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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK
(51) A01G 3/08
(2006.01)
A01G 23/083 (2006.01)
A01G 23/093 (2006.01)
A01G 23/095 (2006.01)
B27L 11/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00288
(22) 2006.04.11.
(71) (72) Lukács István, Szentkirályszabadja (HU)
(54) Többcélú kommunális és erdészeti munkagép
(57) A találmány tárgya többcélú erdészeti és kommunális munkagép,
amelynek két vagy három tengelye van, melyek hidromotorral vannak
meghajtva. A munkagépnek forgatható és munkahengerrel emelõ gémje
van, valamint magasságkiegyenlítõ és vízszintezõ vezérléssel ellátott
talpalókarral van ellátva. A gém végére hidraulikus vagy elektromos
meghajtású láncfûrész, körfûrész vagy olló szerelhetõ. A gépre kapcsolható egy szemcsés anyagokat komprimált levegõvel (10), illetve nagy
nyomású vízsugárral szállító fakitermelõ berendezés. A munkagéphez
csatlakoztatni lehet bozót, és aljnövényzet-tisztító, aprító berendezést
valamint különbözõ profilú árkoló- és tömörítõ kanalat, kérgezõberendezést vagy gödörfúrót. A munkagép meghajtható a ledarált anyagok elgázosítása révén nyert gázzal, amelynek termelõdéséhez és összegyûjtéséhez a munkagépnek forgódobbal rendelkezõ lekapcsolható keverõgázosítótartálya van. A munkagép képes szerves hulladékok tömörítésére az elgázosítás elõtt, valamint a gázosításnál alkalmazott gumisátrak
felépítéséhez üvegszál-erõsítésû teleszkópos tartógerendák, bordák telepítésére, illetve a gép közelébe telepített, gázosítótartályok keverõdobjának meghajtására, és a keletkezett gázt hûtött kompresszoron és
hûtött vezetékeken keresztül túlnyomásos tárolótartályokba való töltésére. A savakkal létrehozott gázosítás és az azt követõ lúg injektálása
saválló injektorokkal történik.

(51) A01G 15/00
(2006.01)
F03G 6/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00265
(22) 2007.04.05.
(71) (72) Király Ernõ, Budapest (HU)
(54) Tornádógyûrû-berendezés, valamint eljárás mesterséges tornádó létrehozására
(74) Kormos Ágnes Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya tornádógyûrû-berendezés és eljárás mesterséges tornádó létrehozására. A berendezésnek két koncentrikus hengerbõl
összeállított teste, valamint a testen belül elhelyezett légszállító egységei vannak. Az egyik henger levegõ beszívására alkalmas belsõ henger
(1), amelyre annak legalább alsó és felsõ részén légterelõk (3) vannak
rögzítve. A másik henger a belsõ hengert (1) és a légterelõket (3) is körülvevõ külsõ henger (2). A belsõ henger (1) és a külsõ henger (2) között
a levegõ áramlásának elindítására és fenntartására szolgáló legalább kettõ légszállító egység (4) van a belsõ henger (1) hosszanti tengelyével elõnyösen 45°-os, illetve 135°-os szöget bezáróan elhelyezve. A belsõ henger (1) és a külsõ henger (2) belsõ átmérõi a hengerek végei felé esõ
részen a hossztengelyek függvényében változóak, a hengerpalástok
végeihez közelebb növekedõen vannak kialakítva.
A találmány szerinti eljárásra jellemzõ, hogy a tornádógyûrû-berendezés belsõ hengere (1) és külsõ hengere (2) közötti terébe levegõt
vezetnek be, és a levegõ áramlásának elindítását, majd fenntartását légszállító egységekkel (4) biztosítják, miközben az áramló levegõt a belsõ henger (1) és a külsõ henger (2) között elhelyezett légterelõkkel (3)
spirális mozgásra késztetik addig, amíg az áthaladó levegõ sebessége
és mennyisége a tornádógyûrû-berendezés áteresztõ kapacitásának maximumát eléri, s így a tornádógyûrû-berendezésbe bejutni már nem képes levegõt a tornádógyûrû-berendezésen kívül kényszerítik spirális
mozgásra úgy, hogy mozgásuk tengelye továbbra is a tornádó gyûrû
berendezés marad. Majd a tornádógyûrû-berendezés, mint igen gyors
áramlási sebességû központ körül egyre nagyobb átmérõjû mesterséges
ciklont hoznak létre, amelynek méretét újabb erejét vesztett, spontán
létrejövõ ciklon illetve ciklonok odavonzásával és beintegrálásával tovább növelik, és az így elõállított mesterséges tornádót a feláramlásra
képes meleg levegõ utánpótlásáig fenntartják, a spontán keletkezett
tornádók mozgását kontrolálják, szabályozzák, újabb spontán tornádók
kialakulását – különösen lakott területeken – megakadályozzák.

