
17), a vezérlõegységeket (10, 20) és a fõ elosztóközpontot (6, 19) egy
közös gépalapon (13, 23) szerelik össze az összeszerelõ üzemben, és
ezekbõl egy olyan kompakt gépmodult alakítanak ki, amelyet elõre
szerelt állapotban szállítanak ki a használati helyszínre, miután azt
megfelelõ próbaüzemnek és teszteknek vetették alá.
A találmány szerinti gépmodulra az jellemzõ, hogy egy közös gépalapra (13, 23) felszerelt mosógépekbõl (1, 2, 3, 14, 15), kikészítõ berendezésekbõl (4, 5, 16, 17), vízkezelõ és -keringtetõ rendszerbõl, valamint vezérlõrendszerbõl (10, 20) áll.
(51)
(21)
(71)
(72)
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(54) Eljárás geometrikus vagy nem geometrikus színmintákkal ellátott szövettermékek, elsõsorban csomózott termékek elõállítására
(30) 00870083.3 2000.04.21. EP
(86) PCT/EP 01/04890
(87) WO 01/81673
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(57) A találmány eljárás szövettermékek elõállítására, amelyek el vannak látva dekorációval, geometrikus színminták formájában. Az eljárást
a következõk jellemzik: kiindulás legalább két fonalból, egységes és
szabályos szerkezetek kialakítása; majd különbözõ színû, a fonalak
egyes típusaihoz, különbözõ, speciális affinitású, különbözõ festékek
felvitele egy elõre meghatározott mintázat szerint.
1. ábra

(51) D06F 39/02
(2006.01)
A47L 15/44
(2006.01)
(13) A1
(21) P 02 02649
(22) 2000.09.29.
(71) The Procter & Gamble Co., Cincinnati, Ohio (US)
(72) Davenet, Dorothee Helene, Büsszel (BE);
Azzani, Jean-Luc, Róma (IT);
Barron, Bradford Scott, Wemmel (BE);
Day, Todd Mitchell, Bethel, Ohio (US);
Diamanti, Luca, Róma (IT);
Smidth, Christopher Lawrence, Liberty Township, Ohio (US)
(54) Ötletes adagolóberendezés
(30) 99870204.7 1999.10.01. EP
(86) PCT/US 00/27016
(87) WO 01/25527
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya hordozható, önálló berendezés legalább egy termék kiadagolására vagy szétoszlatására egy készülékben, ruhanemû,
vagy edények kezelésére.
A berendezés magába foglal egy burkolatot legalább egy rekesszel
a termék tárolására, a rekesz le van zárva egy megfelelõ fedéllel. A berendezés magába foglal legalább egy eszközt energia tárolására és felszabadítására, s így a terméket kibocsátja egy vagy több elõre megállapított idõpontban a mosási ciklus alatt.

5. ábra
E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51) E06B 9/42
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00415
(22) 2006.05.17.
(71) (72) Domján Györgyné, Szigetszentmiklós (HU)
(54) Fényáteresztõ anyagból készült redõny
(57) A találmány tárgya fényáteresztõ anyagból készült redõny, redõnyablak, mely nyílászáró szerepet tölt be olyan helyeken, ahol adott tereket
szeretnénk az idõjárás és a napszak függvényében idõnként zárttá,
máskor könnyen átszellõztethetõvé, vagy teljesen nyitottá tenni.
A találmány szerinti megoldásnál az ismert redõnyszerkezetet alkalmazva, a redõnyköpenyt alkotó redõnylécek készülnek fényáteresztõ anyagból, átlátszó, áttetszõ mûanyagból, vagy üvegbõl, úgy, hogy a
fényáteresztõ elemeket mûanyag vagy fémprofilok fogják közre az
egymásba csúsztathatóság, feltekerhetõség, illetve a megerõsítés érdekében. Fényáteresztõ mûanyag esetén – a technológiai lehetõségek figyelembevételével – teljes terjedelmében saját anyagából is kialakítható a redõnyléc.
A találmány úgy tölti be újszerû térhatároló szerepét, hogy leengedett állapotban is átengedi a fényt, miközben védelmet nyújt a szél, a
por, az esõ, a túlzott hideg vagy meleg, a zajok, a rovarok és más nemkívánatos külsõ hatások ellen. Fémprofilok alkalmazása esetén pedig
hatékony vagyonvédelmi szerepe is lehet, belülrõl nyitható, tehát menekülést nem gátló rácsként szolgál.

1. ábra

(51) D06P 3/82
(2006.01)
D05C 15/34
(2006.01)
D05C 17/02
(2006.01)
D06B 11/00
(2006.01)
D06P 1/00
(2006.01)
(21) P 03 00182
(71) TARKETT SAS, Nanterre (FR)
(72) Lalonde, Gérard, Villers-Cerney (FR)

(13) A1
(22) 2001.04.19.
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F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(51) F02B 75/28
(2006.01)
F02B 25/08
(2006.01)
F02B 33/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00392
(22) 2006.05.10.
(71) (72) Apolczer Ferenc, Mór (HU)
(54) Kétütemû belsõ égésû motor
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya kétütemû belsõ égésû motor, amelynek munkateret és a munkatérrel összeköttetésben álló töltõjáratot és ürítõjáratot befogadó háza, a ház munkaterétõl elválasztott elõsûrítõ tere, valamint a
ház munkaterében elmozdíthatóan elhelyezett két darab dugattyúja, továbbá a dugattyúkkal összeköttetésben álló nyomatékátadó szerkezete
van, a töltõjárat beömlõnyílása a munkateret határoló háznak az egyik
dugattyú által súrolt egyik falrészén, az ürítõjárat kiömlõnyílása a munkateret határoló háznak a másik dugattyú által súrolt másik falrészén van
elhelyezve, míg az elõsûrítõ térnek a töltõjáratba torkolló kilépõnyílása
van.
A megoldás jellegzetessége, hogy az elõsûrítõ térnek egyik elõsûrítõ résztere (17) és adott esetben másik elõsûrítõ résztere (18) van, az
egyik elõsûrítõ résztér (17) a munkatér (11) folytatásában, a ház (10)
egyik végében (16a) van elhelyezve, és az egyik dugattyú (30) hajtókarja (33), valamint forgattyús tengelye (34) legalább részben az egyik
elõsûrítõ résztérben (17) van elrendezve, míg a másik elõsûrítõ résztér
(18) a munkatér (11) folytatásában, a ház (10) másik végében (16b) van
elhelyezve, és a másik dugattyú (40) hajtókarja (43), valamint forgattyús tengelye (44) legalább részben a másik elõsûrítõ résztérben
(18) van elrendezve, az egyik elõsûrítõ résztér (17) kilépõ nyílása (17a)
és a másik elõsûrítõ résztér (18) kilépõ nyílása (18a) közül legalább az
egyikbe áramlásszabályozó szerv (20) van beiktatva, továbbá a nyomatékátadó szerkezetbe, az egyik dugattyú (30) hajtókarja (33) és a másik
dugattyú (40) hajtókarja (43) közötti vezérlési szöghelyzet, és így a
munkatér (11) legkisebb méretének töltésmennyiségfüggõ megváltoztatására szolgáló szabályozó részegység van beiktatva, a szabályozó
részegység közvetítésével egymáshoz hozzárendelt helyzetû egyik dugattyú (30) és másik dugattyú (40), valamint a házban (10) elrendezett
beömlõnyílások (14a, 14d) és kiömlõnyílás (15a) együttmûködésével
pedig, a házban (10) résveszteség mentes munkatér (11) van kialakítva.

(51) F17C 1/00
(2006.01)
F17C 3/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00411
(22) 2006.05.16.
(71) (72) Dudás József, Budapest (HU)
(54) Pneu-expanziós kétfázisú regionális energetikai rendszer
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány kétfázisú regionális energetikai rendszerre vonatkozik,
amely természetben elõforduló és/vagy termelt energia átalakításához
könnyebben szállítható és tárolható energiává, és ennek az energiának a
tárolásához alkalmas. A találmány szerint a berendezésnek kisnyomású
elõsûrítõ-elõgyûjtõ fázisa és nagynyomású tárolófázisa van. A kisnyomású elõsûrítõ-elõgyûjtõ fázis legalább egyet tartalmaz a hagyományos
vízierõmûvek zsilipekkel ellátott csatornájának vízállásváltozásával sûrített levegõt elõsûrítõ-elõgyûjtõ, kis vízállás-változást hasznosító berendezés (1), az ár-apály energiájával sûrített levegõt elõsûrítõ-elõgyûjtõ, ár-apály-hasznosító berendezés (2), a hullámzási energiával sûrített
levegõt elõsûrítõ-elõgyûjtõ, hullámhasznosító berendezés (3), a függõlegesen alázuhanó vízesésben lévõ levegõt kinyerõ, kinetikus légkiemelõ rácscsal(rácsokkal) kialakított, függõleges vízesést hasznosító berendezés (4), a ferdén alázuhanó vízesésben lévõ levegõt kinyerõ, hidrosztatikus tálcával kialakított, ferde vízesést hasznosító berendezés (5), a
napenergiával sûrített levegõt elõállító, napenergia-hasznosító berendezés (6) és a szélenergiával sûrített levegõt elõállító, szélenergia-hasznosító berendezés (7) közül, amely(ek) a nagynyomású tárolófázisban
nagynyomású tárolóberendezéssel (10) vannak összekapcsolva. A
nagynyomású tárolóberendezés (10) elé egy hõszivattyú-hõtároló egység (9), ez elé pedig egy nyomásfokozó-sûrítõ egység (8) van iktatva,
végül a felhasználók a hõszivattyú-hõtároló egységen (9) keresztül
vannak a rendszerbe bekötve.
A találmány vonatkozik az energetikai rendszer egységeire, és az
egységekkel megvalósítható eljárásra is.

