
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) P 08 00570 (22) 2008.09.12.
(71) Alsys-2000 Vagyonvédelmi Tervezõ és Szolgáltató Kft.,

Budapest, 1131 Dolmány u. 37. (HU)

(54) Elektromechanikai elrendezés értékszállító táska, tárca, kazet-
ta vagy más kialakítású biztonságtechnikai eszköz számára

(21) P 08 00564 (22) 2008.09.11.
(71) Budapesti Corvinus Egyetem,

Budapest, 1093 Fõvám tér 8. (HU);
Fitomark 94 Kft.,
Tolcsva, 3934 Arany János út 16/a (HU)

(54) Gyümölcs levébõl készíthetõ gyümölcsvíz, valamint eljárás és
berendezés gyümölcsvíz elõállítására

(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00565 (22) 2008.09.11.
(71) Budapesti Corvinus Egyetem 30%,

Budapest, 1093 Fõvám tér 8. (HU);
Fitomark 94 Kft. 30%,
Tolcsva, 3934 Arany János út 16/a (HU);
Hidrofilt Kft. 20%, Nagykanizsa, 8801 Magyar u. 168. (HU);
Pannon Egyetem 10%, Veszprém, 8200 Egyetem u. 10. (HU);
Szegedi Tudományegyetem 10%,
Szeged, 6720 Dugonics tér 13. (HU)

(54) Gyümölcslébõl kinyert, mérsékelt deutériumtartalmú folya-
dék és elõállítása

(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00591 (22) 2008.09.30.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Budapest, 1106

Keresztúri út 30–38. (HU)

(54) Stabil kombinációs gyógyszerkészítmény

(21) P 08 00576 (22) 2008.09.19.
(71) Meldetechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft., Budapest,

1116 Építész u. 8–12. (HU)

(54) Elrendezés inert gázzal oltó tûzoltó rendszerekhez és eljá-
rás a mûködtetésükhöz

(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00572 (22) 2008.09.17.
(71) Török Sándor, Budapest, 1144 Kõszeg u. 2/c. (HU)

(54) Eljárás szõlõ- és boralapú üdítõital elõállítására

(21) P 08 00534 (22) 2008.08.28.
(71) Érsek Kálmán, Szeged, 6725 Oldal u. 2. (HU)

(54) Homeopátiás gyógyászati eljárás ecettel

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) P 08 00584 (22) 2008.09.25.
(71) Antalics Norbert, Budapest, 1193 Klapka u. 10. IV/12. (HU)

(54) Segédeszköz szobafestõ és mázoló szerszámkészletekhez az
éppen használaton kívüli festõhenger és/vagy ecset szennyezõ-
désmentes átmeneti tárolására

(74) dr. Kis Lajos ügyvéd, Budapest

(21) P 08 00583 (22) 2008.09.25.
(71) Balaton Recycling Kft., Budapest, 1222 Gyár u. 17. (HU)

(54) Eljárás melléktermék és/vagy hulladék begyûjtésének, elõké-
szítésének irányítására a folyamat adatainak rögzítésével és
felhasználásával

(74) Hergár Jenõ szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00606 (22) 2008.10.08.
(71) Csontos Attila 70%, Budapest, 1196 Jahn F. u. 213. (HU);

Csontos Imre 10%, Budapest, 1052
Apáczai Csere János u. 3. (HU);
László Lajos 10%, Budajenõ, 1093 Pátyi u. 49. (HU);
Ruzsás Miklós 10%, Budapest, 1196 Kossuth L. u. 43. (HU)

(54) Kétéltû játék, sport- és közlekedési eszköz, szárazföldi és vízi
jármû

(21) P 08 00603 (22) 2008.10.06.
(71) dr. Dávid László, Budapest, 1015 Szabó Ilonka u. 5. (HU)

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

(21) P 08 00559 (22) 2008.09.11.
(71) Pásztor Tibor, Nyíregyháza, 4400 Westsik V. u. 4. (HU)

(54) Extra élettartamú eldobható golyóstoll

(21) P 08 00593 (22) 2008.09.30.
(71) Tóth Józsefné, Budapest, 1046 Galopp u. 8. (HU)

(54) Tengely és gumiköpeny gépjármûvekhez

(21) P 08 00594 (22) 2008.09.30.
(71) Tóth Józsefné, Budapest, 1046 Galopp u. 8. (HU)

(54) Propelleres hõléggömb

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) P 08 00588 (22) 2008.09.26.
(71) BIOCLEAN-2002 Mérnöki Kft.,

Szolnok, 5008 Fazekas Mihály út 45. (HU)

(54) Berendezés biológiailag lebontható szennyezõdéseket tartal-
mazó szennyvizek tisztítására

(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
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(21) P 08 00616 (22) 2008.10.11.
(71) Creative Labor Kft., Budapest, 1105 Mongol u. 40. (HU)

(54) Új alkalmazás pikkelysömör kezelésére szolgáló készítmény
elõállítására

(74) dr. Tubak Vilmos, Szeged

(21) P 08 00550 (22) 2008.09.08.
(71) dr. Viszlai Béla, Miskolc, 3526 Huba u. 2. (HU)

(54) Energiafarm

(21) P 08 00586 (22) 2008.09.25.
(71) W.C. Heraeus GmbH, Hanau, 63450

Heraeusstrasse 12–14 (DE)

(54) Kerámia gyújtófej áram hozzávezetése halogén fémgõzölt lám-
pákban

(30) 10 2007 046 899 2007.09.28. DE
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) P 08 00569 (22) 2008.09.12.
(71) Vukov István, Tököl, 2316 Kolozsvári u. 25 (HU);

Jürgen Tiedtke, Tököl, 2316 Alma u. 8. (HU)

(54) Szolár építõmodul elõnyösen építõipari, valamint világítás-
technikai felhasználásra

(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 08 00592 (22) 2008.09.30.
(71) Tóth Józsefné Raffael Aranka,

Budapest, 1046 Galopp u. 8. (HU)

(54) Rugós ajtó

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) P 08 00577 (22) 2008.09.19.
(71) Csaba Gábor, Budapest, 1015 Toldy F. u. 64/A (HU)

(54) Kondenzációs gõzturbina és eljárás kondenzációs gõzturbina
korlátozás nélküli üzemelési tartományának kiszélesítésére

(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi és
Ügyvédi Iroda, Budapest

(21) P 08 00561 (22) 2008.09.11.
(71) Econ Heat Pump Gyártó és Kereskedelmi Kft., Törökbálint,

2045 Tópark u. 9. (HU)

(54) Econ-szendvics
(74) dr. Pap Tamás György, Bános & Pap Ügyvédi Iroda, Budapest

(21) P 08 00574 (22) 2008.09.19.
(71) LOGABOLA Investment INC., Pomáz, 2013

Margitliget u. 1. (HU)

(54) Energiaátalakító berendezés, különösen kisfogyasztók részére
(74) dr. Gedeon Sándor szabadalmi ügyvivõ, Pintz és Társai

Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda 1. sz. aliroda, Budapest

(21) P 08 00334 (22) 2008.05.27.
(71) Timár Imre, Sarkad, 5720 Vasut u. 54. (HU)

(54) Aktív szélkerék

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) P 08 00585 (22) 2008.09.25.
(71) Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztõ és Szerviz Kft., Budapest,

1022 Alsótörökvész u. 14. (HU)

(54) Univerzális fúziós kontroller
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 08 00545 (22) 2008.09.04.
(71) Metalelektro Méréstechnika Kft.,

Debrecen, 4026 Bem tér 18/b (HU)

(54) Eljárás és elrendezés gépkocsivezetõ-oktatás vagy -vizsgázta-
tás naplózására

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

(21) P 08 00568 (22) 2008.09.12.
(71) dr. Tamáskovics Nándor,

Salgótarján, 3100 Medves krt. 42. (HU);
ifj. dr. Tamáskovics Nándor,
Salgótarján, 3100 Medves krt. 42. (HU)

(54) Eljárás többlépcsõs nyírókísérletre

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) P 08 00560 (22) 2008.09.11.
(71) ifj. Éger Ferenc, Gyömrõ, 2230 Jókai Mór u. 36. (HU)

(54) Törölhetõ módon programozható és átprogramozható integ-
rált áramkör, eljárás ilyen integrált áramkör programozásá-
ra, valamint optoizolátor, különösen ilyen áramkörben való
alkalmazásra

(74) Varannai Csaba, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

A rovat 28 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A23B 7/04 (2006.01)

A23L 3/36 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00306 (22) 2007.04.25.
(71) (72) Kovács Sándor, Budapest (HU)
(54) Eljárás százszázalékos gyümölcstartalmú gyümölcslevek és

pulpok tartósítására
(57) A tartósítási eljárással gyümölcsleveket és pulpokat fagyasztanak,
amelyek semmiféle adalékanyagot nem tartalmaznak.

Az így elõállított termékek felengedtetve alkalmasak azonnali fo-
gyasztásra, illetve felhasználhatók a háztartásokban és/vagy az élelmi-
szeripar/vendéglátás több területén.

(51) A23D 9/00 (2006.01)

A23L 1/29 (2006.01)

A61K 8/92 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00829 (22) 2006.11.07.
(71) (72) dr. Kovács Antal, Debrecen (HU)
(54) Szõlõtörkölybõl elkülönített hatóanyag hordozók, eljárás elõ-

állításukra, ezekbõl származó élelmiszerek, gyógytermékek,
kozmetikai készítmények és alkalmazásuk

(57) A találmány tárgya eljárás szõlõtörkölybõl tisztított szõlõmag, szõ-
lõmaghéj és szõlõhéj elkülönítésére oly módon, hogy a szõlõtörkölyt
enyhén lúgos vízzel mossák, majd a tisztított magot célszerûen nedves
magelválasztási eljárással elkülönítik, szárítják, héjazzák, a héjazott
magból hidegen préselt szõlõmagolajat nyernek, amelyet szõlõmaghéj
használatával antioxidánsokban dúsítanak. A találmány további tárgya a
fenti dúsított szõlõmagolajból szõlõmaghéjból és szõlõhéjból, élelmi-
szer-ipari termékek, gyógytermékek és kozmetikai készítmények elõál-
lítása.

(51) A23D 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00936 (22) 2006.12.20.
(71) (72) Andor Ákos 50%, Budapest (HU);

dr. Barna Mária 25%, Budapest (HU);
dr. Perédi József 25%, Budapest (HU)

(54) Növényi olajkeverék táplálkozási célokra
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya növényiolaj-keverék táplálkozási célokra.

A találmány szerinti olajkeverékre az jellemzõ, hogy olajsavtartal-
ma legalább 70 tömeg%, telítettzsírsav-tartalma legfeljebb 8 tömeg%,
n-6/n-3 zsírsav aránya 1:1–1:4 közötti, és elõnyösen nagy olajsavtartal-
mú napraforgóolaj és finomított lenolaj elegye.

(51) A61B 10/00 (2006.01)

G01N 1/10 (2006.01)

G01N 21/31 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00891 (22) 2006.11.30.
(71) Inno Tears Kft., Debrecen (HU)
(72) dr. Berta András, Debrecen (HU);

dr. Csutak Adrienne, Debrecen (HU);
Sperka Tamás, Debrecen (HU);
dr. Tözsér József, Debrecen (HU)

(54) Eljárás és kit a fibrinolitikus rendszer állapotának mérésére

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

(57) A jelen találmány tárgya eljárás és kit fibrinolitikus rendszer állapo-
tának mérésére. Pontosabban, a találmány tárgyát egy olyan eljárás ké-
pezi, amelynek során a fibrinolitikus rendszer állapotát könnymintákból
határozzák meg. Szintén a találmány tárgyát képezi egy könnyminta vé-
telére alkalmas sterilizált, flexibilis mûanyag ballonnal ellátott kalibrált
kapilláris, valamint a fibrinolitikus rendszer állapotának felmérésére, il-
letve egyensúlyának meghatározására szolgáló kit, amely kit az említett
mintavételi kapillárist, reakciólapocskákat, a kiértékelést elõsegítõ szín-
skálát, valamint reakciókomponenseket tartalmaz.