1. ábra

1. ábra
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(51) A01G 23/00
(2006.01)
G01B 11/28
(2006.01)
G01C 11/04
(2006.01)
G01F 17/00
(2006.01)
G06T 17/00
(2006.01)
(13) A2
(21) P 07 00262
(22) 2007.04.04.
(71) Nyugat-Magyarországi Egyetem 34%, Sopron (HU);
dr. Molnár Sándor 17%, Sopron (HU);
dr. Varga Ferencné 17%, Sopron (HU);
Szalai László 16%, Sopron (HU);
Komán Szabolcs 16%, Sopron (HU)
(72) dr. Molnár Sándor, Sopron (HU);
dr. Varga Ferencné, Sopron (HU);
Szalai László, Sopron (HU);
Komán Szabolcs, Sopron (HU)
(54) A sarangolt hengeres fa választékok (papírfa, rostfa, tûzifa)
mennyiségének meghatározása fotoanalitikai módszerrel
(57) A sarangolt hengeresfa választékok mennyiségének meghatározására ma nincs egységesen elfogadott eljárás. A módszer egy fotoanalitikus eljárás, melynek keretében a sarangról készült fénykép alapján a sarangon belüli faanyag aránya egyértelmûen meghatározható.
(51) A01K 1/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00318
(22) 2007.05.04.
(71) (72) Fekete István, Abony (HU)
(54) Javított tulajdonságú ketrecegyüttes nyulak tenyésztésére
(74) dr. Pál András, Pál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya javított tulajdonságú ketrecegyüttes nyulak tenyésztésére, amely az egymástól eltérõ nemû és korú egyedek befogadására alkalmas, fallal határolt életteret, az életteret egymástól elhatárolt
térrészekre szétválasztó térhatároló tagokat, valamint a térhatároló tagok legalább egy részében kialakított átvezetõ nyílásokat tartalmaz, az
életteret alkotó térrészek között legalább egy darab bakfolyosó és legalább két darab anyatartó térrész van, az anyatartó térrész és a bakfolyosó között külsõ térhatároló tagok vannak elhelyezve, a külsõ térhatároló
tagokban külsõ átvezetõ nyílások vannak, a külsõ átvezetõ nyílásokhoz
pedig azok alakjától eltérõ alakú és/vagy annak szabad méretét meghaladó méretû, anyanyúlra felhelyezhetõ gallérok vannak hozzárendelve.
A gallér méretétõl és/vagy alakjától eltérõ méretû és/vagy alakú,
bak nyúlra felerõsíthetõ kolonccal van kiegészítve, ahol a kolonc a külsõ átvezetõ nyílás (21a) méretéhez és alakjához igazodó, használati
helyzetében a külsõ átvezetõ nyíláson (21a) átvezethetõ alakkal és mérettel rendelkezik, továbbá az élettérnek (10) az anyatartó térrészhez
(12) csatlakozó legalább egy fialtató térrésze (13) van, az anyatartó térrész (12) és a fialtató térrész (13) közé belsõ térhatároló tag (22) van
beiktatva, az anyatartó térrészt (12) a fialtató térrésztõl (13) elválasztó
belsõ térhatároló tag (22) belsõ átvezetõ nyílással (22a) van ellátva, a
belsõ átvezetõ nyílásnak (22a) a gallér (30) átbocsátására alkalmas, de
a kolonc (40) áteresztését kizáró alakja és mérete van, a belsõ átvezetõ
nyílás (22a) segédnyílással (22b) van társítva, a segédnyílás (22b)
aljának (22c) közelében egyik akadályelem (22d) és/vagy a segédnyílásban (22a) másik akadályelem (22e) van fölszerelve.