1. ábra

1. ábra

(51) F21K 7/00
(2006.01)
B60Q 1/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00571
(22) 2006.07.11.
(71) (72) Ronyecz László, Tatabánya (HU)
(54) Szabványos izzófoglalatú, kompatibilis lámpák, nagy fényerejû, radiálisan elhelyezett LED diódákkal
(57) A találmány szerinti lámpák elsõsorban jármûvek külsõ világításánál alkalmazhatók, de bárhova beilleszthetõk, ahova a vele megegyezõ
foglalatú izzók. A lámpában a radiálisan szerelt LED-ek hasonlóan szórják a fényt, mint a hagyományos izzók. A hagyományos izzókhoz viszonyítva ezek a lámpák hosszabb élettartamúak, kisebb fogyasztásúak, kevésbé melegednek, rezgésre nem érzékenyek és hamarabb felvillannak.
Nem igényelnek színes búrát, mert a fény eleve lehet színes. Ha például
az alap felületet – ami a LED-ek között és alatt latható – kékre színezik,
akkor a lámpa színtelen búra esetén kikapcsolt állapotban láthatóan kékre színezi a lámpatestet, de bekapcsolt lámpánál ezen a részen nem halad
keresztül fény és ezért nem torzul a szín és nem gyengül a fényerõ, mint a
színezett lámpaburáknál. Így a lámpatestek színét sokkféleképpen változtathatják, sõt akár a kocsi színéhez is hozzá lehet igazítani.
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(51) F25D 5/00
(2006.01)
C04B 33/32
(2006.01)
F25D 3/12
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00399
(22) 2006.05.11.
(71) Imerys Magyarország Tûzállóanyaggyártó Korlátolt
Felelõsségû Társaság, Hódmezõvásárhely (HU)
(72) Schleiffer Ervin 40%, Hódmezõvásárhely (HU);
dr. Sonntag, Andreas 20%, Wasserburg am Inn (DE);
Kiss Sándor 20%, Hódmezõvásárhely (HU);
Vetró Ádám 20%, Hódmezõvásárhely (HU)
(54) Kerámiai szerelvény
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya kerámiai szerelvény, amely egy lapszerû, kerámiaanyagú alaptestbõl (1) és legalább egy, az alaptesthez (1) kapcsolödó, szintén kerámiaanyagú funkcionális kiegészítõelembõl áll, fõként
égetõkemencékben égetendõ vagy termikusan kezelendõ, elsõsorban
kerámiaanyagú termékek alátámasztására, valamint adott esetben nagyhõmérsékletû kemenceterek belsõ falának kopásálló és korrózióálló
burkolására.
A találmány lényege az, hogy a legalább egy funkcionális kiegészítõ elem mechanikus úton, alakzáró és/vagy erõzáró kötéssel és/vagy
ragasztással van az alaptesttel (1) stabilan összekötve.

1a ábra

6a ábra
F28B 7/00
(2006.01)
(13) A1
P 05 00364
(22) 2005.04.05.
Alstom Hungária Zrt., Budapest (HU)
Kovács Ernõ 6%, Tatabánya (HU);
Wolff Vilmos 22%, Budapest (HU);
Hazlach László 22%, Budapest (HU);
dr. Harmatha András 50%, Budapest (HU)
(54) Eljárás és elrendezés kondenzációs gõzkörfolyamatok, elsõsorban erõmûvi elrendezések munkaközegének hibrid hûtésére
(74) dr. Asbóth Domokos, Dr. Asbóth, dr. Biczi & Társa Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás kondenzációs gõzkörfolyamatok munkaközegének hibrid hûtésére, amelynek során a körfolyamat turbinájából (I) kilépõ munkaközeget legalább egy kondenzátorban kondenzálják.
Az eljárás találmány szerinti továbbfejlesztése értelmében most
már a körfolyamat turbinájából (1) kilépõ munkaközeget legalább kétfelé osztják, az egyik felét direkt vagy indirekt légkondenzációs hûtéssel, a másik felét pedig, nedves hûtéssel kondenzálják.
Ugyancsak tárgya a találmánynak az ugyanilyen célú elrendezés
is, amit elsõsorban erõmûvi elrendezések munkaközegének hibrid hû(51)
(21)
(71)
(72)

tésére alkalmaznak és amelynek turbinájához (I) elvonást megvalósító
kondenzátor van csatlakoztatva.
Az elrendezés találmány szerinti továbbfejlesztése értelmében
most már a turbina (1) gõzkimenetéhez egymással párhuzamosan kapcsolt, nedves hûtésû felületi kondenzátor (5) és száraz hûtésû keverõkondenzátor (7) van csatlakoztatva.

1. ábra
G – SZEKCIÓ
FIZIKA
(51) G01N 29/00
(2006.01)
G01H 1/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00376
(22) 2006.05.08.
(71) (72) ifj. dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU);
dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU)
(54) Vákuumos eljárás és berendezés szilárd anyagok dinamikai
tulajdonságainak helyszíni meghatározására pontos kinetikus peremfeltételekkel
(57) A találmány tárgya vákumos eljárás és berendezés szilárd anyagok,
fõleg talajok dinamikai tulajdonságainak helyszíni meghatározására
pontos kinetikus peremfeltételekkel.
A találmány szerint eljárás alapja az a felismerés, hogy ha a vizsgálandó anyag felületére vákumos kötéssel ráhelyezett rezgõlapra
egyetlen ütést engednek hatni és megmérik a felület elmozdulását valamint az elmozdulás frekvenciáját és tompítását, akkor olyan nagy számú adathoz jutnak, melyek segítségével a szilárd anyagok, fõleg talajok dinamikai tulajdonságai meghatározhatók.
A találmány szerinti eljárás megvalósítására alkalmas, találmány
szerinti berendezés rezgõlapból (11), filterlapból (9), csõbõl, tömítésbõl, baloldali elmozdulásmérõ cellából (41), jobboldali elmozdulásmérõ cellából (42) és kalapácsból (33) áll úgy, hogy a rezgõlap (11) és a
kalapács (5) között nincs kötés.
A találmány szerinti eljárás és berendezés alkalmazható felszíni
méréseken kívül célszerûen kialakított fúrólyukban, mélyen fekvõ talajrétegek dinamikai tulajdonságainak meghatározására.
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(51) G01N 30/72
(2006.01)
G01N 30/96
(2006.01)
G01N 33/50
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00468
(22) 2006.05.31.
(71) Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)
(72) Takáts Zoltán, Budapest (HU)
(54) Folyadéksugárral mûködõ deszorpciós ionizációs eljárás és
eszköz
(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgyát eljárás képezi kondenzált fázisú anyagok egyes
komponenseinek gázfázisú ionokká alakítására és elemzésére, amelynek során az elemzendõ anyagból ionokat vagy ionná alakítható anyagrészecskéket szakítanak ki, legalább egy mintavevõ egységbõl kibocsátott analitikai nyalábbal, és a kapott gázfázisú ionokat analizáló egységben analizálják, oly módon, hogy analitikai nyalábként folyadéksugarat
alkalmaznak, a folyadéksugár és az elemzendõ anyag találkozásakor
képzõdõ cseppekbõl a folyadékot elpárologtatják, és kívánt esetben
vagy magukat a folyadékcseppeket vagy a folyadék elpárologtatásával
kapott anyagrészecskéket az analizálást megelõzõen ionizálásnak vetik
alá.
A találmány további tárgyát képezi kondenzált fázisú minták
egyes komponenseinek gázfázisú ionokká alakítására szolgáló eszköz,
továbbá kondenzált fázisú minták egyes komponenseinek gázfázisú ionokká alakítására szolgáló eszköz, amely a mintában történõ üregképzésre vagy a minta vágására alkalmas.

1. ábra
(51) G09F 19/00
(2006.01)
G09F 27/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00577
(22) 2006.07.13.
(71) (72) Fatuska Dániel, Tata (HU);
Szotyori István, Tata (HU)
(54) Interaktív hirdetõegység
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya interaktív hirdetõegység, amely belsõ teret körülzáró házat, a házon elhelyezett hirdetõfelületet, továbbá legalább
részben a ház belsõ terében elrendezett vezérlõegységet tartalmaz, ahol
a vezérlõegységnek jelátvitelre szolgáló egy vagy több kommunikációs
kapuja van, a vezérlõegység legalább egy kommunikációs kapuja pedig,
adattároló részegységgel rendelkezõ forrásegységhez van csatlakoztatva.
A megoldás jellegzetessége, hogy a ház (l0) elsõ terében (11) adatcserélõ részegység (30) van elhelyezve, az adatcserélõ részegységnek
(30) belsõ kommunikációs kapuja (31) és külsõ kommunikációs kapuja
(32) van, ahol az adatcserélõ részegység (30) belsõ kommunikációs kapuja (31) jeltovábbító csatorna (31a) segítségével közvetlenül, vagy a
vezérlõegység (20) egyik kommunikációs kapuja (22) közbeiktatásával
a forrásegység (40) adattároló részegységéhez (41) van csatlakoztatva,

az adatcserélõ részegység (30) külsõ kommunikációs kapuja (32) pedig, a házon (10) kívül elhelyezkedõ szabadmozgású telekommunikációs eszközzel (70) társítható csatolószervvel (32a) van ellátva.