(51) A61B 17/76 (2006.01)

A61B 17/56 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00243 (22) 2007.03.27.
(71) Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó

Korlátolt Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(72) Szabó Ákos, Felsõtárkány (HU)
(54) Eszközkészlet trochanter tájéki törések rögzítésére
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya eszközkészlet trochanter tájéki törések rögzíté-
sére, amely törött csontdarabokat összekapcsoló velõûrszeg helytálló
beerõsítésére alkalmas spirálmenetes csavar befogására szolgáló befo-
gószárat, valamint a befogószárat fogadó helyzetmeghatározó egységet
tartalmaz.

A találmány jellegzetessége, hogy a befogószárhoz (10) mozgás-
pálya-meghatározó részegység (20) és feszítõtag (30) van hozzárendel-
ve, a mozgáspálya-meghatározó részegység (20) belsõ héjelembõl (21)
és a belsõ héjelemen (21) kívül, a belsõ héjelem (21) fõtengelye (21a)
mentén hosszirányban elcsúsztatható külsõ héjelembõl (22) van össze-
állítva, a külsõ héjelembe (22) kényszerpálya-csatorna (22a) van be-
munkálva, míg a belsõ héjelem (22) a kényszerpálya-csatorna (22a)
környezetében elhelyezkedõ akadálymentesítõ kibontással (21b) ren-
delkezik, továbbá a befogószárnak (10) egyik csatlakozó idoma (11),
valamint egyik elmozduláskorlátozó szerve (12) van, ahol az egyik
csatlakozó idom (11) a feszítõtag (30) másik csatlakozó idomával (31)
van összekapcsolva, míg az egyik elmozduláskorlátozó szerv (12), az
eszközkészlet használati helyzetében, a mozgáspálya-meghatározó
részegység (20) külsõ héjelemének (22) kényszerpálya-csatornájába
(22a) van legalább idõlegesen beillesztve, a mozgáspálya-meghatározó
részegység (20) külsõ héjeleme (22) pedig a helyzetmeghatározó egy-
séghez (40) hozzáerõsíthetõ egy vagy több pozicionáló kapcsolóidom-
mal (22b) rendelkezik.
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(51) A61F 9/01 (2006.01)

A61F 9/007 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00287 (22) 2007.04.17.
(71) (72) dr. Berta András, Debrecen (HU);

Tsorbatzoglou Alexis, Debrecen (HU);
Vida István, Debrecen (HU);
Papp Lajos, Mikepércs (HU)

(54) Egyszer használatos szaruhártya körkés

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

(57) A találmány tárgya egyszer használatos szaruhártya körkés,
amelynek körpengéje (1) mûanyagból készített szárban (2) van rög-
zítve. A körpenge (1) vágóélét (8) rádiuszos ívgyûrû (10) képezi. A
találmány szerinti szaruhártya körkés vágóéle (8) mindig szabatos,
lehetõvé téve ezzel a precíz szaruhártya-lékelést, ezáltal a gyorsabb
sebgyógyulást és a látás tökéletesebb helyreállítását.

(51) A61G 5/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00923 (22) 2006.12.19.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)

(54) Lépcsõn járó, ollós-rugós emelõszerkezetû, állítható ülésma-
gasságú kerekes szék

(74) dr. Haskó Imre ügyvéd, Kecskemét

(57) A mozgáskorlátozottak részére lépcsõn haladáshoz és kapcsolók
elérésére kialakított kerekes szék lényege, hogy az alsóvázhoz (3)
360 fokban forgatható hevederrendszer kapcsolódik, a hevedervázak
(16) kerekein pedig egy fogazott heveder (4) fut végig. A heveder-
rendszert egy orsóshajtómû-rendszerrel meghajtott dörzskerekek
mozgatják (6), amelyek érintkeznek a nagy meghajtott kerekekkel
(1), és a hevedervázak (16) összekötõ tengelyéhez (14) rögzített meg-
hajtó kerekekkel. A hevederrendszer forgatása kettõ hevedervázrög-
zítõ karral (33) történik, melyek függesztõ bakban (38) végzõdnek,
melyek beleilleszkednek a hevedervázak (16) összekötõtengelyén
(14) lévõ rögzítõtárcsába (31), fixálva és irányíthatóvá téve a heve-
derrendszert. Az ülés dõlésszöge megváltoztatható, az ülõkevázhoz
(15) és az alsóvázhoz (3) csapszeggel kapcsolódó alul menetes ülõke-
döntõ hajtókarral (5). Az ülõke magassága állítható egy ollós-rugós
emelõszerkezettel. Az ollók (18) szélsõ záródási pontjai egy összekö-
tõ nyak (26) segítségével kapcsolódnak egy rugóvezetõ tengelyhez
(30). Az összekötõ nyak (26) egy csúszóhüvelyben (25) végzõdik,
mely mozog a rugóvezetõtengelyen (30), mely tengely végeire kerül
rögzítésre egy-egy nyomórugó (19), mely rugók a feszítõerejükkel a
két csúszóhüvelyt (25) egymás irányába tolják, nyitásra kényszerítve
ezáltal az ollókat (18).

(51) A62D 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02193 (22) 2004.10.28.
(71) Cyclolab Kutató-Fejlesztõ Laboratórium Kft. 12,5%,

Budapest (HU);
Terszol Árutermelõ és Szolgáltató Szövetkezet 12,5%,
Budapest (HU);
Megaterra Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. 12,5%,
Budapest (HU);
Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 12,5%,
Budapest (HU);
dr.Hirschbergné Szejtli Gabriella 5%, Budapest (HU);
dr. Gruiz Katalin 20%, Budapest (HU);
dr. Fenyvesi Éva 12,5%, Budapest (HU);
dr. Szabó Péter 7,5%, Budapest (HU);
dr. Murányi Attila 5%, Budapest (HU)

(72) dr. Gruiz Katalin 40%, Budapest (HU);
dr. Fenyvesi Éva 25%, Budapest (HU);
dr. Szabó Péter 15%, Budapest (HU);
dr. Szejtli József 10%, Budapest (HU);
dr. Murányi Attila 10%, Budapest (HU)
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(54) Ciklodextrinnel gyorsított komplex talajkezelési technológiák
(74) dr. Fenyvesi Éva, Budapest
(57) A találmány tárgya komplex remediációs technológiák vízben gya-
korlatilag oldhatatlan szerves szennyezõanyagokkal szennyezett talajok
kockázatának csökkentésére (remediálására), melyek ismert talajreme-
diációs technológiák megfelelõ kombinációi azzal jellemezve, hogy a
technológiai lépések hatékonyságának növelésére megfelelõ fázist-
ranszfer hatású ciklodextrint alkalmaznak. A találmány szerinti techno-
lógia in situ talajmosás és bioventillációs remediáció kombinációja, a
ciklodextrin az elõbbi technológiában szolubilizálószer, az utóbbiban
biológiai hozzáférhetõséget és lebonthatóságot javító segédanyag. A
ciklodextrin egyszeri vagy ismételt beadagolásával a szerves szennye-
zõanyag jelentõs része deszorbeálódik a talajról, beoldódik a talaj vizes
fázisába, és nagy része a talajvízzel kiszivattyúzható, a maradék
szennyezõanyag pedig a biofilmben élõ mikroorganizmusok szubsztrát-
jaként, a kedvezõbbé tett levegõutánpótlás révén gyorsabban biodegra-
dálódik. A találmány szerinti eljárás újdonsága az, hogy az in situ talaj-
mosást és a bioremediációt kombinálja, és mindkét technológiai lépés
hatékonyságának növeléséhez ugyanazt az adalékot (ciklodextrint) al-
kalmazza, miközben a talajvízszintet injektálással és talajvízszint-
süllyesztéssel szabályozza. A kiszivattyúzott talajvíz a hagyományos
„Pump and Treat” technológiával kerül megtisztításra.

(51) A63B 22/18 (2006.01)

A63B 22/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00940 (22) 2006.12.21.
(71) 4DROPS Bt., Budapest (HU)
(72) dr. Schultheisz Judit, Budapest (HU)
(54) Mozgás- és koordinációfejlesztõ játékeszköz
(74) Kocsis Péter egyéni szabadalmi ügyvivõ, Szentendre
(57) A találmány tárgya olyan mozgás- és koordinációfejlesztõ játékesz-
köz (1), amely üreges belsejû gömbszelet, azaz gömbsüveg alakú, a
gömbsüveg élének tartományában körbefutóan elrendezett, a gömbsü-
veg felületétõl eltérõ geometriájú része (3) van. Elõnyös, ha a gömbsü-
veg alakú részéhez (2) a gömbsüveget határoló kör mentén egy henger-
palást alakú rész (4) van csatlakoztatva, valamint a játékeszköznek (1) a
szélén a gömb szimmetriatengelyétõl (5) kifelé irányuló, gyûrûszerûen
körülfogó oldalsó pereme (6) van, amely oldalsó perem (6) a gömb szim-
metriatengelyére (5) merõleges síkban van elrendezve, és külsõ oldala
önmagába visszatérõ hullámos alakúra van kialakítva.

(51) A63F 1/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00639 (22) 2006.08.08.
(71) (72) Ráncsik István, Budapest (HU)
(54) Információs kártyakészlet játék és információnyújtás céljaira
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya információskártya-készlet, játék és információ-
nyújtás céljaira, amely kártyák két fajtába, egy elsõ és egy második fajtá-
ba tartoznak. Egy elsõ fajtájú kártya párba rendezhetõ bármely második
fajtájú kártyával (21), az elsõ és a második fajtájú kártyák (21) papírlap-
ból vagy egyéb anyagú hasonló lapból vannak kiképezve, és legalább
egyik felületükön információt hordoznak. Az elsõ fajtájú kártyák felüle-
te kategóriákra van felosztva, és a kategóriához nézõ nyílások vannak ki-
alakítva, amelyeken keresztül az azzal párba rendezett második fajtájú

kártya (21) egy-egy részfelülete (23) láthatóvá válik. A találmány sze-
rinti a második fajtájú kártyák (21) szélén legalább egy kiálló alakzat
(26) van a kerület mentén, amely kiálló alakzat (26) az elsõ fajtájú kár-
tyákon levõ pozicionálónyílásba illeszkedõ kialakítású. Összeillesztett
helyzetben a második fajtájú kártyák (21) pozicionáltan helyezkednek el
az elsõ fajtájú kártyák alatt, és legalább egy nézõnyílás alatt a második
fajtájú kártya (21) legalább egy információhordozó részfelülete (23)
látszik.

(51) A63F 3/00 (2006.01)

A63F 7/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00747 (22) 2006.09.27.
(71) (72) Dezsõ Sándor, Gyõr (HU)
(54) Amerikai futball szabályai szerint játszható asztali labdajáték
(57) Az amerikai futball szabályai szerint játszható asztali labdajáték,
melynek játéktáblája, a játéktábláján az amerikaifutball-pálya beosztása
szerint beosztott játéktere, a játéktér két rövidebb oldalán rögzített két
kapuja, a játéktér mellett elhelyezett szektorai, dobókockája és
csapatrészei vannak.

A találmány lényege, hogy a játéktér (1) két hosszanti oldalán
egy-egy sín (7/a) van kialakítva, mely síneken (7/a) az elsõ kísérletet
jelzõ mozgatható csík (7) van elhelyezve. A játékbábuk (30) csapatré-
szeket alkotnak és a játéktéren (1), rögzíthetõ módon vannak kialakít-
va, továbbá a játéktér (1) mellett elhelyezett, a megteendõ yardokat (3),
az idõt (4), a negyedjelzõt (5), a kísérletjelzõt (6), az idõkérést jelzõ (8),
a challange-jelzõ (9) és a mérkõzés eredményét mutató jelzõ (10)
szektorokon követhetik nyomon a játék állását.