1. ábra

(51) A01K 47/00
(2006.01)
A01K 47/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00768
(22) 2006.10.09.
(71) (72) Tóth Zoltán, Fényeslitke (HU)
(54) Méhek élettevékenysége által forgatott forgó fészekkeretes
méhkaptár és eljárás méhcsaládok tartására, tenyésztési
szempontból történõ kiválasztására
(57) A találmány tárgya méhek élettevékenysége által forgatott forgó fészekkeretes méhkaptár (1), méhcsaládok tartására, tenyésztési szempontból történõ kiválasztására. A találmány lényege, hogy a forgó fészekkeretes fiókban (3), forgó fészekkeretek (9) vannak záró forgó fészekkeretek (17) között egymáshoz kapcsolva, és legalább egyik záró
forgó fészekkeret (17) egyirányú forgást megengedõ szerkezettel (12)
van ellátva, mely a kaptár vázszerkezetében, falában kialakított tartóba
illeszkedik. A találmány tárgya továbbá eljárás méhcsaládok tartására, a
méhcsaládok állapotának és egyes tenyésztési tulajdonságainak a fordulatszámláló eredményébõl történõ megállapítására.
A méhkaptár nemcsak paraziták, atkák, például varroa atka szaporodásának megzavarására alkalmas, hanem egyik célszerû kialakítása a
kis kaptárbogár imágónak, lárváinak csapdázására is.

1. ábra
(51) A43B 13/28
(2006.01)
A43B 9/16
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00541
(22) 2007.08.17.
(71) Chen, Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien (TW)
(72) Chen, Chuang-Chuan, Taipei Country (TW)
(54) Cipõ
(30) 095140135 2006.10.30. TW
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány módot ad a cipõfelsõrész (200) és a járótalp (240) egymáshoz kapcsolásának elõsegítésére. A találmány szerinti cipõ tartalmaz: cipõfelsõrészt (200), amely oldalsó cipõfelsõrészt (210) és alsó cipõfelsõrészt (220) tartalmaz; összekötõ közdarabot (230), amely egy, az
oldalsó cipõfelsõrészt (210) körülvevõ elsõ felületet (231), egy, az elsõ
felülethez (231) kapcsolódó, és kifelé irányba nyúló második felületet
(232), egy, a második felülethez (232) kapcsolódó, és lefelé irányba nyúló harmadik (233) felületet, valamint egy, a harmadik felülethez (233)
kapcsolódó, és befelé irányba nyúló negyedik felületet (234) tartalmaz,
továbbá a második felület (232) több lyukat (235) tartalmaz; és egy, az
összekötõ közdarabot (230) és az alsó cipõfelsõrészt (220) körülvevõ járótalpat (240), amelynél a járótalpat (240) képezõ anyag kitölt egy, az
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összekötõ közdarab (230) negyedik felülete (234) és az alsó cipõfelsõrész (220) közötti rést, valamint a második felületen (232) lévõ lyukakat
(235).

4. ábra

2. ábra
(51) A47C 5/04
(2006.01)
A47C 5/06
(2006.01)
A47C 5/10
(2006.01)
A47C 9/00
(2006.01)
A47C 15/00
(2006.01)
A61H 19/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00083
(22) 2007.01.25.
(71) (72) Borsi Zoltán, Máriapócs (HU)
(54) Tposer mozgást segítõ szék, szexuális segédeszköz
(74) dr. Gaál Attila ügyvéd, Nyíregyháza
(57) A találmány a Tposer mozgást segítõ szék, szexuális segédeszköz,
amelynek rozsdamentes acél kerete (2) és vastag természetes illatosított
gumiszalag nyerge (5) van.
A gumiszalag nyereg az acélvázra oldalirányból, rozsdamentes
acélcsavarokkal biztonságosan csatlakoztatható (3; 4; 6). A találmány
lényege olyan szexuális segédeszköz, amely kivitelében szék, könnyen
össze- és szétszerelhetõ, állítható magasságú, és az együttlétek alkalmával (7) a föl-le mozgást rugalmasságánál fogva segíti, így megkímél
az idõközben fellépõ fizikai fáradtságtól és javítja az együttlétek minõségét.

(51) A61B 5/11
(2006.01)
A61F 5/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00655
(22) 2004.11.12.
(71) International Patent Owners (Cayman) Limited,
Grand Cayman (KY)
(72) Sherry, Eugene, Penrith, New South Wales (AU);
Egan, Michael, Blacktown, New South Wales (AU);
Lye, Bob, Brookvale, New South Wales (AU)
(54) Mérõeszköz sebészeti eljárásban való alkalmazáshoz
(30) 20039062382003.11.12. AU
(86) PCT/AU 04/01568
(87) WO 05/046475
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt mérõeszköz sebészeti eljárásban való alkalmazáshoz egy elsõ síkban lévõ elsõ szög és egy második síkban lévõ második szög meghatározására, amely mérõeszköz tartalmaz:
testet, és a testhez szerelt függõhimbát, amely lokális gravitációs
mezõ hatása alatt függ, és amely az elsõ szög és a második szög meghatározásához mind az elsõ síkban, mind a második síkban alkalmas a
testhez viszonyított elfordulásra. A találmány másrészt olyan mérõeszköz, amely két függõhimbát tartalmaz.