1. ábra

(51) G09F 19/22
(2006.01)
G09F 19/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00199
(22) 2006.03.13.
(71) (72) Gótzy András, Budapest (HU)
(54) Berendezés reklám, különösen közúti reklám szolgáltatására
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A találmány berendezés reklám, különösen közúti reklámszolgáltatására, amely berendezésnek reklámeleme(ke)t (17a–17c; 22–25) tartalmazó táblája (2; 8; 10), valamint az e tábla (2; 8; 10) felé közeledõ személy felõl tekintve, a tábla (2; 8; 10) elõtt távközzel húzódó, nyílást (3;
3a) tartalmazó fala (1; 9; 12) van, amely nyílás (3) és a reklámelem(ek)
(17a–17c; 22–25) együttesen és egymáshoz viszonyítva a berendezés
felé közeledõ személy irányából tekintve és annak számára egy reklámmozgási folyamat eredményeként történõ kialakulásának a benyomását
keltõ módon helyezkednek el.
A találmánynak az a lényege, hogy a fal (1; 9; 12) felõl tekintve a
tábla (2; 8; 10) alakja konkáv vagy/és homorú és a fallal (l; 9; 12)
együtt legalább részben zárt teret (17) határol; és hogy a táblának (2; 8;
10) legalább a berendezés felé közeledõ személy felõli végrésze (2’; 8’;
10’) e személy elõl takart helyzetben van.

4b. ábra

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 51 db.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51)
(21)
(71)
(54)

A61F 5/448
(2006.01)
P 03 01947
COLOPLAST A/S, Humlebaeck (DK)
Osztómiás hordozóeszköz és osztómiás eszköz

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51)
(21)
(71)
(54)

(13) A3

(51) A61K 31/085 (2006.01)
A61P 15/12
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 01791
(71) Hormos Medical Corporation, Turku (FI)
(54) Eljárás klimaktériummal összefüggõ rendellenességek kezelésére nõkben a menopauza alatt vagy után

B05D 3/06
(2006.01)
(13) A3
P 03 02626
Bayer Aktiengesellschaft, Leverkusen (DE)
Eljárás bevonat elõállítására porózus vagy abszorbens anyagokon

(51) B23B 5/22
(2006.01)
A41D 31/02
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 02660
(71) Verenigde Bedrijven Nimco B.V., Berg en Dal (NL)
(54) Rétegelt anyag testrészek védelmére és a rétegelt anyagot tartalmazó eszköz
C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) A61K 31/427 (2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01153
(71) NOVARTIS AG., Bázel (CH)
(54) Epothilone-származékokat tartalmazó kombinációk és azok
gyógyszerészeti felhasználása

(51) A61K 31/55
(2006.01)
A61P 25/28
(2006.01)
A61P 25/30
(2006.01)
A61P 25/32
(2006.01)
A61P 25/34
(2006.01)
A61P 25/36
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01123
(71) HF Arzneimittelforschung GmbH., Werne (DE)
(54) Galantamin alkalmazása a központi idegrendszer kóros tüneteinek kezelésére pszichotróp anyagokkal történõ mérgezés
esetén

(51) A61K 31/5513 (2006.01)
A61K 9/00
(2006.01)
A61P 25/18
(2006.01)
A61P 25/28
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01157
(71) Eli Lilly and Co., Indianapolis, Indiana (US)
(54) Liofilizált metil-tieno-benzodiazepin-készítmény, elõállítása
és alkalmazása

(51) A61L 2/18
(2006.01)
C11D 7/32
(2006.01)
(13) A3
(21) P 06 00027
(71) Tyco Healthcare Group LP, Mansfield, Massachusetts (US)
(54) Antiszeptikus készítmények, eljárások és rendszerek

(51)
(21)
(71)
(54)

C02F 3/28
(2006.01)
P 03 02089
USF Deutschland GmbH, Fellbach (DE)
Eljárás és berendezés szennyvíz tisztítására

(13) A3

(51) C07C 209/48 (2006.01)
C07C 29/09
(2006.01)
C07C 211/29 (2006.01)
C07C 33/46
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 01160
(71) Syngenta Limited, Guildford, Surrey (GB)
(54) Eljárás 4-metil-2,3,5,6-tetrafluor-benzil-alkohol elõállítására
(51) C07C 211/42 (2006.01)
A61K 31/135 (2006.01)
A61P 25/24
(2006.01)
A61P 25/30
(2006.01)
(13) A3
(21) P 02 03559
(71) Ciba Specialty Chemicals Holding Inc., Bázel (CH)
(54) A szertralin hidroklorid polimorf formái, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(51) C07C 225/18 (2006.01)
A61K 31/135 (2006.01)
A61P 23/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 02 03859
(71) GRÜNENTHAL GmbH., Aachen (DE)
(54) Amino-metil-fenil-ciklohexanon-származékok, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(51) C07D 223/28 (2006.01)
A61K 31/55
(2006.01)
A61P 25/24
(2006.01)
(21) P 04 02381
(71) Novartis AG, Bázel (CH)
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(54) A monohidroxi-karbamazepin alkalmazása hangulati és a figyelemmel kapcsolatos rendellenességek és idegfájdalom kezelésére alkalmas gyógyszer elõállítására
(51) C07D 243/02 (2006.01)
A61K 31/51
(2006.01)
A61P 25/08
(2006.01)
A61P 25/16
(2006.01)
(13) A3
(21) P 05 01212
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,
Budapest (HU)
(54) Dihidro-2,3-benzodiazepin optikai izomerjei, ezek sztereoszelektív szintézise, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk
(51) C07D 285/36 (2006.01)
A61K 31/554 (2006.01)
A61K 38/05
(2006.01)
A61K 38/06
(2006.01)
C07D 417/12 (2006.01)
A61P 3/06
(2006.01)
C07D 281/02 (2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01196
(71) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
(54) Csípõbélbeni epesav-transzportot gátló hatású benzotiazepinés benzotiadiazepin-származékok, elõállításuk és az ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények hiperlipidémia kezelésére
(51) C07D 405/12 (2006.01)
A61K 31/404 (2006.01)
C07D 409/12 (2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 02 03524
(71) Novuspharma S.p.A., Milánó (IT)
(54) Daganatellenes hatású 2- (1H-indol-3-il)-2-oxo-acetamidok,
alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 417/04 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61P 1/00
(2006.01)
A61P 3/10
(2006.01)
A61P 7/00
(2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A61P 9/00
(2006.01)
A61P 29/00
(2006.01)
A61P 31/12
(2006.01)
A61P 43/00
(2006.01)
(13) A3
(21) P 02 03766
(71) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka (JP)
(54) 5-Piridil-1,3-azol vegyületek, ezek elõállítási eljárása és alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(51) C07D 417/04 (2006.01)
A61K 31/427 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61K 31/513 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
A61P 29/00
(2006.01)
A61P 31/12
(2006.01)
A61P 37/02
(2006.01)
A61P 37/08
(2006.01)
(13) A3
(21) P 04 01160
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (BE)
(54) Gyulladásgátló 2,4,5-triszubsztituált tiazolilszármazékok,
elõállításuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(51) C07F 13/00
(2006.01)
A61K 51/04
(2006.01)
(13) A3
(21) P 03 01779
(71) Mallinckrodt Inc., St. Louis, Missouri (US)
(54) A (VII) csoportba tartozó átmeneti fémek többfogú aminopolikarboxilát ligandumokkal képzett komplexei és kit elõállításukra
A rovat 19 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
A01H 5/10
(2006.01)
(13) B1
225.941
2007.12.05.
P 01 02343
(22) 2001.06.01.
2002.12.28.
Károly Róbert Fõiskola Mezõgazdasági Fõiskolai Kar,
Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Kompolt (HU)
(72) dr. Murányi István 58%, Kompolt (HU);
Pap Miklós 18%, Kál (HU);
Halmóczki Róbert 14%, Kompolt (HU);
Várnai Éva 10%, Eger (HU)
(54) KH Center fajtanevû, nagy termõképességû, télálló, hatsoros
õszi árpa (Hordeum vulgare L.)
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)

A01H 5/10
(2006.01)
(13) B1
225.944
2007.12.05.
P 01 02344
(22) 2001.06.01.
2002.12.28.
Károly Róbert Fõiskola Mezõgazdasági Fõiskolai Kar,
Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Kompolt (HU)
(72) dr. Murányi István 58%, Kompolt (HU);
Papp Miklós 18%, Kál (HU);
Halmóczki Róbert 14%, Kompolt (HU);
Várnai Éva 10%, Eger (HU)
(54) KH Korsó fajtanevû, kiváló söripari értékû, korai érésû, õszi
sörárpa (Hordeum vulgare L.)
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)

A23C 23/00
(2006.01)
(13) B1
225.968
2007.12.20.
P 00 01704
(22) 2000.05.02.
2002.03.28.
Friesland Hungária Rt., Debrecen (HU)
Blau György, Mátészalka (HU);
Kárpáti Attila, Nyíregyháza (HU)
(54) Darabos gyümölcsöt tartalmazó túródesszert és eljárás az elõállítására
(74) dr. Polgár Iván, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

A23L 1/172
(2006.01)
(13) B1
225.957
2007.12.13.
P 05 00762
(22) 2005.08.08.
2007.02.28.
BIOGREEN KFT, Budapest (HU)
dr. Föglein Ferenc, Budapest (HU)
Nyálkamentes lencsíra és mellékterméke, ezek elõállítása és
alkalmazása
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Budapest Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)

(51) A23L 1/217
(11) 225.942
(21) P 99 00555

(2006.01)
(22) 1999.03.08.

(13) B1
2007.12.05.