1. ábra

(51) A63F 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00884 (22) 2006.11.29.
(71) (72) Szõke Károly, Debrecen (HU)
(54) Osztott táblajáték
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(57) Az osztott táblajáték egy sudoku rejtvényjátékból lett kialakítva,
azzal jellemezve, hogy a rejtvény 9x9 méretû ábrája táblává lett átalakít-
va, és a számok illetve betûk helyett itt figurákat és/vagy korongokat
és/vagy köveket kell használni, amelyek alakjukban és/vagy színükben
különböznek csak egymástól, így ezek a figurák és/vagy korongok
és/vagy kövek is tartozékai a játéknak.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B64F 1/305 (2006.01)

B64F 1/30 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00192 (22) 2007.03.06.
(71) (72) Kovácsházy Gergely, Szentendre (HU)
(54) Repülõtéri utashíd és átszálló állomás
(57) Repülõgép (A) szárnya fölé lógatott állomás (S), melyen keresztül
az utasok a repülõbõl személyszállító jármûvekbe (M) szállhatnak át, és
közben felvehetik csomagjaikat. A repülõ az állomás alá gurulhat, majd
a kiszállórámpák és csomagemelõ rendszerek (B) csatlakoztatása után
az utasok csomagjuk felvétele után az állomás másik oldalához érkezõ
jármûvekbe szállhatnak át, amik akár közvetlenül a belvárosba vihetik
õket. Ezután a beszálló utasok érkezhetnek a szállítójármûvekkel, majd
a csomagjuk egy-egy csúszdán való leadása után beszállhatnak a gépbe.
Ezt követõen a csomagemelõk és csúszdák felhúzásra, a rámpák pedig
visszahúzásra kerülnek, majd az egész állomást a tartó darukarok (C)
felemelik pár méterrel, hogy a gép akadálytalanul elõre kigurulhasson
alóla tolatótraktor igénybevétele nélkül. Az állomás szerkezetére földi
kiszolgáló rendszerek telepíthetõek (szárnyjégtelenítés, üzemanyag-
felvétel, szennyvízelvezetés, ivóvíz és áramellátás, prekondicionált le-
vegõ).

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00745 (22) 2006.09.27.
(71) (72) Sáfár Lajos, Gyõr (HU);

Török Antal, Gyõr (HU)
(54) Eljárás, szerkezet és elrendezés szennyvízek levegõztetésére,

nyomott csõvezetékekben
(57) Eljárás szennyvizek levegõztetésére, nyomott csõvezetékekben,
melynek során a szennyvizet aknákból, szennyvízszivattyúk közbeikta-
tásával, nyomás alatti csõvezetékeken keresztül juttatják el a szennyvíz-
tisztító telepig. A találmány lényege az, hogy a nyomott csõvezeték kez-
detén, közvetlenül a szennyvízszivattyú nyomócsonkjánál, vagy attól
kis távolságra, csõvezetékben uralkodó levegõ nyomásánál nagyobb

nyomás alatt juttatunk be levegõt a szennyvízbe. A csõvezeték egyenes
karimás csõszakaszában (1), egy a szennyvíz áramlási irányában kúpo-
san szûkülõ csõszakasz (2) van rögzítve, mely csõszakaszhoz (2) egy, a
levegõ bejuttatását lehetõvé tevõ levegõinjektor (4) csatlakozik, belsõ
menetes csonk (5) segítségével.

(51) C07F 1/00 (2006.01)

C07B 53/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00278 (22) 2007.04.13.
(71) (72) Fogassy Elemér, Érd (HU);

Keglevich György, Budapest (HU);
Novák Tibor, Budapest (HU);
Schindler József, Budapest (HU);
Ujj Viktória, Keszeg (HU)

(54) Királis foszforvegyületek és eljárás elõállításukra
(57) A találmány tárgya új termékek és elõállításaik, melyek az alábbi
képletnek megfelelõ foszforszármazékok enantiomerjei:

és az alábbi RR vagy SS borkõsavszármazékokkal képezett dia-
sztereomerjei, melyeket a megfelelõ racém vegyületek és a reszolváló-
ágensek oldószeres reakcióját követõ kristályosítással nyernek. Az
enantiomereket a diasztereomerekbõl különítik el.
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D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D06F 81/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00830 (22) 2006.11.07.
(71) Theobald Kft., Budapest (HU)
(72) Theobald János Károly, Budapest (HU)
(54) Eljárás és berendezés vasalóasztal vasalófelületeivel együtt

mozgó, és térben állítható vasalótartóra
(57) A találmány egyrészt mindazon háztartási és ipari magasságállítás-
sal rendelkezõ vasalóasztalok vasalótartóinak mozgatására vonatkozik,
amelyek flexibilisen állítható módon vannak a vasalóasztal vasalófelü-
letének aljához, a berendezés vázához, vagy egyéb fel, le irányú mozgást
végzõ eleméhez rögzítve, és így a vasalótartó több irányba a térbe állít-
ható és a vasalóasztal magasságállításával a vasalótartó együtt mozog a
vasalófelülettel fel-le irányba és így a vasalótartó dolgozó általi utánállí-
tása kiküszöbölhetõ.

A találmány szerinti, továbbá vasalóasztal ipari és háztartási fel-
használásra, ahol a vasaló (4) tartására szolgáló vasalótartó (1) flexibi-
lisen (6) egy vagy több ponton közvetlenül vagy vasalóval együtt moz-
gó, más kellék és anyag tartón (8) keresztül közvetve csatlakozik a va-
salóasztal mozgó vázához (2) vasalófelület (3) aljához vagy egyéb
fel-le irányú (5) mozgást végzõ eleméhez úgy, hogy a vasalótartó a tér-
ben tetszés szerinti köríven mozgó és szögben dönthetõ (9) állítható és
a vasalótartó (1) együtt mozog a vasalóasztal vasalófelületével (3) és
ezzel biztosítható a vasalótartó (1) és egyéb más kellék, anyagtartók és
tárolók (8) állandó pozícióját a vasalófelülethez (3) képest.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E03B 1/04 (2006.01)

E03C 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 04016 (22) 2003.12.10.
(71) (72) Ökrös Pál, Trier (DE)
(54) Szürkevíz-újrahasznosító rendszer
(57) A találmány tárgya egy szürkevíz-újrahasznosító tartállyal egybe-
épített szürkevíz-újrahasznosító mosógép vízöblítéses WC-k gazdasá-
gos öblítésére, amely automata mosógép (30) a helykihasználás érdeké-
ben egybe van építve egy szürkevíz-újrahasznosító kombinált óriás
WC-tartállyal (1) és a szürkevíz-újrahasznosító mosógép szokásosnál
nagyobb teljesítményû vízpumpája (21), amely össze van kötve a köz-
ponti vezérlõegységgel (25), továbbítja a szürkevizet a szürkevíz-tar-
tályba, amely rendelkezik szûrõ és fertõtlenítõ egységgel (13, 14), ki-
egyenlítõ légnyílással (17), túlfolyónyílással (9) és túlfolyócsõvel (10),
és amelynél a szürkevíz-tartály automatikus mûködését a szürkevíztar-
tályon (1) belül nyél (16) útján függõleges síkban való elfordulást meg-
engedõ módon egy úszóbója-, ill. búvárbója a tartály (1) belsejéhez van
erõsítve, amely úszó (6) a fölötte elhelyezkedõ szürkevízen (11) keresz-
tülhaladó, hozzá rögzített szabályozókar (15) segítségével nyitja ill. zár-
ja a hálózati vezetéken (3) lévõ csatlakozó tisztavíztápszelepet (4),

biztosítva ezzel a szürkevíz-újrahasznosító rendszer automatikus mûkö-
dését az egy öblítéshez elegendõ mindenkori minimális vízmennyiség-
gel.

(51) E03C 1/122 (2006.01)

E03B 11/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00899 (22) 2006.12.06.
(71) (72) Fazekas Imre, Varbó (HU)
(54) Az ivóvíz és szennyvíz mennyiségének 35-45%-os egyidejû

megtakarításának új lehetõsége, annak elve és gyakorlata
(57) Az egyszer már használt víz újrahasznosítása a WC öblítésére, ami-
re még minõségileg megfelelõ, így kiváltva az erre luxusnak számító és
egyre nagyobb értéket képviselõ ivóvizet.

A szabadalmi megoldás biztosítja a családi házak, bevásárlóköz-
pontok, irodaházak, iskolák és különbözõ közintézmények számára is,
hogy az ivóvíz egy része újbóli felhasználásra kerüljön. A megtakarítás
mértéke elérheti a 35–45%-ot is.

(51) E04C 1/00 (2006.01)

E04C 1/41 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00826 (22) 2006.11.03.
(71) (72) Héder János, Budapest (HU)
(54) Ön- és teherhordozó falazóelem
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(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest

(57) A találmány tárgya ön- és teherhordozó falazóelem (1).
A találmány szerinti falazóelemet (1) az jellemzi, hogy téglalap

alakú alaplapja (7), az alaplapot (7) határoló és az alaplapra (7) merõle-
ges oldallapjai (2, 3, 4, 5) és az alaplappal (7) párhuzamos fedõlapja
(6), és az oldallapok (2, 3, 4, 5) közötti térben az alap- (7) és fedõlapot
(6) összekötõ, mindkét végén nyitott üregei (8) vannak, melyek közül
legalább egy – de nem az összes – nagy hõtároló képességû anyaggal
(9) van kitöltve.

(51) E04F 13/00 (2006.01)

E04C 2/24 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00690 (22) 2007.10.25.
(71) Cellstukkó Kft., Révfülöp (HU)
(72) Rozsnyói Csaba, Veszprém (HU)
(54) Burkolóelem és eljárás annak elõállítására
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya kül- és beltéri burkolóelem és eljárás annak elõ-
állítására.

A találmány szerinti burkolóelemet az jellemzi, hogy szabá-
lyos vagy szabálytalan sokszög alakú, 10–40 tömeg% ragasztó és
60–90 tömeg% száraz töltõanyag keverékébõl álló, 2–8 mm vastagságú
lapokból van kialakítva.

A találmány szerinti burkolóelem elõállítására szolgáló eljárás so-
rán alkotóelemeit folyamatos keveréssel homogén, képlékeny masszá-
vá állítják elõ, a masszát, a massza tapadását gátló sablonba töltik, felü-
letét mintázzák, ezt követõen a sablont eltávolítják, és száradás után a
felületet színezik, és a kész terméket csomagolják.

(51) E04F 17/02 (2006.01)

F23J 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00807 (22) 2006.10.26.
(71) Kompozitor Mûanyagipari Fejlesztõ Kft. 66%, Budapest (HU);

Thermoplus-2005 Kft. 34%, Budapest (HU)
(72) Kecskeméthy Géza 33%, Budapest (HU);

Pálffy Dénes 33%, Budapest (HU);
Szücs Balázs 34%, Budapest (HU)

(54) Eljárás és berendezés nyílt és zárt égésterû fûtõberendezések
füstgázainak elvezetésére gravitációs és túlnyomásos kémény-
csõben

(57) Eljárás és berendezés nyílt égésterû kazánok füstcsöveinek üveg-
szálas mûgyanta, célszerûen FuranFlex anyagú „N” nyomásfokozatú
bélelésére, melynek csatlakozóidomai „P”, ill. „H” nyomásfokozatú tö-
mítettséggel rendelkeznek. A rendszer lehetõvé teszi, hogy egy késõbbi
idõpontban zárt égésterû kazánt lehessen csatlakoztatni egy rövid szûkí-
tõidom beiktatásával. Így, kihasználva a FuranFlex tökéletes gáztömör-
ségét, a megfelelõ tömítésekkel rendelkezõ csatlakozóidomokat, változ-
tatás nélkül át lehet állni egy gravitációs kéményrõl egy túlnyomásos
kéményre.

(51) E04F 17/04 (2006.01)

F24F 13/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00885 (22) 2006.11.29.
(71) Polifoam Mûanyagfeldolgozó Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Lõrincz Péter, Budapest (HU);

Hujber János, Budapest (HU)
(54) Légcsatornát képezõ légtechnikai vezeték
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya szalagból (1) tekercseléssel elõállított csõ, elõ-
nyösen légtechnikai rendszerek légcsatornájaként történõ felhasználás-
ra, ahol a feltekercselt szalagnál (1) a tekercsmenetek szélei átfedéssel
(Y) vannak egymáshoz csatlakoztatva.

A találmány lényege abban van, hogy a csövet képezõ szalag (1)
anyaga zárt cellaszerkezetû, kémiailag térhálósított poliolefin hab, és
az átfedésekben (Y) betétszál (2) van elhelyezve.

(51) E04H 6/04 (2006.01)

E04B 1/343 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00738 (22) 2006.09.22.
(71) (72) Horváth Róbert, Budapest (HU)
(54) Lágyítómentes mûanyag fóliából (lemezbõl) vázszerkezet nél-

küli mobil garázs és tárolóhelyiség
(57) A találmány szerinti eljárással készült, általában gépkocsitárolásra
és kerti szerszámok tárolására használható szerkezet anyaga PET-fólia,
fémgõzölt és nyomtatható felülettel, vízfeltöltésû, egymással párhuza-
mos két alapcsõvel, melyrõl a felépítmény kihajtható és egy oldalon
könnyen rögzíthetõ.

(51) E04H 15/00 (2006.01)

A45B 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00825 (22) 2006.11.03.
(71) (72) Szaniszló Ernõ, Kazincbarcika (HU)
(54) Napozófólia
(57) A napozó védõfólia, mûanyag UV szûrõs fólia (1), mûanyag mere-
vítõ váz (2), oldalsó félköríves szellõzõnyílás (3), összecsukható pattin-
tós csatlakozórész (4), 5–6 napozó emberi test felület (5, 6), mûanyag
tartó (7).
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Tehát a gyakorlati megoldás az, hogy az emberek egészséges nap-
fény alatt napoznak és tartózkodnak kint egész nap reggeltõl estig.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F02B 67/00 (2006.01)

C25B 1/06 (2006.01)

H02K 21/20 (2006.01)

F01C 1/063 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00012 (22) 2007.01.09.
(71) (72) Sztelek Gábor Pál, Budapest (HU)
(54) Hibrid motor
(57) A találmány tárgya hibrid motor, amelynek legalább részben kerá-
mia anyagú robbanómotorában (1) állóeleme (2) és az állóelemben (2)
elmozdíthatóan ágyazott legalább két mozgóeleme (3), valamint kon-
denzátortelepe (21), akkumulátorja (15), elektromotorja (14), elektroni-
kus vezérlõ átalakító egysége (10) és töltésátalakítója (20) van. Mozgó-
elemenként (3) áramfejlesztõhöz és/vagy elektromotorhoz (9), állóele-
mével üzemanyag-ellátó rendszer (62) karburátorához (11) és elektrolí-
ziscellájához (12) csatlakozik úgy, hogy az elektonikus áramátalakító és
váltó (18) az akkumulátorhoz (15) és/vagy az üzemanyag-ellátó rend-
szer (62) nagyfrekvenciás áramfejlesztõjéhez (13) csatlakozik. Az
üzemanyag-ellátó rendszer (62) nagyfrekvenciás áramfejlesztõjében
(13) legalább két mágneses forgórész (22 és 23) egymással ellentétes
forgásirányban n és n-1 fordulatszámmal elforgatható, és a forgórészek
(22 és 23) peremén y és y-1 darab mágnes (28) úgy van rögzítve, hogy
hossztengelyük (29) a forgórész (22 és 23) tengelyére merõleges
sugárral és/vagy a tengellyel párhuzamos egyenessel képezhetõ szöge
0–60 fok.

(51) F02C 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00390 (22) 2006.10.19.
(71) Power Systems Mfg., LLC, Jupiter, Florida (US)
(72) Neve feltüntetésének mellõzését kérte
(54) Égéskamra gázturbinához, valamint eljárás gázturbina égés-

kamrában fellépõ nyomásesés csökkentésére
(30) 11/262447 2005.10.28. US
(86) PCT/US 06/040903 (87) WO 07/053323
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Az ismertetett berendezés és eljárás fokozott égésstabilitású gáztur-
bina-égéskamrát (21) tartalmaz, és a gáztubina-égéskamrában (21) fel-
lépõ nyomásesés csökkenését eredményezi. Az égéskamra (21) egy ára-
moltató csõköpenyéhez (22) az áramoltató csõköpeny (22) és az égéstér-
köpeny (26) között elrendezett sugárirányú vezetõlapátok vannak rög-
zítve. A vezetõlapátok az áramoltató csõköpeny (22) és az égéstérkö-
peny (26) közötti tartományba bevezetett levegõáramot az áramlási se-
besség tangenciális komponenseinek kiküszöbölésével lényegében ten-
gelyirányú áramlási irányba terelik, aminek eredményeként egyenlete-
sebb eloszlású az égéskamrába (21) belépõ légáram, az égéskamrában
(21) bekövetkezõ nyomásesés pedig kisebb a légáramlást pusztán a
nyomáskülönbséggel kiegyenesíteni kívánó megoldásokkal elérhetõ
nyomásesésnél.

(51) F03D 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00072 (22) 2007.01.22.
(71) (72) dr. Horváth István 75%, Budapest (HU);

Kríza Kálmán 25%, Budapest (HU)
(54) Áramlás irányában és ellenében energiát termelõ szél és vízi-

kerék
(57) A találmány tárgya a megújuló energiák csoportjába tartozó szél- és
vízenergia hasznosítására alkalmas berendezés, amely a közeg áramlá-
sának irányától függetlenül mindig optimális állásban képes az áramló
közeg mozgási energiáját hasznosítani olyan módon, hogy a forgás irá-
nya mindig azonos marad. Ezáltal alkalmas akár az ellenkezõ irányú
áramlások (hegy-völgyi szél, árapály) energiájának optimális hasznosí-
tására, anélkül, hogy az áramlás irányába a lapátokat beállító berende-
zést vagy szerkezetet igényelne. Az energiatermelést azáltal teszi elõ-
nyössé, hogy az áramló közeg által forgásba hozott kerék erõkarjának a
lapátjainak a síkja egy pontban merõleges az áramlás irányára, míg az
áramlással szembemozgó oldalon az energiatermelõ lapátok lemezei
újabb energia nyerésére alkalmas szöget zárnak be az áramló közeggel
ill. élükkel fordulnak az áramlás irányába. Az energiatermelõ lapátok-
nak az áramlás irányába állítását maga az áramló közeg biztosítja azál-
tal, hogy a energiatermelõ lapátok a függõleges tengellyel párhuzamos,
a forgási tengelytõl távolabbi oldalukon vannak egy tengelyre felfüg-
gesztve, és körülötte 90 fokban elfordulhatnak.
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(51) F03D 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00168 (22) 2007.02.21.
(71) (72) Tóth István, Pécs (HU)
(54) Függõleges tengelyû szélerõmû

(57) A találmány olyan függõleges tengelyû szélerõmû, amelynek a füg-
gõleges tartóoszlopa (1) körül több szinten elrendezett vitorlalapátjai (2)
vannak és a vitorlalapátok (2) által forgatott nyomatékátvivõ tengelye
van, amely vitorlalapátok (2) a saját tengelyük körül elfordulóan vannak
szerelve. A vitorlalapátok (2) csoportos kúpfogaskerék hajtáson keresz-
tül kapcsolódnak a tartóoszlopban (1) elhelyezett nyomatékátvivõ ten-
gelyhez, ahol a vitorlalapátok (2) a tartóoszlopon (1) csapágyazottan el-
rendezett hengeres palástokon (8) a tartóoszlop (1) kerületével érintõle-
gesen egymástól 72°-os szögben vannak elrendezve és a tartóoszlopon
(1) legalább kettõ hengeres palást (8) van egymás alatt, amely egymás
alatti hengeres palástok (8) egymáshoz képest ellentétes irányban elfor-
dulóan vannak elrendezve. A vitorlalapátok (2) elektromechanikus ve-
zérlõegységgel (10) vannak ellátva. A tartóoszlop (1) csúcsán regulátor
(11) van, amely regulátor (11) az akkumulátorral (5) és a vitorlalapátok
(2) elektromechanikus vezérlõegységével (11) van elektronikus
kapcsolatban.

(51) F03D 3/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00107 (22) 2007.02.01.
(71) (72) Balla Gyula, Budapest (HU)
(54) Függõleges tengelyû szélkerék, amivel energiát lehet termelni,

pl. villamos energiát

(57) Függõleges tengelyû szélkerék, ahol a szélenergia befogására szol-
gáló lapátok a forgásponttól távolabb elhelyezkedõ, trapéz alakú keretre
(3) szerelt könnyû, flexibilis anyagú vitorlák (4). A lapátok függõlege-
sen, ill. azt megközelítõ állásokban vannak felszerelve. Ez utóbbi elhe-
lyezés teszi lehetõvé, hogy a lapátok oldalszéllel mûködnek, nem
hátszéllel.

Ezzel a megoldással a modern vitorlásokhoz hasonlóan, bizonyos
mértékig a széllel szemben is tudnak haladni (ill. energiát termelni),
ezért lehetséges, hogy egyetlen lapát felszerelésével is mûködõképes a
szélkerék.

1. ábra

(51) F03D 9/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00054 (22) 2007.01.17.
(71) (72) Mátay György Tibor 70%, Visegrád (HU);

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

(54) Hidrogént vízbõl elektrolízissel fejlesztõ, azt átmenetileg táro-

ló és a hidrogén égetésével elektromos energiát termelõ beren-

dezés, fõleg szélerõmûvekhez, háttér erõmûként

(57) A találmány hidrogént vízbõl elektrolízissel fejleszt, azt átmeneti-
leg tárolja és a hidrogén égetésével elektromos energiát termel olyan
módon, amelynél a kútszerûen kialakított hidrogénfejlesztõ tartályokat
(3) telepszerûen építve és a hidrogén égetésére az egyébként közismert
energiaátalakító berendezésekkel kiegészítve, és egy zárt technológiai
körfolyamatba bekapcsolva, részben fõleg szélturbina összekötõ tartójá-
ba szerelve, biztosítja a szélenergia átmeneti tárolását majd visszanyeré-
sét, a hidrogén üzemanyagként való elõállítását, szükség szerint. A hid-
rogén fejlesztését és elégetését egy zárt körfolyamatba kapcsolva lénye-
gesen javítható az energiaátalakítás hatásfoka és csökkenthetõ a techno-
lógiába beépített berendezések elszennyezõdése. Mivel a találmány sze-
rinti berendezésben a fejlesztett oxigénnel kevert sûrített levegõs tartály
térfogata többszöröse az ezen belül elhelyezett hidrogént tároló kisebb
tartálynak (7) az átmeneti tárolás üzemszerûen fél napra tervezett idõtar-
tama alatt, a hidrogén szivárgásából eredõ robbanóelegy-koncentráció
elkerülhetõ, és az átszivárgott gáz egy része is így hasznosítható. A
szélturbina felépítmény és az energiatároló együtt, háttérerõmûként
alkalmazható a villamos energia csúcsfogyasztási idõszakban szélhiány
esetén is.
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(51) F03G 6/00 (2006.01)

F24J 2/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00173 (22) 2007.02.23.
(71) (72) Takács Zoltán 60%, Miskolc (HU);

Tomkó István 20%, Abaújkér (HU);
Takács János 20%, Mályi (HU)

(54) Zárt energetikai rendszer napenergiával elõállított, termál-
vízbõl és technológiai hulladék hõbõl nyert forró víz komplex
hasznosítására

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

(57) A találmány tárgya zárt energetikai rendszer napenergiával elõállí-
tott, termálvízbõl és technológiai hulladék hõbõl nyert forró víz komp-
lex hasznosítására, amely megoldás lehetõvé teszi, hogy egy kiépített,
zárt energetikai rendszer segítségével egész évben, a nap minden szaká-
ban, folyamatosan biztosítani lehessen a napenergiával elõállított, ter-
málvízbõl és egyéb technológiák hulladék hõjébõl nyert forró víz és hul-
ladék hõ teljes felhasználását, ezzel lényegesen csökkentve az igen
költséges elektromos és gázhálózatokból igénybe vett energiafelhaszná-
lást.