(40)
(73)
(72)
(54)

2001.02.28.
Eurofrize Kft., Budapest (HU)
Neve feltüntetésének mellõzését kérte
Javított eljárás és automata berendezés sültburgonya-termék
elõállítására, dehidratált burgonyakészítménybõl
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi
Szabadalmi Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

(54)
(62)
(30)
(86)
(74)

A61F 2/30
(2006.01)
(13) B1
225.952
2007.12.06.
P 04 00358
(22) 1997.08.29.
2001.01.29.
Verigen AG, Leverkusen (DE)
Vibe-Hansen, Henrik, Lyngby (DK);
Lundsgaard, Charlotte, Clampenborg (DK);
Idouraine, Ahmed, Chandler, Arizona (US);
Osther, Kurt B., Scottsdale, Arizona (US)
Tapasz sérült izületi porc kezelésére
P0002980 1997.08.29.
HU
08/857,090
1997.05.15. US
08/704,891
1996.08.30. US
PCT/US 97/15258
(87) WO 98/08469
Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

A61F 5/443
(2006.01)
(13) B1
225.953
2007.12.06.
P 05 00629
(22) 1999.11.16.
2002.03.28.
Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
Leisner, Henrik, Gentofte (DK);
Hansen, Michael, Gilleleje (DK)
(54) Perem és gyûjtõzsák sztómaeszközökhöz, valamint sztómaeszköz
(62) P0104142 1999.11.16.
HU
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

(51) A61K 31/335 (2006.01)
A61K 47/24
(2006.01)
(13) B1
(11) 225.971
2007.12.21.
(21) P 96 02942
(22) 1995.04.24.
(65) T/75 513
(40) 1997.05.28.
(73) Aventis Pharma S.A., Antony (FR)
(72) Durr, Manfred, Bergheim-Glessen (DE);
Hager, Jörg-Christian, Köln (DE);
Wendel, Armin, Köln (DE)
(54) Taxánszármazékokat tartalmazó, új gyógyszerkészítmények
és elõállításuk
(30) 94/04951
1994.04.25. FR
(86) PCT/FR 95/00532
(87) WO 95/28923
(74) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,
Budapest
(51) A61K 31/4184 (2006.01)
A61K 35/66
(2006.01)
A61P 33/10
(2006.01)
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(11)
(21)
(65)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

225.958
2007.12.13.
P 96 03215
(22) 1995.05.12.
T/74 988
(40) 1997.03.28.
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (BE)
Gilis, Paul Marie Victor, Beerse (BE);
Jans, Eugene Marie Jozef, Meerhout (BE)
Rágható flubendazolkészítmény közösségben élõ állatok számára
94201434.1
1994.05.20. EP
PCT/EP 95/01801
(87) WO 95/31963
DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(51) A61K 31/53
(2006.01)
A61P 35/00
(2006.01)
A61P 43/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 225.965
2007.12.20.
(21) P 96 02225
(22) 1989.09.18.
(40) 1992.10.28.
(73) SRI International, Menlo Park, Kalifornia (US)
(72) Lee, William W., Palo Alto, Kalifornia (US);
Martinez, Abelardo P., San Jose, Kalifornia (US);
Tracy, Michael, Menlo Park, Kalifornia (US);
Brown, J. Martin, Stanford, Kalifornia (US);
Grange, Edward W., Palo Alto, Kalifornia (US)
(54) Eljárás 1,2,4-benzo-triazin-oxidokat tartalmazó sugárzásérzékenyítõ és/vagy szelektív citotoxikus hatású gyógyszerkészítmények elõállítására
(62) P9200873 1989.09.18.
HU
(86) PCT/US 89/04112
(87) WO 91/04028
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(51)
(11)
(21)
(65)
(73)
(72)

(54)
(30)
(86)
(74)

A61K 47/36
(2006.01)
(13) B1
225.967
2007.12.20.
P 93 03282
(22) 1993.02.16.
T/75 089
(40) 1997.04.28.
Jagotec AG., Muttenz (CH)
dr. Falk, Rudolf Edgar, Toronto, Ontario (CA);
dr. Asculai, Samuel S., Toronto, Ontario (CA);
Klein, Ehud Samuel, Givat Savyon (IL);
Harper, David William, Oakville, Ontario (CA);
Hochman, David, Thornhill, Ontario (CA);
Purschke, Don, Toronto, Ontario (CA)
Eljárás helyileg alkalmazható, fájdalomcsillapító hatású készítmények elõállítására
2,061,703
1992.02.20. CA
PCT/CA 93/00061
(87) WO 93/16732
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

A61M 3/02
(2006.01)
(13) B1
225.947
2007.12.06.
P 04 00577
(22) 2004.03.10.
2006.04.28.
Dolhay Klinika Egészségügyi Kft., Budapest (HU)
dr. Dolhay Balázs 66%, Budapest (HU);
Dolhay Gábor 34%, Solmyár (HU)
(54) Kezelõcsõ
(74) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G.& K.
Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51) B03C 3/06
(2006.01)
B03C 3/15
(2006.01)
B03C 3/38
(2006.01)
B60H 3/00
(2006.01)
(13) B1
(11) 225.931
2007.11.30.
(21) P 01 04988
(22) 2001.11.19.
(40) 2004.03.01.
(73) (72) Földi Tivadar, Budapest (HU)
(54) Inverz üzemû levegõtisztító készülék zárt légterekbe, különösen gépjármûvek vezetõfülkéibe bevezetett levegõ tisztítására
(74) dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai
Szabadalmi és Védjegy Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

B22F 3/11
(2006.01)
(13) B1
225.932
2007.11.30.
P 02 02597
(22) 1999.09.14.
2002.11.28.
Stratec Medical AG, Oberdorf (CH)
Feichtinger, Heinrich, Zürich (CH)
Két szemcsefázisból álló keverék magas hõmérsékleten szinterezhetõ nyers formatest elõállításához és eljárás a formatest
elõállítására
(86) PCT/CH 99/00434
(87) WO 01/19556
(74) Kékes László, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)

(51)
(11)
(21)
(65)
(73)
(72)
(54)
(30)
(86)
(74)

A61K 47/36
(2006.01)
(13) B1
225.963
2007.12.20.
P 93 03283
(22) 1993.02.16.
T/70 440
(40) 1995.10.30.
Jagotec AG., Muttenz (CH)
dr. Falk, Rudolf Edgar, Toronto, Ontario (CA);
dr. Asculai, Samuel S., Toronto, Ontario (CA)
Eljárás bazális sejtkarcinóma és aktinikus keratózis elleni
gyógyászati készítmények elõállítására
061 566
1992.02.20. CA
PCT/CA 93/00062
(87) WO 93/16733
Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(30)
(86)
(74)

B29C 45/14
(2006.01)
(13) B1
225.949
2007.12.06.
P 03 03465
(22) 2002.03.06.
2004.01.28.
Saint-Gobain Glass France, Courbevoie (FR)
Benyahia, Rym, Bobigny (FR);
Lefevre, Pascal, Manicamp (FR)
Eljárás üveg helyettesítésére szolgáló mûanyag gyártására, és
az eljárással elõállított termék
01/03810
2001.03.09. FR
PCT/FR 02/00802
(87) WO 02/072330
Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

(51) B60L 1/00
(2006.01)
H02J 7/10
(2006.01)
H02M 3/335 (2006.01)
(11) 225.926
(21) P 04 01261
(22) 2004.06.23.
(40) 2005.12.28.
(73) Ganz-Skoda Közlededési Zrt., Budapest (HU)
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(72) Paál Ernõ 45%, Budapest (HU);
Jakab Gábor 35%, Budapest (HU);
Jankó György 10%, Budapest (HU);
Poleczki György 10%, Diósd (HU)
(54) Kapcsolási elrendezés csökkentett elemszámú és veszteségû
készülék megvalósítására
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
B65B 11/00
(2006.01)
(13) B1
225.946
2007.12.06.
P 04 02660
(22) 2004.12.21.
2006.06.28.
MIDÁSZ 1 Mûanyagipari Kft., Tác (HU)
Kobela István, Budapest (HU)
Csomagolóeszköz, különösen törékeny anyagú termékek csomagolására, és eljárás annak elõállítására
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
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P 02 00361
(22) 2002.01.31.
2003.11.28.
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Fujiwara, Hiroshi, Yamaguchi (JP);
Itoh, Etsuro, Yamaguchi (JP);
Matsunobu, Keiji, Yamaguchi (JP)
(54) Pirrolo[2,3-d] piridazin-származékok, eljárás elõállításukra
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(54) Eljárás energiaátalakító berendezések hatásfokának növelésére, fõként tüzelõberendezéseknél és belsõ égésû motoroknál
(74) dr. Salgó Tamás, Hódmezõvásárhelyi 355. sz. Ügyvédi Iroda,
Hódmezõvásárhely

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
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F24D 3/10
(2006.01)
225.930
P 03 02696
(22) 2003.08.18.
2005.08.29.
(72) Bélafi László, Veszprém (HU)

(13) B1
2007.11.30.
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Megadott szabadalmak
(54) Radiátorinstallációs rendszer
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(51) F25D 11/00
(2006.01)
B65D 19/38
(2006.01)
F25D 23/06
(2006.01)
(13) B1
(11) 225.943
2007.12.05.
(21) P 96 02240
(22) 1995.02.20.
(65) T/75 068
(40) 1997.04.28.
(73) Transphere Systems Limited, Auckland (NZ)
(72) Bosher, Paul Raymond, Auckland (NZ);
Grainger, Philip Barry, Auckland (NZ)
(54) Raklap, szállítóegység és eljárás hûtött áruk szállítására
és/vagy tárolására
(30) 250914/94
1994.02.18. NZ
250929/94
1994.02.21. NZ
(86) PCT/NZ 95/00018
(87) WO 95/22728
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

G – SZEKCIÓ
FIZIKA
(51) G01R 31/08
(2006.01)
H02H 9/08
(2006.01)
(13) B1
(11) 225.927
2007.11.29.
(21) P 03 01630
(22) 2001.08.06.
(40) 2003.08.28.
(73) Adaptive Regelsysteme Gesellschaft m.b.H., Salzburg (AT)
(72) Leikermoser, Albert, Salzburg (AT)
(54) Eljárás és berendezés nagyohmos egyfázisú földzárlatok felismerésére és lokalizálására
(30) A 1397/00
2000.08.11. AT
(86) PCT/EP 01/09056
(87) WO 02/15355
(74) Kis-Kovács Ferencné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(51) G07D 7/12
(2006.01)
G01N 21/64
(2006.01)
(13) B1
(11) 225.922
2007.11.29.
(21) P 03 01637
(22) 2002.01.26.
(40) 2003.09.29.
(73) SICPA Holding S.A., Prilly (CH)
(72) Vasic, Milan, Genf (CH);
Müller, Edgar, Fribourg (CH);
Seto, Myron, Lausanne (CH)
(54) Eljárás biztonsági megjelölés hitelesítésére, eljárás és eszköz
biztonsági dokumentumok vagy cikkek megjelölésére és hitelesítésére, továbbá biztonsági rendszer és hitelesítõ eszköz
(30) 01105020.0
2001.03.01. EP
(86) PCT/EP 02/00811
(87) WO 02/071347
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(51)
(11)
(21)
(40)

H01B 7/18
225.924
P 02 01703
2002.09.30.

(2006.01)
(22) 2000.06.14.

(13) B1
2007.11.29.

(73) BELDEN WIRE & CABLE COMPANY, Richmond,
Indiana (US)
(72) Gareis, Galen M., Richmond, Indiana (US);
Deitz, Gregory J., Richmond, Indiana (US)
(54) Legalább egy szigetelt érpárt tartalmazó adatkábel és eljárás
annak gyártására
(30) 60/144,998
1999.07.22. US
(86) PCT/US 00/16344
(87) WO 01/08167
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

H01H 73/20
(2006.01)
(13) B1
225.923
2007.11.29.
P 01 05376
(22) 2001.12.19.
2002.09.30.
Schneider Electric Industries S.A., Rueil-Malmaison (FR)
Duchene, Jean-Marie, Tongrinne (BE);
Cedron, Manuel, Zottegem (BE);
Thielemans, Geoffroy, Forest (BE)
(54) Eszköz két villamos berendezés elektromos összekapcsolására, pl. verzérelt kapcsoló és villamos védõberendezés összekapcsolására, és az eszközzel kialakított villamos berendezések
(30) 0016643
2000.12.20. FR
01410045.7
2001.05.09. EP
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)

H02H 3/38
(2006.01)
(13) B1
225.928
2007.11.29.
P 03 00733
(22) 2001.08.06.
2003.08.28.
Adaptive Regelsysteme Gesellschaft m.b.H., Salzburg (AT)
Leikermoser, Albert, Salzburg (AT)
Eljárás és berendezés egyfázisú földzárlatok lokalizálására
A 1396/00
2000.08.11. AT
A 1495/00
2000.08.31. AT
(86) PCT/EP 01/09055
(87) WO 02/15358
(74) Kis-Kovács Ferencné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
(72)
(54)
(30)

(51) H02J 13/00
(2006.01)
G05B 23/02
(2006.01)
(13) B1
(11) 225.929
2007.11.29.
(21) P 03 01303
(22) 2001.09.08.
(40) 2003.10.28.
(73) (72) Wobben, Aloys, Aurich (DE)
(54) Eljárás szélenergiahasznosító berendezések mûködésének a
feldolgozására és ábrázolására
(30) 100 50 993.2
2000.10.14. DE
(86) PCT/EP 01/10387
(87) WO 02/33802
(74) dr. Antalffy-Zsíros András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(51)
(11)
(21)
(40)
(73)
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H05B 3/40
(2006.01)
(13) B1
225.925
2007.11.29.
P 00 00694
(22) 1997.12.02.
2000.06.28.
Energy Convertors, Inc., Dallas, Pennsylvania (US);
Rheem Manufacturing Company, New York, New York (US)
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Megadott szabadalmak
(72) Eckman, Charles M., Dallas, Pennsylvania (US);
Hochberg, Arie, Rosemont, Pennsylvania (US);
Roden, James S., Montgomery, Alabama (US)
(54) Ellenállásos fûtõelem, jó hõvezetõ képességû polimerbevonattal és eljárás az ilyen fûtõelem elõállítására
(30) 08/767,156
1996.12.16. US

(86) PCT/US 97/23166
(87) WO 98/27789
(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest

A rovatban meghirdetett szabadalmak száma: 52 db.
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Nyomtatásban megjelent szabadalmi leírások

(11) 225.782
(54) Olefinek polimerizációjában alkalmazható katalizátorkomponensek, katalizátorok, elõállításukhoz alkalmazható adduktok
(11) 225.783
(54) Eljárás fungicidhatású gyûrûs peptidek, valamint ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 225.784
(54) Ankrodspecifikus monoklonális antitestek, antitestfragmentumok,
keverékeik, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint
alkalmazásuk
(11) 225.785
(54) Az abszcizinsav hormonhatásának befolyásolása

(11) 225.796
(54) Eljárás síkpala fedésû tetõk felújítására, valamint tetõfedõ lap az
eljárás foganatosításához
(11) 225.797
(54) EAA-antagonista hatású tetrahidrokinolinszármazékok
(11) 225.798
(54) Nagy oxigéntároló kapacitással rendelkezõ CeO2/ZrO2 tartalmú
katalizátorhordozó és eljárás ennek elõállítására
(11) 225.799
(54) Mesterséges üvegszálak gyártása

(11) 225.786
(54) Kávéõrlõ
(11) 225.787
(54) Új tejsavbaktérium-törzs és azt tartalmazó ehetõ készítmények,
gyógyszerek és állatgyógyászati termékek
(11) 225.788
(54) Cestrum sárga levélfodrosodás vírus promoterek

(11) 225.800
(54) Fruktozil-polimeráz-aktivitású enzimeket kódoló nukleinsavmolekulák és eljárások fruktozilpolimerek elõállítására
(11) 225.801
(54) Kevéssé patogén csirkeanémia-vírusok
(11) 225.802
(54) Állati sejtek tenyésztésére szolgáló, metionintartalmú tápkõzeg
és alkalmazása

(11) 225.789
(54) Eljárás lakkokhoz való tömörített alapanyag gyártására

(11) 225.803
(54) Heliomicint kódoló gén és alkalmazása

(11) 225.790
(54) Probiotikumok kombinációja

(11) 225.804
(54) Transzgénszegregációnak és elszökésének molekuláris ellenõrzése a funkció helyreállítható blokkja (RBF) rendszerének révén

(11) 225.791
(54) Eljárás vírusantigén nagy méretekben történõ termelésére

(11) 225.805
(54) Eljárás tömítõanyagként alkalmas alumínium elõállítására új ötvözõanyag alkalmazásával

(11) 225.792
(54) Vízben oldódó, környezetkímélõ favédõ kompozíció
(11) 225.793
(54) Eljárás csökkentett állatizsiradék-tartalmú húskészítmények elõállítására
(11) 225.794
(54) Egyszer használatos injekciós eszköz

(11) 225.795
(54) Alumínium-oxid-köszörûkorong javított sarokélmegtartással

(11) 225.806
(54) Eljárás szemcsés anyagrétegek tömörségének helyszíni mérésére
(11) 225.807
(54) Kettõs zárású gömbszelep
A rovat 26 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

(21) P 00 02017
(54) Mûanyaggyûrûs rögzítõ huzalhoz, szõlõ és rögzítést igénylõ növények számára

FC4A

(21) P 01 02357
(54) Fûtõbojler

(21) P 00 02114
(54) Eljárás 5’-dezoxi-5-fluor-uridin elõállítására

(21) P 01 05067
(54) Trifluormetil-pirrol-karboxiamidok

(21) P 00 02787
(54) Ionérzékeny kötõanyag rostos anyagokhoz

(21) P 02 02875
(54) Csökkentett elektrolitkoncentrációjú felületaktív részecskéket
tartalmazó granulált mosószerkészítmények

(21) P 00 02905
(54) 2-{4-[4-(4,5-Diklór-2-metilimidazol-1-il)butil]1-1piperazinil}-5-fluorpirimidin, elõállítása és gyógyászati alkalmazása

(21) P 04 01102
(54) Manipuláció ellen védett akusztikus jeladó

(21) P 00 02997
(54) Eljárás és berendezés detergens kompozíció gyártására

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

(21) P 01 01584
(54) Benzofuroxán-származékok és alkalmazásuk angina pectoris kezelésére

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 01 01844
(54) Gáztüzelésû melegvízkazán
FD9A

(11) T/74 729
(21) P 95 01508
(54) Glükagonszerû inzulintropikus komplexek és ezeket tartalmazó
gyógyszerészeti készítmények

(21) P 01 01874
(54) Szelektív ösztrogénreceptor-modulátorok enzimatikus rezolválása
(21) P 01 01945
(54) Nadrág

(11) T/76 534
(21) P 96 03383
(54) Gének antipatogén anyagok szintéziséhez

(21) P 01 02003
(54) Betonkeverék megnövelt tûzellenálló-képességgel
(21) P 00 01102
(54) Eljárás poli(alkilén-amin)-ok elõállítására
(21) P 00 01727
(54) Új 1-aza-2-alkil-6-aril-cikloalkán-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 01750
(54) Eljárás sztérikusan gátolt 4-amino-piperidinek tisztítására
(21) P 00 01772
(54) D-pantoténsavat és/vagy ezek sóit tartalmazó takarmányadalékok
és eljárás ezek elõállítására
(21) P 00 01825
(54) Alacsony dimertartalmú sztérikusan gátolt 4-amino-piperidinszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 00 01988
(54) Eljárás cisz-1-{2-[4-(6-metoxi-2-fenil-1,2,3,4-tetrahidro-naftalin-1-il)-fenoxi]-etil}-pirrolidin elõállítására és az eljárásban alkalmazott intermedierek