A rendszer napkollektor-csoportokból álló hõtermelõ egységbõl
(1), különbözõ hõfoktartományban mûködõ fázisváltó anyaggal töltött
hõtároló tartályokból (2, 4, 10) különbözõ hõfoktartományban üzemelõ
puffer víztartályokból (3, 5, 7, 9, 11, 13), valamint forró vízzel mûkö-
dõ, abszorpciós hûtõberendezésbõl (6) és ennek hûtését biztosító hûtõ-
toronyból (8) áll, valamint igény szerint alacsony hõmérsékletû turbi-
nával hajtott generátoros villamosenergia-termelõ berendezést (14),
áramátalakító egységet tartalmaz.

(51) F16D 1/05 (2006.01)

F16D 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00183 (22) 2007.02.28.
(71) Bervina Hajtástechnikai Kft., Budapest (HU)

(72) Bereczk Gábor, Budapest (HU)
(54) Rugalmas tengelykapcsoló
(74) dr. Krajnyák András, dr. Asbóth, dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi

és Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya rugalmas tengelykapcsoló, forgó tengelyvégek
axiális és/vagy radiális és/vagy szöghelyzet eltérésének korrigálását le-
hetõvé tevõ összekapcsolására, átmenõ üreges, hengeres vagy közel
hengeres forgástestként kiképzett testtel (1), legalább egy, a test (1) falá-
nak teljes vastagságában húzódó, csavarvonal alakú bevágással (12),
ahol a legalább egy bevágás (12) a test (1) egyik vége tartományából má-
sik vége tartományáig ér. Az üreg a test (1) vége irányában kúposan tá-
gulóan van kiképezve, a test (1) végén menetes szakasz (2) van kialakít-
va, az üregbe azzal komplementer alakú, tengelyvéget befogadó kúpos
hüvely (5) illeszkedik, amelynek palástja legalább egy hosszanti hasít-
ékkal (6) rendelkezik. A kúpos hüvellyel (5) tengelyirányban elmozdít-
hatatlanul, de elfordíthatóan szorítóanya (3) van összekötve, a szorító-
anya (3) a menetes szakasz (2) menetével együttmûködõ menettel van
ellátva, és a kúposan táguló üreg (4), a kúpos hüvely (5) és a szorítóanya
(3) együttesen alkotja a tengelykapcsolónak az üregbe (4) bevezetett
tengelyvéget abban elfordulásmentesen rögzítõ rögzítõszervét.

(51) F16K 3/00 (2006.01)

H01F 7/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00054 (22) 2008.01.29.
(71) (72) Wamala Dániel, Komló (HU); Csordás Antal, Pécs (HU)
(54) Elektromágneses mûködtetésû mechanikus aktuátor
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya olyan elektromágneses mûködtetésû mechani-
kus aktuátor, amely tartalmaz egy mágneses teret biztosító elsõ mágne-
ses elemet (4), egy elektromágneses gerjesztõ elemmel ellátott hordozó-
ból álló második mágneses elemet (8), a második mágneses elem (8) elsõ
mágneses elemhez (4) képesti lineáris elmozdulását adott pálya mentén
biztosító vezetõ elemet (1), a hordozót legalább részben körülvevõ, és a
vezetõ elem (1) belsõ terében elhelyezkedõ kenõ hatású folyadékot. Az
aktuátornak van egy elektromosan vezérelt reteszelõ eszköze, amely a
második mágneses elemnek (8) az elsõ mágneses elemhez (4) képesti
tetszõleges mértékû lineáris elmozdulási helyzetében való rögzítésére
van kialakítva.
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(51) F23J 1/00 (2006.01)

F23G 7/00 (2006.01)

F23K 1/00 (2006.01)

F23L 7/00 (2006.01)

F23K 3/00 (2006.01)

F23G 7/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00718 (22) 2006.09.12.
(71) MATÛZ Magyar Tüzeléstechnikai Kft., Szentendre (HU)
(72) dr. Barta László, Budapest (HU)
(54) Eljárás biomassza maradékmentes eltüzelésére
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány eljárás biomassza maradékmentes eltüzelésére, ahol a
tüzelõanyagot mint primer tüzelõanyagot magas hõmérsékletû füstgáz-
zal elõszárítják, az elõszárított anyagot forró levegõ bevezetése mellett
malom és légszér segítségével kellõ finomságúra õrlik, majd a szilárd
anyag és gáz keverékáramot egy vagy két részáramra bontják, és egy-
vagy többzónás tûztérbe fújják.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a tûztér (23) alján
összegyûlõ elégetlen tüzelõanyagot mint szekunder tüzelõanyagot me-
chanikus vagy pneumatikus úton a tûztérbõl (23) hûtõközeg felhaszná-
lásával eltávolítják, és ezen anyagáram legalább egy részét a malom (7,
8) elõtt, és/vagy a másik részét a légszér is (24, 25) után a primer
tüzelõanyaghoz keverik.

A találmány továbbá berendezés tüzelõanyag, elõnyösen bio-
massza maradékmentes eltüzelésére, amelynek egy- vagy többzónás
(11, 12, 13) kazánja (10), a kazánba torkolló, legalább egy szénporégõ-
je (15) és/vagy bioégõje (16) van, amely égõkhöz vezetõ vezetékbe
mindkétfajta tüzelõanyag számára malom (7, 8) és légszér (24, 25) van
beépítve, a kazán aljához salakgyûjtõ (29) csatlakozik.

A találmány szerinti berendezés lényege, hogy az elõnyösen kúpos
aljú kazánban (10) az el nem égett szilárd tüzelõanyagot összegyûjtõ
tér van kialakítva, melyhez a tüzelõanyagot mint szekunder tüzelõ-
anyagot a primer tüzelõanyagba juttató rendszer van csatlakoztatva.

(51) F24J 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00170 (22) 2007.02.22.
(71) (72) Kardos Péter, Budapest (HU);

Hliva László, Kistarcsa (HU);
Gontár Vjacseszláv, Kistarcsa (HU);
Oszaul, Alexandr Ivanovics, Zaporozsje (UA);
Oszaul, Pavel Ivanovics, Zaporozsje (UA)

(54) Folyadékenergia átalakítására szolgáló forgórészes szerkezet
az állórészben kialakított (örvény-) kamrával és hõcserélõvel

(57) A berendezés a benne áramló folyadék hõmérsékletének és egyéb
paramétereinek a megváltoztatására szolgáló hõtechnikai eszköz, ame-
lyet fordulatszám-szabályozóval ellátott villanymotor mûködtet. Forgó-
részbõl (1) és állórészbõl (2) áll, továbbá van benne örvénykamra (2),
tartóváz, a meleg folyadék tárolására szolgáló tartály hõcserélõvel (4). A
rendszerbe belépõ folyadék mennyisége szabályozható.

1. ábra

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G02C 7/00 (2006.01)

G02C 5/20 (2006.01)

G02C 7/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00213 (22) 2007.03.12.
(71) (72) Földes Gábor, Érd (HU)
(54) Változtatható dioptriájú szemüveg
(57) A találmány tárgya változtatható dioptriájú szemüveg, amely meg-
oldás lehetõvé teszi, hogy a szemüveg szárában elhelyezett folyadék se-
gítségével egy dugattyún keresztül a vele összeköttetésben álló lencse
testében lévõ folyadék nyomása változtatható legyen, így a változtatható
folyadéknyomás hatására a lencse alakja, dioptriája is tetszõlegesen
állítható legyen.

A találmány szerinti változtatható dioptriájú szemüveg, lencse (3)
befogadására szolgáló keretbõl (8) és ahhoz kapcsolódó szárakból (2)
áll, jellemzõje, hogy az üreges kiképzésû szárakban (2) dugattyúk (4)
vannak elhelyezve, mely üreges szárak (2) a keretekben (8) elhelyezett
rugalmas fóliából (6) álló lencsékhez (3) üreges flexibilis szárrészen
(5) keresztül csatlakoznak oly módon, hogy az üreges szárak (2) kere-
tek (8) felõli részében elhelyezett folyadék (7) a keret (8) csatornáján
(10) keresztül tud a lencse (3) fóliái (6) közé áramlani.
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(51) G02C 7/00 (2006.01)

G02C 7/10 (2006.01)

G02C 7/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00240 (22) 2007.03.26.
(71) (72) Erbeszkorn Lajos, Budapest (HU)
(54) Jármûvezetõi szemüveg éjszakai vezetéshez
(57) A találmány tárgya egy olyan a vezetõ fejéhez stabilan rögzített
szemüveg, amely leginkább védõszemüveghez (1) hasonlítható. A ké-
nyelmes helyzetben ülõ vezetõ szemeinek látónyalábjai (2, 3) felett és a
szembejövõ forgalom számára kijelölt irányban eltolva mindkét szem-
nél viszonylag kisméretû fényszûrõ (5, 6) található nagyon pontos kivi-
telezésben, olyan módon, hogy mindkét szem számára egymást jól fedõ
látóterek legyenek csillapítva. A fej lehajtásával illetve oldalirányú
mozgatásával lehet a szembejövõ forgalom fényeinek, egyéb világítá-
soknak, reklámok fényeinek a pupilldra, retinára gyakorolt hatását csök-
kenteni, anélkül, hogy a biztonságos vezetéshez elengedhetetlen infor-
mációk észlelése korlátozva lenne. A szemüveg egyedi: a fényszûrõk (5,
6) elhelyezkedése, alakja függ a viselõje koponyaalkatától, ülésmódjá-
tól és a vezetett jármûben a talaj feletti szemmagasságától.

(51) G10L 11/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00568 (22) 2006.07.07.
(71) J.W. Atkinson and Co. LLc., Carson City, Nevada (US)
(72) Pohjalainen Timo, Budapest (HU);

Domiczi, Endre, Harkujärve (EE)
(54) Eljárás, berendezés és memóriaegység, amellyel mintákból

képzett digitális jel ritmikussága vizsgálható
(74) Mák András, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya olyan eljárás, berendezés és memóriaegység,
amellyel mintákból képzett digitális jel ritmikusságát lehet vizsgálni.

Az eljárás során a következõket végzik el:
– (102) vizsgálat tárgyává teszik a jel következõ idõtartamát;
– (104) megkeresik a mintavételek lokális szélsõértékeit;
– (106) meghatározzák az egymást követõ szélsõértékek közötti idõ-

beli távolságokat;
– (108) amennyiben két szomszédos idõtávolság egy elõre meghatá-

rozott értéknél nagyobb mértékben eltér egymástól, akkor a hozzá-
juk tartozó szélsõértékek ritmikus sorozatot képeznek;

– (110) az eljárás lépéseit ismétlik, míg az egész jelet meg nem vizs-
gálták.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01L 35/12 (2006.01)

H01L 35/00 (2006.01)

H01L 35/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00275 (22) 2007.04.12.
(71) Szenergia Kft., Szeged (HU)
(72) Csíkszentimrei Kálmán, Szeged (HU)
(54) Termoelektromos modul
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány olyan termoelektromos modulra vonatkozik, amely
egymástól eltérõ hõvezetési tényezõjû félvezetõ anyagból álló elemeket
és ezeket elektromos áramforrás pozitív és negatív pólusával, valamint
egymással összekötõ, elektromosan vezetõ és hõvezetõ képességgel
rendelkezõ összekötõ tagokat (3a, 3b; 9) tartalmaz. A találmány lénye-
ge, hogy a kisebb hõvezetési tényezõjû anyagból készült elem(ek) (11;
111) hõáteresztõ képessége a nagyobb hõvezetési tényezõjû elem(ek)
(22; 222) hõáteresztõ képességét közelítõ értékre van növelve, elõnyö-
sen azonos a nagyobb hõvezetési tényezõjû elem(ek) (22; 222) hõát-
eresztõ képességével, vagy attól legfeljebb ± 10, %-kal tér el. A termo-
elektromos modul elektromos áram segítségével hõáramlást, hõáramlás
segítségével pedig elektromos áramot hoz létre, így hõszivattyúzásra és
áramtermelésre egyaránt használható.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 39 db.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A61K 45/00 (2006.01)