(21) P 01 02005
(54) CD23 elleni antitestek, ezek származékai, és gyógyászati alkalmazásuk
(21) P 01 02058
(54) Új 2-alkil-szubsztituált imidazolvegyületek, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 01 02076
(54) 3,3-Dimetil-butilaldehid 1-klór-3,3-dimetil-butánnak dimetilszulfoxiddal történõ oxidációján keresztül történõ szintézise és
tisztítása
(21) P 01 02104
(54) Nem hidratált gabapentin polimorf, elõállítására alkalmas eljárás
és gyógyszer minõségû gabapentin elõállítására való alkalmazása
(21) P 01 02179
(54) Reaktív kristályosítási eljárás szemcseméret javítására
(21) P 01 02283
(54) Epotilonszármazékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
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(21) P 01 02392
(54) Fólia, amely keményítõt vagy keményítõszármazékot és poliészter-uretánt tartalmaz

(21) P 03 00811
(54) Béta-galaktozidázt, pektin-metilészterázt, poligalakturonázt és
expanzinokat kódoló körte gének és alkalmazásuk

(21) P 01 02397
(54) Eljárás hitelesített okmányok elektronikus átvitelére, tárolására és
kikeresésére

(21) P 03 01559
(54) D-pantoténsavat és/vagy annak sóit tartalmazó önthetõ táplálékadalékanyagok, és eljárás azok elõállítására

(21) P 01 05117
(54) Csomagolóeljárás és csomag élelmiszertermékek tartósítására
és/vagy fõzésére vagy újra felmelegítésére

(21) P 03 01613
(54) Feszítõék

(21) P 02 00993
(54) Tio-oxindol-származékok, alkalmazásuk gyógyászati készítmények elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 01265
(54) Cisz-4-ciano-4-[3-(ciklopentil-oxi)-4-metoxi-fenil]-ciklohexánkarbonsav sók és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 01300
(54) IL-8 receptor antagonista hatású imidazolidin ilidén-2-imino-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 01302
(54) IL-8 receptor antagonista ciklusos guanidinszármazékok

(21) P 03 01695
(54) Eljárás [(aril-acetil)-amino]-tiazolok elõállítására
(21) P 03 01796
(54) Eszköz belsõ égésû motorok tüzelõanyag-fogyasztásának és
emissziójának csökkentésére
(21) P 03 01924
(54) Eljárás és készülék jármû fékberendezések fékhatásának ellenõrzésére
(21) P 03 01932
(54) IL-1béta és TNF-a inhibitor benzofenonszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és ezek alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 02084
(54) Dombornyomattal ellátott bütykös zárókupak (aszimmetrikus
dombornyomat)

(21) P 02 01373
(54) Szûrõs cigaretta dohányszûrõvel
(21) P 02 01539
(54) Integrinek, receptoraikhoz való kötõdését gátló karbonsavszármazékok
(21) P 02 01566
(54) Ditiepino[6,5-b]piridinszármazékok, elõállításuk, ezeket tartalmazó készítmények, és berendezés adagolásukra
(21) P 02 01587
(54) Eljárás plalackban érlelt pezsgõsalakanyag (seprõ) eltávolításához, valamint erre szolgáló speciális ülepítõszerkezet
(21) P 02 01609
(54) Benzoxazinszármazékok és progeszteron receptor-modulátorokként való alkalmazásuk
(21) P 02 02048
(54) Alfa1béta1-integrinreceptor-inhibitorok és TGF-béta1-inhibitorok alkalmazása vesebetegség kezelésére
(21) P 02 02367
(54) FAP-aktivált tumorellenes peptidek, eljárás elõállításukra, azokat
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 03053
(54) Aril- és heteroaril-ciklopropil-oxim-éterek, elõállításuk és fungicidként történõ alkalmazásuk
(21) P 02 03353
(54) Eljárás veszélyes hulladékként kezelt folyadékok és esetenként
légszennyezõ folyamatgázok alacsony nitrogén-oxid-kibocsátással történõ együttes égetésére

(21) P 03 02202
(54) Tisztítóeszköz WC-csészékhez és eljárás ennek elõállítására
(21) P 03 02282
(54) Naftalátésztereket tartalmazó, vízmentes szagtalanító- és/vagy izzadásgátló kompozíciók
(21) P 03 02328
(54) Eljárás faanyag vizes falfestékekkel történõ színezésére
(21) P 03 02397
(54) Új heterociklikusos vegyületek és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 03 03710
(54) Eljárás és berendezés elhasznált gumiköpenyek felaprítására, és
kompakt gumicsomag
(21) P 03 03999
(54) Módosított és javított alkil-benzolszulfátok, elõállításuk, alkalmazásuk és ilyeneket tartalmazó mosószerek
(21) P 03 04082
(54) 4-Amino-5-fenil-7-ciklobutil-pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00040
(54) Szulfonamidok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00101
(54) Nyomásálló csõ
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(21) P 04 00280
(54) Peroxiszóma proliferátorral aktivált receptorokat módosító hatóanyagok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00258
(54) Eljárás (S)-tetrahidro-alfa-(1-metiletil)-2-oxo-1(2H)-pirimidin-ecetsav elõállítására

(21) P 04 00329
(54) Borvinaszokból származó táplálékkiegészítõk és eljárás elõállításukra

(21) P 05 00342
(54) Eljárás gumiabroncs-hulladék darabolt formában való felhasználásával alsóbbrendû utak, illetõleg kerékpárutak alapozásának elkészítésére, valamint külsõ térburkolatok elkészítésére

(21) P 04 00766
(54) Vírusellenes hatású imidazopiridin- és imidazopirimidin-származékok, ezeket tartalmazó készítmények és elõállításuk

(21) P 05 00436
(54) Kohászati segédanyag: szintetikus folypát ipari szennyvíziszapból

(21) P 04 00773
(54) 7-(4-Terc-butilciklohexil)-5-etil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4-on-származékok, alkalmazásuk, az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 05 00672
(54) Elektromotorral vezérelt szerkezet, gépjármû-motorháztetõzár és
csomagtérzár mûködtetésének szabályozására

(21) P 04 00854
(54) Tri- és tetraaza-acenaftilén-származékok mint CRF receptor antagonisták és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00946
(54) (S)-2-etoxi-3-[4-[2-[4-(metánszulfonil-oxi)-fenil]-etoxi]-fenil]-propánsavat vagy 3-[4-[2-[4-(terc-butoxi-karbonil-amino)-fenil]-etoxi]-fenil]-(S)-2-etoxi-propánsavat és egy gyógyhatású biguanidot tartalmazó gyógyszerkombináció
(21) P 04 00963
(54) Antidiarrheás és perifériális analgetikus hatású helyettesített ciklohexán-1,4-diamin-származékok felhasználása gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 04 00964
(54) (S)-2-Etoxi-3-[4-[2-[4-(metánszulfonil-oxi)-fenil]-etoxi]-fenil]-propánsavat vagy 3-[4-[2-[4-(terc-butoxi-karbonil-amino)-fenil]-etoxi]-fenil]-(S)-2-etoxi-propánsavat és inzulint tartalmazó gyógyszer-kombináció
(21) P 04 00966
(54) NK3 receptor antagonisták alkalmazása megváltozott bélmûködéssel és/vagy visceralis fájdalommal jellemzett állapotok kezelésére és/vagy megelõzésére
(21) P 04 01127
(54) A makrofágok által közvetített betegségek kezelése és diagnózisa
(21) P 04 01307
(54) 5-HT6 hatással rendelkezõ új indolszármazékok, eljárás az elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01339
(54) Új 4-anilino-3-kinolinkarboxamidok, eljárás az elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01613
(54) (S)-2-Etoxi-3-[4-[2-[4-(metánszulfonil-oxi)-fenil]-etoxi]-fenil]-propánsavat vagy 3-[4-[2-[4-(terc-butoxi-karbonil-amino)-fenil]-etoxi]-fenil]-(S)-2-etoxi-propánsavat és egy szulfonil-karbamidot tartalmazó gyógyszer-kombináció
(21) P 04 01750
(54) Cinnamidszármazékok mint KCNQ káliumcsatorna-modulátorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00679
(54) Érdes, repedezett, göcsörtös felületen tapadó vákuumkorong
(21) P 05 00691
(54) Ötütemû belsõ égésû motor
(21) P 05 00706
(54) Eljárás vizuális anyag megjelenítéséhez hordozófelületen
(21) P 05 00788
(54) Nitrogénfixáló és fokozott hozamú Miscanthus-klónok
(21) P 05 00864
(54) Aril-alkinil-éter származékokat tartalmazó szinergetikus hatású
herbicid készítmények, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 05 00907
(54) Impulzusos-mágneses vízbontás és vízbefecskendezés belsõ égésû motorok üzemeltetésére
(21) P 05 00933
(54) Laboratóriumi eszköz, és az azt tartalmazó szerkezet, fénykibocsájtó folyamatok mérésének érzékenyítésére
(21) P 05 00937
(54) Navigációs eljárás elsõsorban jármûvekhez és készülék az eljárás
megvalósítására
(21) P 05 01004
(54) Készítmény és eljárás gyomnövények, különösen parlagfû irtására mezõgazdaságilag nem hasznosított területeken
(21) P 06 00049
(54) Szerológiai vizsgáló eljárás Neospora caninum parazitákkal fertõzött és Neospora ellen immunizált állatok elkülönítésére
(21) P 06 00326
(54) Lendülethajtómû
(21) P 06 00672
(54) Mûanyag töltényhüvely és berendezés annak elõállítására
(21) P 07 00040
(54) Heterociklusos vegyületek, elõállításuk és D-ala-D-ala-ligáz inhibitorkénti alkalmazásuk
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(21) P 07 00061
(54) Piridopirimidin és pirimidino-pirimidin-származékok, eljárás
elõállításukra és ezeket tartalmazó szelektív bakteriális DHFR inhibitor hatású gyógyszerkészítmények
(21) P 07 00085
(54) Dohány és mentanövény-anyagú termék
(21) P 07 00092
(54) Izopentenil-difoszfát bioszintézisében szerepet játszó gének HEVEA brasiliensis látexben
(21) P 07 00158
(54) Habok és eljárások elõállításukra

(21) P 03 01513
(54) O-Aril-glükozid SGLT2 inhibitorok és eljárás elõállításukra
(21) P 03 01628
(54) Új, nem pszichotropikus kannabinoidok
(21) P 03 01729
(54) Gyógyszer szívelégtelenség megelõzésére és kezelésére
(21) P 03 02307
(54) Görcsellenes aktivitású származékok a II. típusú diabétesz mellitusz és az X-szindróma megelõzésére

(21) P 97 00843
(54) Detergens hatású kozmetikai hajápoló készítmény és alkalmazása

(21) P 04 00024
(54) Neoplasztikus betegségek kezelésére szolgáló gyógyszer-kombinációk

(21) P 98 01087
(54) In vivo kompatibilitással rendelkezõ gyógyászati készítmény

(21) P 04 00087
(54) Injektálható dinátrium-pamidronát-készítmény

(21) P 98 02171
(54) Ragasztó eljárás

(21) P 04 00273
(54) Eljárás parádi timsós gyógyvíz filteres elõállítására

(21) P 98 02550
(54) Inszekticid hatású N-(helyettesített aril-metil)-4-[bisz(helyettesített fenil- vagy piridil)-metil]-piperidin-származékok

(21) P 04 00337
(54) Eljárás kürtõskalács elõállítására fagyasztott tésztából

(21) P 98 02708
(54) Biciklusos aminszármazékok, intermedierjeik, elõállításuk, a vegyületeket hatóanyagként tartalmazó inszekticid, akaricid és nematocid készítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 01166
(54) Eljárás citalopram elõállítására

(21) P 99 00236
(54) Polimerizációs eljárás lerakódásgátló szer alkalmazásával
(21) P 99 02949
(54) Aril-szubsztituált ciklusos aminok, mint szelektív dopamin D3 receptor ligandumok

(21) P 04 01233
(54) Aromás dikarbonsav-származékok
(21) P 04 01933
(54) Impregnált hõre lágyuló elemekkel ellátott cikkek és eljárás elõállításukra

(21) P 99 03960
(54) Folyékony zsírkomponenst tartalmazó készítmény

(21) P 04 01934
(54) Enantiomerekben dúsított demetil- és didemetil- citalopram metabolitok alkalmazása depresszió és más központi idegrendszeri
rendellenességek esetében

A rovat 100 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 04 00380
(54) Alkil-szubsztituált imidazopiridinek gyomor- és bélrendszeri
rendellenességek kezelésére és az ezeket tartalmazó gyógyszerek

(21) P 04 02252
(54) Eljárás escitalopram elõállítására

FA9A

(21) P 01 00745
(54) Biztonsági zacskó

(21) P 04 02446
(54) Inszekticid premix és elõállítása

(21) P 02 01348
(54) Eljárás alkaloidát, olajat és proteint tartalmazó csillagfürtmagok
kezelésére és feldolgozására
(21) P 03 00344
(54) Új aril fruktóz-1,6-bifoszfatáz inhibitorok

(21) P 05 01119
(54) Elvakításos baleseteket megakadályozó fénypolarizátor-rendszer
(21) P 06 00453
(54) Eljárás vizes alkálifém-klorid-oldat elektrolízisére

(21) P 03 01341
(54) CCR-3 inhibitor hatású piperidinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 03999
(54) Mûanyag keretbe öntött mûanyag lép, polipropilén alapanyagból
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(21) P 04 00868
(54) Citalopram kristályos bázisa és ennek hidroklorid- vagy hidrobromidsója

(11) 214.338
(21) P 94 01425
(54) Eljárás taxoltartalmú ciklodextrin zárványtermék elõállítására
(11) 214.472
(21) P 95 01421
(54) Ablak- vagy ajtóvasalat

A rovat 23 db közlést tartalmaz.

(11) 214.842
(21) P 95 03302
(54) Eljárások olefinek polimerizálására
Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 206.627
(21) 2989/90
(54) Eljárás 8-N-(dietil-amino-etil)-rebekkamicin stabil vizes oldatának elõállítására
(11) 207.366
(21) 1612/91
(54) Felfújható, tömlõalakú, újból használható zsaluzótest

(11) 215.026
(21) P 92 03778
(54) Porbevonó készítmények és eljárás azok elõállítására, valamint
porbevonásra
(11) 215.348
(21) 2310/88
(54) Eljárás zárt profilú munkadarabok elõállítására

(11) 209.398
(21) 3005/90
(54) Sík vagy formázott ipari lemez és eljárás ennek elõállítására

(11) 215.568
(21) 1631/91
(54) Tömlõ alakú csomagolóeszköz, fõleg kolbászhéj, cellulózból

(11) 209.408
(21) 1569/91
(54) Hosszirányban eltolható hornyolt cserép

(11) 215.624
(54) Fokozatkapcsoló

(11) 210.180
(21) P 92 00347
(54) Eljárás halogénezett, többértékû észterek elõállítására
(11) 210.237
(21) 1686/91
(54) Sorvégi foghiányok pótlása üvegcsonkkal ellátott fémhíddal és
eljárás a fémhíd elõállítására
(11) 212.428
(21) P 94 01506
(54) Eljárás gemfibrozil-tartalmú gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 212.552
(21) P 92 01523
(54) Eljárás és berendezés a lábfej alakjához illeszkedõ talpbetétek
elõállításához
(11) 212.737
(21) P 93 03384
(54) Csõszerû illesztõtest csövek, csõidomok, elõnyösen mûanyag
csövek és csõidomok összekapcsolására

(11) 212.812
(21) 1578/91
(54) Eljárás javított foszfor/vanádium oxidációs katalizátor elõállítására és szénhidrogének parciális oxidálására
(11) 213.361
(21) P 95 01355
(54) Eljárás és berendezés élõ szervezetbe ültetett fémpótlások (implantátumok) allergiás tüneteket és gyulladásokat okozó elektrokémiai hatásának vizsgálatára, valamint referenciaelektród az élõ
szövet, és mérõ elektród a fémpótlás letapogatására

(21) P 94 01384

(11) 215.885
(21) P 95 03378
(54) Nagynyomású kisülõlámpa, és eljárás annak elõállítására
(11) 216.329
(21) P 96 01491
(54) Folyamatos eljárás nátrium-(4-8 szénatomos alkoxid)-ok elõállítására
(11) 216.536
(21) 2545/88
(54) Eljárás Zea mays sejtkomponensek, sejttenyészetek, ezekbõl regenerált, valamint transzgén Zea mays növények és rezisztens
Zea mays növények elõállítására
(11) 216.865
(21) P 95 01266
(54) Környezetkímélõ hó- és jégoldó folyadék
(11) 216.929
(54) Fokozatkapcsoló

(11) 212.770
(21) P 92 01565
(54) Eljárás növényi kivonatok elõállítására

(11) 213.803
(54) Oszloptámasz

(11) 214.958
(21) P 92 01714
(54) Eljárás béta-ketokarbonsav-észterek elõállítására

(21) P 94 01368

(11) 216.945
(21) P 95 01482
(54) Eljárás vasalatrészek szerelõautomatával támogatott szerelésére
ablakokhoz, ajtókhoz és más nyílászárókhoz
(11) 216.971
(21) P 92 04174
(54) Keményítõ- és hõrelágyulómûanyag-alapú, biológiailag lebomló
polimerkompozíciók
(11) 217.047
(54) Kerék

(21) P 97 00896

(21) P 94 03281

(11) 213.870
(21) P 95 01507
(54) GYSZ 37 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 213.968
(21) P 93 01533
(54) Kisnyomású higanygõz kisülõlámpa

(11) 217.210
(21) 3264/89
(54) Eljárás doxorubicin antibiotikumokra rezisztens gének izolálására és jellemzésére
(11) 217.454
(21) P 94 03240
(54) Eljárás és berendezés élelmiszer szeletformába történõ csomagolására
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(11) 217.910
(21) P 94 03153
(54) Csomagolás és csomagolóeljárás

(11) 222.186
(21) P 96 00790
(54) Hidegtûrõ piruvát, ortofoszfát-dikináz, az enzimet kódoló DNS, a
DNS-t tartalmazó rekombináns vektor és transzformált növények

(11) 218.154
(21) P 94 01511
(54) Streptococcus suis-fertõzés elleni vakcina

(11) 222.263
(21) P 00 00661
(54) Térelválasztó szerkezet, különösen zuhanyroletta

(11) 218.543
(21) P 95 01480
(54) Forgató-buktató vasalat ablakokhoz, ajtókhoz és más nyílászárókhoz, valamint az ilyen vasalattal ellátott ablak, ajtó és más
nyílászáró
(11) 218.636
(21) P 97 00908
(54) Eljárás adatátviteli útvonalon súlyozásra, valamint adó és vevõ
kommunikációs eszköz
(11) 218.762
(21) P 95 01484
(54) Részben automatikusan felerõsíthetõ vasalatrendszer ablakokhoz, ajtókhoz és más nyílászárókhoz, valamint a vasalatrendszerben alkalmazott sarokirányváltó szerkezet
(11) 218.840
(21) P 96 03238
(54) Szûrõelem szálasanyag-bevonattal, valamint eljárás a szûrõelem
elõállítására
(11) 219.269
(21) P 94 03080
(54) Eljárás aljzathoz vagy alaphoz, és/vagy kész falszerkezethez csatlakozó monolit fal készítésére, valamint távtartó csõ és injektálókészülék az eljárás foganatosítására
(11) 219.328
(21) P 95 02267
(54) Eljárás hormonfüggõ tumorok vizsgálatára