A61K 31/7105 (2006.01)

A61K 31/711 (2006.01)

A61P 1/04 (2006.01)

A61P 43/00 (2006.01)

A61P 37/08 (2006.01)

A61K 38/17 (2006.01)

A61K 39/395 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03622
(71) Japan Tobacco, Inc., Tokió (JP)
(54) Terápiás hatóanyagok gyulladásos bélbetegségek kezelésére

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A23G 3/00 (2006.01)

A21D 13/08 (2006.01) (13) B1
(11) 226.399 2008.10.06.
(21) P 03 03692 (22) 2003.11.12.
(40) 2005.12.28.
(73) (72) Láng Orsolya, Budapest (HU)
(54) Mézeskalácsdísz, eljárás az elõállítására

(51) A61F 5/443 (2006.01)

A61F 5/44 (2006.01) (13) B1
(11) 226.407 2008.10.09.
(21) P 03 02906 (22) 2001.08.14.
(40) 2003.12.29.
(73) Coloplast A/S, Humlebaek (DK)
(72) Poulsen, Lars Bo, Helsingor (DK)
(54) Újrafelhasználható gyûjtõtasak emberi ürülék számára
(30) PA 2000 01213 2000.08.15. DK
(86) PCT/DK 01/00538 (87) WO 02/13737
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) A61K 9/24 (2006.01)

A61K 31/56 (2006.01) (13) B1
(11) 226.397 2008.09.30.
(21) P 96 03151 (22) 1996.11.14.
(40) 1997.12.29.
(73) Wyeth, Madison, New Jersey (US)
(72) Barcomb, Reginald Joseph, Mooers Forks, New York (US)
(54) Szteroidok szabályozott felszabadítása cukorbevonatokból
(30) 08/637,139 1996.04.24. US
(74) Kerény Judit, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(51) A61K 31/16 (2006.01)

A61K 9/16 (2006.01) (13) B1
(11) 226.411 2008.10.14.
(21) P 98 00737 (22) 1995.10.04.
(65) T/77 778 (40) 1998.08.28.
(73) Cephalon, Inc., West Chester, Pennsylvania (US)
(72) Corvari, Vincent, Hockessin, Delaware (DE);

Grebow, Peter E., Penllyn, Pennsylvania (US);
Stong, David, Coastville, Pennsylvania (US)

(54) Meghatározott részecskeméretû modafinilt tartalmazó gyógy-
szerkészítmény

(30) 08/319,124 1994.10.06. US
(86) PCT/US 95/12944 (87) WO 96/11001
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(51) A61K 35/08 (2006.01)

A61K 8/19 (2006.01)

A61K 36/18 (2006.01)

A61Q 19/00 (2006.01) (13) B1
(11) 226.401 2008.10.06.

(21) P 03 01563 (22) 2003.06.04.
(40) 2005.12.28.
(73) (72) dr. Kósa Ágnes, Debrecen (HU);

dr. Páldeák László, Debrecen (HU);
dr. Szolnoky Gyõzõ, Kecskemét (HU)

(54) Balneoterápiás, illetve balneoterápiával kombinált fénykeze-
lésnél alkalmazható készítmény bõrbántalmak kezelésére

(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) A61L 2/18 (2006.01)

A01N 33/12 (2006.01) (13) B1
(11) 226.400 2008.10.06.
(21) P 99 02107 (22) 1997.01.30.
(40) 1999.12.28.
(73) (72) Ivanova, Elena Borisovna, Orenburg (RU)
(54) Didecil-dimetil-ammónium-bromid-karbamid klatrát alapú

fertõtlenítõszer
(30) 96101865 1996.01.31. RU
(86) PCT/RU 97/00019 (87) WO 97/27880
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) A61M 5/32 (2006.01) (13) B1
(11) 226.405 2008.10.09.
(21) P 02 04198 (22) 2001.02.13.
(40) 2003.03.28.
(73) AstraZeneca AB., Södertälje (SE)
(72) Shaw, Derek Joseph, Macclesfield, Cheshire (GB);

Law, Brian Robert, Leicester, Leicestershire (GB)
(54) Automatikusan mûködtethetõ biztonsági védõrendszer fecs-

kendõkhöz
(30) 0003790.3 2000.02.18. GB
(86) PCT/GB 01/00590 (87) WO 01/60435
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest

(51) A61M 15/00 (2006.01) (13) B1
(11) 226.404 2008.10.09.
(21) P 02 03500 (22) 2000.12.12.
(40) 2003.03.28.
(73) MEDA Pharma GmbH & Co. KG, Bad Homburg (DE)
(72) Goede, Joachim, Hanau (DE);

Lange, Karl-Heinz, Bünde (DE)
(54) Gyógyszeres patronrendszer, valamint az ezzel ellátott inha-

lálókészülék
(30) 199 61 300.1 1999.12.18. DE
(86) PCT/EP 00/12590 (87) WO 01/43801
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(51) A61M 25/00 (2006.01) (13) B1
(11) 226.403 2008.10.09.
(21) P 02 02294 (22) 2000.07.19.
(40) 2002.11.28.
(73) I-Flow Corporation, Lake Forest, Kalifornia (US)
(72) Deniega, Jose Castillo, Lake Forest, Kalifornia (US);

Massengale, Roger, Mission Viejo, Kalifornia (US);
Rake, Kenneth W., Laguna Niguel, Kalifornia (US)
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(54) Katéter folyadék, elõnyösen gyógyszer egyenletes továbbítá-
sára, és eljárás katéter elõállítása

(30) 09/363,228 1999.07.19. US
(86) PCT/US 00/19746 (87) WO 01/05210
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C01B 11/02 (2006.01)

C02F 1/76 (2006.01) (13) B1
(11) 226.415 2008.10.14.
(21) P 04 00173 (22) 2002.06.05.
(40) 2004.07.28.
(73) P & W Invest Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.,

Salzburg (AT)
(72) Polak, Walter, Salzburg (AT)
(54) Eljárás lényegében kloritmentes, stabil vizes klór-oxigén-ol-

dat elõállítására, az eljárással elõállítható klór-oxigén-oldat és
annak alkalmazása

(30) 101 27 729.6 2001.06.07. DE
(86) PCT/EP 02/06178 (87) WO 02/098791
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) C03B 37/04 (2006.01)

D04H 1/72 (2006.01)

D04H 3/03 (2006.01)

D04H 3/08 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01)

E04B 1/76 (2006.01) (13) B1
(11) 226.406 2008.10.09.
(21) P 03 01157 (22) 2001.07.12.
(40) 2007.09.28.
(73) Saint-Gobain Isover, Courbevoie (FR)
(72) Beaufils, Sébastien, Cernoy (FR);

Calero, Claire, Erquery (FR)
(54) Ásványgyapot alapú hõ- és hangszigetelõ termékek és gyártási

eljárásuk
(30) 00/09268 2000.07.13. FR
(86) PCT/FR 01/02282 (87) WO 02/06171
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) C03B 37/05 (2006.01)

D04H 1/70 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01) (13) B1
(11) 226.402 2008.10.09.
(21) P 01 01526 (22) 1999.03.29.
(40) 2001.09.28.
(73) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S, Hedehusene (DK)
(72) Hansen, Lars Elmekilde, Roskilde (DK)
(54) Mesterséges üvegszálvatták és gyártásuk
(30) 98302662.6 1998.04.06. EP
(86) PCT/EP 99/02149 (87) WO 99/51536
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest

(51) C07C 205/45 (2006.01)

A61K 31/12 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

C07C 205/59 (2006.01)

A61P 25/16 (2006.01)

C07C 205/43 (2006.01) (13) B1
(11) 226.396 2008.09.30.
(21) P 01 00786 (22) 1999.12.17.
(40) 2001.08.28.
(73) PORTELA & C.A., S.A., S. Mamede do Coronado (PT)
(72) dr. Benes, Jan, Prága (CZ);

da Silva, Patricio Manuel Viera Araújo Soares, Porto (PT);
Learmonth, David Alexander, Maia (PT)

(54) Helyettesített 2-fenil-1-(3,4-dihidroxi-5-nitrofenil)-1-etano-
nok és e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
egyes központi és perifériás idegrendszeri betegségek kezelé-
sére

(30) 9827996.1 1998.12.18. GB
(86) PCT/GB 99/04310 (87) WO 00/37423
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

(51) C07D 209/20 (2006.01)

A61K 31/165 (2006.01)

A61K 31/404 (2006.01)

A61K 31/55 (2006.01)

C07D 403/12 (2006.01)

C07D 223/10 (2006.01)

A61P 37/08 (2006.01)

C07C 237/22 (2006.01) (13) B1
(11) 226.395 2008.09.30.
(21) P 00 01165 (22) 1997.08.13.
(40) 2000.11.28.
(73) NOVARTIS AG., Bázel (CH)
(72) Gerspacher, Marc, Gipf-Oberfrick (CH);

Mah, Robert, Allschwil (CH);
Roggo, Silvio, Muttenz (CH);
von Sprecher, Andreas, Oberwil (CH);
Stutz, Stefan, Bázel (CH)

(54) NK1 és NK2 antagonista hatású acil-amino-alkil-amid-szár-
mazékok, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények,
eljárás elõállításukra

(30) 2061/96 1996.08.22. CH
(86) PCT/EP 97/04436 (87) WO 98/07694
(74) Kováts Zerna, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest

(51) C07D 215/12 (2006.01)

A61K 31/47 (2006.01)

C07D 215/14 (2006.01)

C07C 215/14 (2006.01) (13) B1
(11) 226.394 2008.09.30.
(21) P 96 01775 (22) 1994.12.22.
(65) T/76 279 (40) 1997.07.28.
(73) MERCK & Co., Inc., Rahway, New Jersey (US)
(72) Bergan, James J., Rahway, New Jersey (US);

Bhupathy, Mahadevan, Rahway, New Jersey (US);
McNamara, James M., Rahway, New Jersey (US);
Sidler, Daniel R., Rahway, New Jersey (US);
Volante, Ralph P., Rahway, New Jersey (US)

(54) Eljárás leukotrién-antagonisták elõállítására, valamint új sóik
(30) 174 931 1993.12.28. US

350 428 1994.12.09. US
(86) PCT/US 94/14858 (87) WO 95/18107
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
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(51) C07D 295/108 (2006.01)

A61K 31/495 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

C07C 49/563 (2006.01)

C07C 49/583 (2006.01)

C07D 295/092 (2006.01) (13) B1
(11) 226.409 2008.10.14.
(21) P 00 04596 (22) 1998.12.08.
(40) 2001.11.28.
(73) Eli Lilly and Co., Indianapolis, Indiana (US)
(72) Godfrey, Alexander Glenn, Greenwod, Indiana (US);

Kohlman, Daniel Timothy, Indianapolis, Indiana (US);
O’Toole, John Cunningham, Indianapolis, Indiana (US);
Xu, Yao-Chang, Fishers, Indiana (US);
Zhang, Tony Yantao, Indianapolis, Indiana (US)

(54) Szerotonin 1A receptorra hatással lévõ arilpiperazinok és az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(30) 60/069,722 1997.12.16. US
60/069,791 1997.12.16. US
60/089,589 1998.06.17. US

(86) PCT/US 98/26008 (87) WO 99/31077
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi

Szabadalmi Iroda, Budapest

(51) C07D 305/14 (2006.01)

C07D 263/06 (2006.01) (13) B1
(11) 226.412 2008.10.14.
(21) P 95 00971 (22) 1993.10.04.
(65) T/72 679 (40) 1996.05.28.
(73) Aventis Pharma S.A., Antony (FR)
(72) Massonneau, Viviane, Ecully (FR);

Mas, Jean Manuel, Villeurbanne (FR)
(54) Eljárás taxánszármazékok elõállítására és a használt interme-

dierek
(23) 1994.07.01.
(30) 92/11741 1992.10.05. FR
(86) PCT/FR 93/00967 (87) WO 94/07877
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(51) C07D 487/04 (2006.01) (13) B1
(11) 226.398 2008.09.30.
(21) P 96 03275 (22) 1996.11.28.
(40) 1997.08.28.
(73) MEDA AB, Solna (SE)
(72) Thuralrajah, Padmanathan, Piscataway, New Jersey (US)
(54) Új eljárás N-/3-(3-ciano-pirazolo[1,5-a]pirimidin-7-il)-fe-

nil/-N-etil-acetamid elõállítására
(30) 60/007 859 1995.12.01. US
(74) dr. Fehérvári Flóra, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest

(51) C07D 495/04 (2006.01)

A61K 31/551 (2006.01)

A61P 25/18 (2006.01) (13) B1
(11) 226.410 2008.10.14.
(21) P 03 01082 (22) 2003.04.22.
(40) 2004.12.28.
(73) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) Pethõ János 32%, Budapest (HU);

dr. Barkóczy József 32%, Budapest (HU);
dr. Kótay Nagy Péter 16%, Vác (HU);
dr. Simig Gyula 16%, Budapest (HU);
Szent-Királlyi Zsuzsanna 4%, Budapest (HU)

(54) Új polimorf olanzapin-hidroklorid sók, eljárás elõállításukra,
alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek

(51) C07J 5/00 (2006.01)

C07J 7/00 (2006.01) (13) B1
(11) 226.413 2008.10.14.
(21) P 00 03008 (22) 1992.06.24.
(65) T/72 588 (40) 1996.05.28.
(73) Aventis Pharma S.A., Antony (FR)
(72) Boivin, Jean, Forges les Bains (FR);

Chauvet, Christine, Párizs (FR);
Zard, Samir, Gif/Yvette (FR)

(54) Új 16-(nitrometil)-pregna-1,4-dién-3,20-dion-származékok és
eljárás elõállításukra

(62) P9202100 1992.06.24. HU
(30) 91-07784 1991.06.25. FR
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(51) C12N 15/19 (2006.01)

A61K 38/19 (2006.01)

A61K 38/48 (2006.01)

G01N 33/68 (2006.01)

C07K 14/52 (2006.01) (13) B1
(11) 226.414 2008.10.14.
(21) P 00 03505 (22) 1998.09.28.
(40) 2001.02.28.
(73) Laboratoires Serono SA, Coinsins, Vaud (CH)
(72) Proost, Paul, Heverlee-Leuven (BE);

Struyf, Sofie, Rumst (BE);
van Damme, Jo, Brüsszel (BE)

(54) Aminoterminálisa felõl csonkolt RANTES, mint kemokinan-
tagonista

(30) 97116863.8 1997.09.29. EP
97122471.2 1997.12.19. EP
98104216.1 1998.03.10. EP

(86) PCT/EP 98/06143 (87) WO 99/16877
(74) Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D21H 27/30 (2006.01)

B32B 29/00 (2006.01) (13) B1
(11) 226.408 2008.10.09.
(21) P 04 00177 (22) 2002.06.05.
(40) 2007.09.28.
(73) SCA Hygiene Products GmbH, Mannheim (DE)
(72) Müller, Heinz-Jürgen, Lampertheim (DE)
(54) Többrétegû papírtermék és eljárás a termék elõállítására
(30) 0114680.2 2001.06.15. GB
(86) PCT/EP 02/06179 (87) WO 02/103112
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F01N 3/022 (2006.01) (13) B1
(11) 226.417 2008.10.22.
(21) P 03 00454 (22) 2003.02.19.
(40) 2005.05.30.
(73) (72) Bristyán Barna, Budapest (HU)
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(54) Részecskeszûrõ kipufogódob és szûrõfej
(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

A rovatban meghirdetett szabadalmak száma: 23 db.

P392

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 11. szám II. kötet, 2008.11.28.

Megadott szabadalmak



(11) 226.232
(54) Helyettesített 3,5-difenil-1,2,4-triazolok, elõállítási eljárásaik,

fémkelátképzõként való gyógyászati alkalmazásuk és ezeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.233
(54) Eritropoietinszármazékok

(11) 226.234
(54) Keringésirendszer- és epebántalmak elleni természetes hatóanya-

gú készítmény

(11) 226.235
(54) Akasztóhurok töltelékáru vagy hasonló áruk számára, véglezárás

és eljárás töltelékáru lezárására

(11) 226.236
(54) FÖLDEÁK 97 fajtanevû lóbab (Vicia faba L.)

(11) 226.237
(54) Peszticid hatású szinergetikus készítmény és alkalmazása

(11) 226.238
(54) Telített dialkilkationos felületaktív anyagot tartalmazó tisztító-

szer és eljárás alkalmazására

(11) 226.239
(54) R-imidazolinon-származékokat tartalmazó szinergetikus hatású

herbicid készítmény és eljárás alkalmazására

(11) 226.240
(54) Eljárás magvak hõvel történõ fertõtlenítésére

(11) 226.241
(54) 2-(1-Imino-etil-amino)-etil-homocisztein, eljárás elõállítására és

az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.242
(54) Terfenadin-karbonsav, sói és optikailag tiszta izomerei alkalma-

zása gyógyászati készítmények elõállítására és gyógyászati ké-
szítmények allergiás tünetek ellen

(11) 226.243
(54) Trombininhibitor polipeptidek, eljárás ezek elõállítására, és eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 226.244
(54) Gyógyszer-kombináció a diabétesz megelõzésére vagy kezelé-

sére

(11) 226.245
(54) Tienopiridinszármazékot és HMG-CoA-reduktáz-inhibitort tar-

talmazó trombózisellenes és antiaterogén kompozíciók

(11) 226.246
(54) Glicerin-triacetát-tartalmú körömlakk gombás körömmegbetege-

dés kezelésére

(11) 226.247
(54) Újonnan izolált, sertésbõl származó cirkovírusok és cirkovírus-

vakcinák

(11) 226.248
(54) Eljárás tissue-papír és/vagy tissue-papír jellegû anyag elõállításá-

ra, valamint az eljárással elõállított anyag

(11) 226.249
(54) Tûzálló üveglemezek és elõállításuk, valamint az ahhoz alkalma-

zott vízüvegoldat

(11) 226.250
(54) Szívrásegítõ készülék és szívmûködést megtámogató berendezés

(11) 226.251
(54) Tû nélküli fecskendõ folyékony hatóanyag injekciózására

(11) 226.252
(54) Karakterválasztó eszköz és nyomtató

(11) 226.253
(54) Eljárás fa szárítására

(11) 226.254
(54) Sejttenyészetben szaporodni képes, géntechnológiailag módosí-

tott, fertõzõ nyálkatömlõ-betegséget okozó vírus (IBDV) mu-
tánsai

(11) 226.255
(54) Mycobacterium vaccae az immunrendszer Th2 aktivitásának sza-

bályozására

(11) 226.256
(54) Rekombináns Newcastle-betegség-vírus nukleoproteinmutánsa

markervakcinaként alkalmazva

(11) 226.257
(54) Gyengített Salmonella gallinarum-pullorum törzs és e törzset tar-

talmazó vakcina

(11) 226.258
(54) Antimikrobiális polipeptidek és alkalmazásuk

(11) 226.259
(54) Szerkezeti alapon tervezett herbicidrezisztens termékek

(11) 226.261
(54) Fecskendõ, folyadék nagy nyomású forrásból történõ kijuttatá-

sára

(11) 226.262
(54) Átlátszó abszorbens cikk

(11) 226.263
(54) Kompozitkendõ és eljárás kompozitkendõ elõállítására

P393

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 11. szám II. kötet, 2008.11.28.

Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások

Megtekinthetõvé vált szabadalmi leírások



(11) 226.264
(54) Berendezés kétkamrás tartályok elõállítására

(11) 226.265
(54) Összehajtható toalettedény

(11) 226.266
(54) Javított tulajdonságokkal rendelkezõ, illetéktelen hozzáférést ki-

mutató nyomtatvány, valamint eljárás laminátumok szétválasztá-
sának kimutatására

(11) 226.267
(54) Szervetlen anyagú lemez, eljárás szervetlen pigmentlemezke elõ-

állítására, továbbá pigmentlemezke

(11) 226.268
(54) 4-Jód-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-karbamido-

szulfonil]-benzoesav-észtert tartalmazó szinergetikus hatású
gyomirtó szer, eljárás elõállítására és nem kívánt növények irtá-
sára

(11) 226.269
(54) Gyógynövényekkel ízesített ásványvíz

(11) 226.270
(54) Eljárás aszimmetrikus 4,6-bisz(aril-oxi)pirimidin-származékok

elõállítására

(11) 226.271
(54) Szinergetikus fungicid készítmény és eljárás káros gombák irtására

(11) 226.272
(54) Könnyen nyitható, újrazárható zacskó

(11) 226.273
(54) Összenyomható tartály folyadékok tárolására

(11) 226.274
(54) Eljárás amidok elõállítására

(11) 226.275
(54) Laurinsavat tartalmazó rögzítõréteggel ellátott ösztradiol-tartal-

mú tapasz

(11) 226.276
(54) Progeszteronantagonisták alkalmazása diszfunkcionális méhvér-

zések kezelésére alkalmas gyógyszerek elõállítására

(11) 226.277
(54) Díszléc gépjármûszekrényekhez, valamint eljárás annak gyártá-

sára és felszerelésére

(11) 226.278
(54) Csõ alkalmazása

(11) 226.279
(54) Külsõ formarészekbõl és ezekbe behelyezett formázóanyagma-

gokból álló öntõforma

(11) 226.280
(54) Berendezés és eljárás ásványi szálak képzésére belsõ centrifugá-

lással, ezek alkalmazása ásványgyapot, valamint hõ- és/vagy
hangszigetelõ anyag elõállítására, továbbá hõ- és/vagy hangszi-
getelõ termék

(11) 226.281
(54) Kompozit forgácsolószerszám és eljárás ilyen szerszám elõállítá-

sára

(11) 226.282
(54) Csõbilincs

(11) 226.283
(54) Hajlítóberendezés

(11) 226.284
(54) Eljárás és berendezés jelzések rögzítéséhez optikai adathordozó

információs rétegében

(11) 226.285
(54) Többrétegû diszperzív tükör

(11) 226.286
(54) Jogjegyrendszer termékek jogosítottságának megjelölésére és el-

lenõrzésére, és eljárás adott termék forgalomba hozatali jogosí-
tottságának feltüntetésére

(11) 226.287
(54) Eljárás eladó és vevõ között interneten keresztül történõ vásárlás

megindítására, valamint interaktív kommunikációs egység a vá-
sárlás megindításának megkönnyítésére

(11) 226.288
(54) Polimeralapú ellenállásos merülõ fûtõelem, ezen fûtõelem alkal-

mazása, valamint eljárás ellenállásos fûtõelem elõállítására

(11) 226.289
(54) Kapcsolási elrendezés hibaáram-védõkapcsolóhoz

(11) 226.290
(54) Áramköri megszakító és fokozatállító dugó

(11) 226.291
(54) Vezérlõkészülék motorok meghajtásához félhídelrendezéssel,

valamint vezérlõberendezés

(11) 226.292
(54) Eljárás kommunikációs hálózathoz kapcsolódó kedvezmény re-

gisztrálására

A rovat 60 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 03 01832
(54) Italkeverõ

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 04679
(54) Biszfoszfonsav-aminoalkohol sók és azokat tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(21) P 01 02916
(54) Mûanyag tasakömlesztett alakú vagy szemcsés anyag vagy öm-

lesztett élelmiszer-összetevõ szállítására és tárolására

(21) P 03 01449
(54) Nyújtásra felnyíló réssel ellátott elasztizált fedõlapot tartalmazó

abszorbens termék

(21) P 04 01204
(54) Immunrendszerre ható új, heterokondenzált pirazol-3-on-szárma-

zékok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00754
(54) Automatikus folyadékadagoló berendezés kémiai analizátorok

folyadékadagolására

(21) P 06 00642
(54) Készítmények szájüregi biológiai folyamatok normalizálására

(21) P 98 02536
(54) 1,2,4-Benzotriazin-1,4-dioxid-származékokat tartalmazó paren-

terális vizes gyógyszerkészítmények és 1,2,4-benzotriazin-1,4-
dioxid-származékok alkalmazása ezek elõállítására