(11) 219.699
(21) P 99 00455
(54) Elrendezés és eljárás kommunikációs rendszerekben hívás felépítésére
(11) 220.052
(21) P 96 01428
(54) Kézi mûködtetésû permetezõkészülék folyadékokhoz

(11) 222.538
(21) P 99 00786
(54) Eljárás polimerizációs reaktorok bevonásához lerakódásgátló
szer elõállítására és a lerakódásgátló szer
(11) 222.549
(21) P 97 00964
(54) Berendezés hõformázógépben alakított munkadarabok hõformázógépbõl való eltávolítására és további feldolgozására
(11) 222.836
(21) P 99 00880
(54) Eljárás csökkentett szagú elemi szálak elõállítására polikarbonsavval végzett térhálósítással

(11) 222.921
(21) P 02 01421
(54) Kábelfej optikai kábelhez és alkatrészkészlet legalább egy, nem
koaxiális merevítõtagot tartalmazó száloptikai kábelhez használható kábelfej elõállítására
(11) 223.238
(54) Elosztóaljzat

(21) P 99 01727

(11) 223.259
(21) P 02 01143
(54) Páncéltörõ lövedék és eljárás elõállítására

(11) 220.176
(21) P 96 01464
(54) Egészségügyi betét

(11) 223.512
(21) P 00 03899
(54) Kétkomponensû fogápoló készítmény, és eljárás fog fluoridtartalmának növelésére

(11) 221.216
(21) P 96 01327
(54) Berendezés egy tartály elõre meghatározott töltési szintjének
megállapítására és/vagy ellenõrzésére

(11) 222.006
(21) P 99 02676
(54) Fékberendezés ráfutófékezéses jármûutánfutókhoz

(11) 222.483
(21) P 99 01347
(54) Több ekevasas, megfordítható, önhordó eke

(11) 222.870
(21) P 01 02269
(54) Elszívóberendezés

(11) 219.471
(21) P 96 01363
(54) Szerkezeti elrendezés híd szélesítésére és/vagy teherbírásának
növelésére

(11) 221.883
(21) P 98 01625
(54) Berendezés és alkalmazása oxi-klórozáshoz

(11) 222.475
(21) P 99 01554
(54) Adaptív pneumatikus szárny légijármû számára

(11) 222.868
(21) P 01 02637
(54) Csõkarmantyú és karmantyús csõkötés

(11) 219.431
(21) P 92 01559
(54) Csontrögzítõ implantátum

(11) 221.819
(21) P 99 02922
(54) Növényimmunizáló készítmények

(11) 222.435
(21) P 00 01985
(54) Eljárás vegyes összetételû térhálósított polietilén újrahasznosítására

(11) 223.685
(21) P 02 01398
(54) Elrendezés egy sín végállásának biztosításához és/vagy annak ellenõrzéséhez
(11) 223.740
(21) P 01 02065
(54) Megmunkálógép sínhez kötött jármûvek kerékpárabroncsainak
újraszabályozására
(11) 224.175
(21) P 99 02585
(54) Vírusvektorok cirkuláris, replikálódó DNS-molekulák in situ elõállítására
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(11) 224.280
(21) P 01 04320
(54) Szûrõ, elsõsorban porszívózsákhoz

(11) 225.234
(21) P 01 02191
(54) Oxazolidinonszármazékok alkalmazása transzdermális gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.401
(21) P 98 01185
(54) TEREXOTIC fajtanevû, pirosszínû gerbera (Gerbera Jamesonii
H. Bolus ex Hook)
(11) 224.429
(21) P 98 01182
(54) Terwish fajtanevû, sötétpiros színû gerbera (Gerbera Jamesonii
H. Bolus ex Hook)
(11) 224.533
(21) P 99 01756
(54) Eljárás friss libamáj szeleteléshez történõ elõkészítésére

(11) 225.301
(21) P 00 01909
(54) Növényi génkonstrukciók és alkalmazásuk
(11) 225.320
(21) P 02 01718
(54) Húrtartó hangszerhez
(11) 225.775
(21) P 98 01516
(54) Protoplasztokból vagy protoplaszteredetû sejtekbõl regenerált
Zea mays (kukorica) és transzgén Zea mays növények
A rovat 79 db közlést tartalmaz.

(11) 224.593
(54) Izzítógyertya

(21) P 02 02427
Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

(11) 225.016
(21) P 02 01527
(54) 5-Fenil-pirimidin-származékok

NF4A

(11) 220.510
(21) P 98 00910
(54) Berendezés ömleszthetõ anyagok, különösen szemes termények,
hõkezelésére

(11) 225.063
(21) P 98 01403
(54) Eljárás karbonsavszármazékok elõállítására
(11) 225.134
(21) P 02 01409
(54) Diétás és gyógyszerkészítmények hiperoxaluria megelõzésére és
kezelésére

(21) P 05 00263
(54) Szerkezet valamely testre ható dinamikus erõhatás rugalmas csillapítására, különösen cipõtalpszerkezet, fõként sportcipõhöz; valamint csillapítótag ilyen szerkezetekhez
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

GB9A

(11) 204.977
(21) 3482/90
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 206.439
(21) 2458/89
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 210.673
(21) P 92 00769
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 210.853
(21) 4112/90
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 212.259
(21) P 92 02290
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 213.032
(21) P 92 02930
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 213.155
(21) P 94 03718
(73) Heraklith GmbH, Fürnitz (AT)
(74) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(11) 213.388
(21) P 96 00072
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 213.453
(21) P 93 00617
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 213.529
(21) P 92 00369
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 213.704
(21) P 94 03058
(73) Heraklith GmbH, Fürnitz (AT)
(74) BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(11) 213.861
(21) P 93 00745
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 215.163
(21) 2082/91
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 215.464
(21) P 96 00970
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 215.583
(21) P 96 02411
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 216.342
(21) P 93 01411
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 216.644
(21) P 93 02565
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 216.645
(21) P 92 02582
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 218.822
(21) 2083/91
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 218.962
(21) P 97 00446
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 218.970
(21) P 92 01797
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 219.059
(21) P 92 02500
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 220.404
(21) P 96 03546
(73) Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG, Vienna (AT)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest
(11) 220.505
(21) P 96 02367
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 214.164
(21) 679/91
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milan (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 220.775
(21) P 96 00295
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 215.079
(21) 217/88
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 222.022
(21) P 99 00230
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

P38

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 1. szám II. kötet, 2008.01.28.
Vegyes szabadalmi közlemények
(11) 222.571
(21) P 97 01830
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 04658
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 223.014
(21) P 00 00879
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milan (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 03357
(73) Eisai R&D Management Co., Ltd., Tokyo (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 223.024
(21) P 01 00055
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milan (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 04862
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milánó (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 223.392
(21) P 01 00883
(73) MSc Mérnöki Tervezõ és Tanácsadó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)
(74) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 01 05098
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(21) P 01 05360
(73) Omya Development AG, Oftringen (CH)
(74) S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 223.569
(21) P 99 03386
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 01864
(73) OMYA DEVELOPMENT AG, Oftringen (CH)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 223.994
(21) P 00 02747
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milan (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03562
(73) Green Farm Energy A/S af 2. juli 2004, Langa (DK)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 224.556
(21) P 02 03440
(73) Novelis Inc., Toronto, Ontario (CA)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 01351
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka-shi,
Osaka-fu (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 225.453
(21) P 01 04805
(73) Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL, Milan (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 05 00931
(73) Hidrogáz Energiatermelõ Kft., Budapest (HU)
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(11) 225.524
(21) P 02 00351
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(11) 225.669
(21) P 99 04334
(73) Saudi Basic Industries Corporation, Riyadh (SA)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 96 02122
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka-shi,
Osaka-fu (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 225.917
(21) P 02 02795
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka-shi,
Osaka-fu (JP)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 99 01791
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 00095
(73) British American Tobacco (Investments) Limited, London (GB)
(74) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(21) P 00 00225
(73) British American Tobacco (Investments) Limited, London (GB)
(74) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(21) P 00 03501
(73) Bayer CropScience AG, Monheim (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
(21) P 00 04527
(73) Ineos Healthcare Limited, Warrington (GB)
(74) Mészáros Enikõ, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 99 02732
(73) British American Tobacco (Investments) Limited, London (GB)
(74) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,
Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
A rovat 55 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás

FH9A

(21) P 00 01193
(71) dr. Garay János, Pécs (HU);
Krausz Erika, Pécs (HU)
(74) dr. Svingor Ádám Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Képviselet megszûnése

FH9A

(21) P 98 00910
(73) Monortrade Kft., Budapest (HU)
(74) dr. Horváth László, Budapest

(21) P 04 01333
(54) Spiropirazol vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(71) EURO-CELTIQUE S.A., Luxembourg (LU)
(21) P 05 00162
(54) Vizeletürítési zavarok megelõzésére/kezelésére alkalmas heterociklusos vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(71) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka (JP)

(21) P 04 00796
(73) Szilágyi Mihály, Üröm (HU)
(74) Varga Tamás Péter Szabadalmi ügyvivõ, VTPatent
Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda Kft., Budapest

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

(21) P 04 01474
(71) Kalló Zoltán, Marcali (HU);
Nagy Attila, Balatonmáriafürdõ (HU)
(74) Frey Julianna szabadalmi ügyvivõ, Budapest

Helyreigazítás
A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás

(11) 225.781
(21) P 03 01172
(54) Eljárás és berendezés belsõ égésû motor vezérlésére
HC9A

(21) P 03 01546
(54) Kombinált távtartó és tömítés
(71) AGC Flat Glass North America Inc., Alpharetta, GA (US)

TH4A
(13) B9

(11) 225.904
(21) P 00 04754
(13) B9
(54) Préselt kókuszháncs-törmelék és tõzegmoha-elegyek és elõállításuk
A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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