A rovat 7 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 220.955 (21) P 96 01523
(54) Eljárás savgyanták ártalmatlanítására

(11) 222.840 (21) P 00 01572
(54) Eljárás halogénezett szénhidrogént tartalmazó, környezetre ártal-

mas anyagok kezelésére

(11) 225.728 (21) P 01 04135
(54) Eljárás olajos szennyvizek flokkulálással történõ tisztítására

(11) 225.950 (21) P 04 01001
(54) Hideg aszfalt kátyúzókeverék és eljárás ennek elõállítására

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(21) P 06 00142
(54) Egészségi állapotot javító hatású, természetes alapanyagú kozme-

tikai és gyógyászati készítmény

(21) P 99 03291
(54) Eljárás szilárduló olvadt fém hõkezelésére, plazmagenerátor az

eljárás megvalósításához, valamint elektród ilyen plazmagenerá-
torhoz

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(21) P 03 00511
(54) Karbohidrid akkumulátor

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás GB9A

(11) 207.444 (21) 4191/90
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 207.988 (21) 5405/88
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 215.392 (21) P 94 01489
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 216.830 (21) P 92 02385
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 218.480 (21) P 95 01756
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 219.916 (21) P 94 01488
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 222.994 (21) P 95 03141
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(11) 224.107 (21) P 01 01264
(73) Tank Seal Systems Pty Ltd., Maylands (AU)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 226.071 (21) P 01 04070
(73) Sika Technology AG, Zürich (CH)
(74) Somlai Mária, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(11) 226.206 (21) P 98 02896
(73) CytRx Corporation, Los Angeles California (US)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 00 00426
(73) NYCOMED GmbH, Konstanz (DE)
(74) dr. Jalsovszky Györgyné és dr. Miskolczi Mária, Budapest

(21) P 00 00552
(73) CytRx Corporation, Los Angeles, CA 90049 (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 00 01583
(73) CytRx Corporation, Los Angeles, CA 90049 (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 00 01646
(73) BASF SE 100%, Ludwigshafen (DE)
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 01 04039
(73) Elan Pharma International Limited, Monksland, Athlone Co.

Westmeath (IE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 04088
(73) Roche Palo Alto LLC, Palo Alto, Kalifornia (US)
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 02493
(73) NPIL PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED 100%,

Huddersfield, West Yorkshire (GB)
(74) dr. Jalsovszky Györgyné és dr. Miskolczi Mária, Budapest

(21) P 02 03182
(73) NPS Pharmaceuticals, Inc., Bedminster, New Jersey (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03206
(73) BASF Agro B.V., Arnhem (NL),

Wädenswil-Branch, Au (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 01173
(73) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

(21) P 03 02049
(73) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Northfield,

Illinois (US)
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(21) P 03 02049
(73) KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC, Northfield,

Illinois (US)
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest

(21) P 03 03185
(73) NPS Pharmaceuticals, Inc., Bedminster, New Jersey (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 03584
(73) CytRx Corporation, Los Angeles, CA 90049 (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 04 01898
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, Osaka-shi, Osaka (JP);

Sanofi-Aventis, Paris (FR)
(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
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(21) P 04 01900
(73) Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation,

Osaka-shi, Osaka (JP);
Sanofi-Aventis, Paris (FR)

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

(21) P 04 02526
(73) CytRx Corporation, Los Angeles, CA 90049 (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 04 02639
(73) Nerviano Medical Sciences S.r.l., 20014 Nerviano MI (IT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 05 00909
(73) Hódmarket Kft., Szeged-Szõreg (HU)

(21) P 97 01349
(73) CytRx Corporation, Los Angeles, CA 90049 (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 98 02897
(73) CytRx Corporation, Los Angeles, CA 90049 (US)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 99 02473
(73) BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Wädenswil-Branch, Au (CH)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 32 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás FH9A

(21) P 94 01960
(73) Novozymes Biopharma UK Limited , NOTTINGHAM (GB)
(74) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 04 01232
(73) Molnár János 100%, Budapest (HU)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 03 02914
(73) RECTICEL Automobilsysteme GmbH, Rheinbreitbach (DE)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 06 00209
(73) dr. Szegõ András 51%, Budapest (HU);

Detre Tamás 15%, Nagymaros (HU);
Kollárik Lászlóné 10%, Budapest (HU);
Mármarosi Tamásné 10%, Biatorbágy (HU);
dr. Rácz István 7%, Budapest (HU);
Szabó Zoltán 7%, Budapest (HU)

(74) dr. Szegõ András, Budapest

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése FH9A

(21) P 98 02379
(73) Kiss Lukács, Szolnok (HU)
(74) Rónaszéki Tibor, Budapest

(21) P 03 01098
(71) dr. Õsz János, Telki (HU)
(74) Varga Tamás Péter, VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs

Iroda Kft., Budapest

(21) P 06 00209
(73) dr. Szegõ András 51%, Budapest (HU);

Detre Tamás 15%, Nagymaros (HU);
Kollárik Lászlóné 10%, Budapest (HU);
Mármarosi Tamásné 10%, Biatorbágy (HU);
dr. Rácz István 7%, Budapest (HU);
Szabó Zoltán 7%, Budapest (HU)

(74) Risbjergné dr. Farkas Erzsébet, Budapest

(21) P 06 00704
(73) Partium ’70 Zrt., Debrecen (HU)
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC9A

(11) 218.353 (21) P 94 01960
(54) Eljárás alacsony kolorimetriás indexû, rekombináns humán szé-

rumalbumin elõállítására
(73) Novozymes Biopharma UK Limited , NOTTINGHAM (GB)

(11) 222.162 (21) P 99 04701
(54) Elrendezés emberi szervezet relaxálására és a közérzet javítására
(73) POLÁRIUM Hangulat- és Közérzetjavító Kft., Budapest (HU)

(11) 226.361 (21) P 97 00108
(54) Eljárás szubsztituált szulfoxidok elõállítására
(73) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)

(21) P 01 01751
(54) Fungicid hatású 6-(4-alkoxi-2-halogén-fenil)-triazolo-pirimidin-

származékok, intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk
(73) WYETH HOLDINGS CORPORATION, Madison,

New Jersey (US)

(21) P 02 02493
(54) Eljárás hidrogénezésre katalitikus hidrogénátvitellel
(73) NPIL PHARMACEUTICALS (UK) LIMITED, Huddersfield,

West Yorkshire (GB)

(21) P 04 00418
(54) Eszköz lineárisan polarizált fény elõállítására, továbbá eljárások

állattenyésztéshez és vetõmagvak csíraképességének javítására
(73) Polárium Hangulat és Közérzetjavító Kft., Budapest (HU)

(21) P 04 01574
(54) Elfordulás és kinyomódás ellen biztosított módon lemezdarabba

besajtolható önlyukasztó rögzítõelem
(73) Acument GmbH & Co. oHG, Neuwied (DE)

A rovat 7 db közlést tartalmaz.
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Helyreigazítás TH4A

(11) 226.037 (13) B9(21) P 95 03705
(54) Eljárás antihisztamin-hatású 4-difenil-metil/difenil-metoxi-pipe-

ridin-származékok elõállítására és az eljárás intermedierjei

(11) 226.271 (13) B9(21) P 98 02728
(54) Szinergetikus fungicid készítmény és eljárás káros gombák irtá-

sára

(11) 226.141 (13) B9(21) P 99 02963
(54) Eljárás amino-alkoholok és származékaik elõállítására

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

P398

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 11. szám II. kötet, 2008.11.28.

Vegyes szabadalmi közlemények


	Adatközlés szabadalmi bejelentésekről
	A – SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
	B – SZEKCIÓ IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
	C – SZEKCIÓ VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
	E – SZEKCIÓ HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
	F – SZEKCIÓ MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
	G – SZEKCIÓ FIZIKA
	H – SZEKCIÓ VILLAMOSSÁG

	Szabadalmi bejelentés közzététele
	A – SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
	B – SZEKCIÓ IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
	C – SZEKCIÓ VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
	D – SZEKCIÓ TEXTIL, PAPÍR
	E – SZEKCIÓ HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
	F – SZEKCIÓ MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS
	G – SZEKCIÓ FIZIKA
	H – SZEKCIÓ VILLAMOSSÁG

	Külön tájékoztatás újdonságkutatásról
	A – SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

	Megadott szabadalmak
	A – SZEKCIÓ KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
	C – SZEKCIÓ VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
	D – SZEKCIÓ TEXTIL, PAPÍR
	F – SZEKCIÓ MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

	Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások
	Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése
	Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt FC4A
	Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A
	Végleges szabadalmi oltalom megszűnése lemondás miatt MH4A
	Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A
	Szabadalmi oltalom megszűnését megállapítóhatározat visszavonása RH9A

	Vegyes szabadalmi közlemények
	Jogutódlás GB9A
	Képviseleti megbízás FH9A
	Képviselet megszűnése FH9A
	Név-, illetve címváltozás HC9A
	Helyreigazítás TH4A



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b0020006e0061002000730074006f006c006e00ed006300680020007400690073006b00e10072006e00e100630068002000610020006e00e1007400690073006b006f007600fd006300680020007a0061015900ed007a0065006e00ed00630068002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003b303b903b1002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002003c303b5002003b503ba03c403c503c003c903c403ad03c2002003b303c103b103c603b503af03bf03c5002003ba03b103b9002003b403bf03ba03b903bc03b103c303c403ad03c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f006200650020005200650061006400650072002000200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HRV <FEFF005a00610020007300740076006100720061006e006a0065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0061007400610020007a00610020006b00760061006c00690074006500740061006e0020006900730070006900730020006e006100200070006900730061010d0069006d006100200069006c0069002000700072006f006f006600650072002000750072006501110061006a0069006d0061002e00200020005300740076006f00720065006e0069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400690020006d006f006700750020007300650020006f00740076006f00720069007400690020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006b00610073006e0069006a0069006d0020007600650072007a0069006a0061006d0061002e>
    /HUN <FEFF004d0069006e0151007300e9006700690020006e0079006f006d00610074006f006b0020006b00e90073007a00ed007400e9007300e900680065007a002000610073007a00740061006c00690020006e0079006f006d00740061007400f3006b006f006e002000e9007300200070007200f300620061006e0079006f006d00f3006b006f006e00200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c002c00200068006f007a007a006f006e0020006c00e9007400720065002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002c00200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000e9007300200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c00200020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f3007700200050004400460020007a002000770079017c0073007a010500200072006f007a0064007a00690065006c0063007a006f015b0063006901050020006f006200720061007a006b00f30077002c0020007a0061007000650077006e00690061006a0105006301050020006c006500700073007a01050020006a0061006b006f015b0107002000770079006400720075006b00f30077002e00200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000700065006e007400720075002000740069007001030072006900720065002000640065002000630061006c006900740061007400650020006c006100200069006d007000720069006d0061006e007400650020006400650073006b0074006f00700020015f0069002000700065006e0074007200750020007600650072006900660069006300610074006f00720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f044004350434043d04300437043d043004470435043d043d044b044500200434043b044f0020043a0430044704350441044204320435043d043d043e04390020043f043504470430044204380020043d04300020043d043004410442043e043b044c043d044b04450020043f04400438043d044204350440043004450020043800200443044104420440043e04390441044204320430044500200434043b044f0020043f043e043b044304470435043d0438044f0020043f0440043e0431043d044b04450020043e0442044204380441043a043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e00200020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f0062006500200050004400460020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020006e00610020006e0061006d0069007a006e006900680020007400690073006b0061006c006e0069006b0069006800200069006e0020007000720065007600650072006a0061006c006e0069006b00690068002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF004d00610073006100fc0073007400fc002000790061007a013100630131006c006100720020007600650020006200610073006b01310020006d0061006b0069006e0065006c006500720069006e006400650020006b0061006c006900740065006c00690020006200610073006b013100200061006d0061006301310079006c0061002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


		2008-11-26T11:53:47+0100
	Törőcsik Zsuzsanna