23. ábra

1. ábra
(51) A47C 7/18
(2006.01)
A47C 7/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00536
(22) 2007.08.15.
(71) (72) Kovács Attila, Budapest (HU);
Kovács Krisztián, Budapest (HU)
(54) Légmatrac
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi
Iroda, Budapest
(57) A találmány szerinti légmatracot az jellemzi, hogy légzáró réteggel
(4, 9) bevont, azzal egybedolgozott habanyaga (5, 10) és habanyag (5,
10) rugalmasságát és dinamikus mûködését biztosító nyomásszabályozó
szelepe (12, 15) van.

(51) A61B 17/00
(2006.01)
A61B 19/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00896
(22) 2006.12.04.
(71) Kullancs Bt., Páty (HU)
(72) dr. Kapiller Zoltán, Páty (HU)
(54) Eltávolító eszköz kisméretû kullancsok, különösen kullancslárvák vagy kullancsnimfák számára
(57) A találmány tárgya eltávolítóeszköz kisméretû kullancsok,
különösen kullancslárvák vagy kullancsnimfák számára, amely eszköz
szárból (3) és a szárhoz (3) nyakkal (2) vagy nyak (2) nélkül csatlakozó
hegybõl (1) áll.
A találmány lényege, hogy
– a hegy (1) a nyakhoz (2) vagy a szárhoz (3) illeszkedõ talpával
szemben levõ, az eszköz szimmetriasíkjára merõleges keskeny oldala
0,4–0,6 mm hosszúságú tompa élként van kialakítva, míg
– a tompa él, valamint legalább a hegyen (1) lévõ összes élek legalább 0,2 mm-es sugárral le vannak kerekítve.
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1. ábra
(51) A61F 2/02
(2006.01)
A61B 17/56
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00338
(22) 2007.05.11.
(71) (72) dr. Kádas István, Budapest (HU);
Bagi István, Budapest (HU);
Kádas Dániel, Budapest (HU);
dr. Szita János, Budapest (HU);
dr. Hangody László, Budapest (HU)
(54) Rögzítõ és feszítõ implantátum, elsõsorban térdszalag pótlásához
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány szerinti implantátum elsõsorban térdszalag pótlásához
használható, és egyik végénél a csonthoz rögzített térdszalag oltvány
(21) szabad végét befogó elemmel, a befogó elemet feszítõ elemmel (4),
valamint a befogó és feszítõ elemeket befogadó és a csonthoz rögzített
tokkal (1) van ellátva. A tok (1) egy csõ, amely a proximális oldalán, belül csavarmenettel (2) és legalább egy vezetõhoronnyal (3), kívül pedig
rögzítõelemmel van ellátva. A találmány szerinti konstrukciónál a befogó elemet (6) feszítõ elem (4) a tok (1) belsõ csavarmenetébe (2) illeszkedõ, központi átmenõ furattal (7) ellátott dugó, amelynek proximális
végén nyomatékátadó elem, disztális végén pedig forgást megengedõ és
tengelyirányú mozgást gátló kapcsolóelem (9) van és a befogó elem (6)
legalább proximális végén a tok (1) furatába illeszkedõ alakú, a feszítõ
elem (4) forgást megengedõ és tengelyirányú mozgást gátló kapcsolóelemével (9) kapcsolódó csatlakozó része (10) van, továbbá külsõ
palástján legalább egy, a tok (1) vezetõhornyába vagy hornyaiba (4)
illeszkedõ vezetõeleme(i) (5) van(nak).

1. ábra
(51) A61F 2/34
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00424
(22) 2007.06.19.
(71) Sanatmetal Ortopédiai és Traumatológiai Eszközöket Gyártó
Korlátolt Felelõsségû Társaság, Eger (HU)
(72) dr. Csernátony Zoltán, Debrecen (HU)
(54) Beültethetõ vápaegység csípõprotézisekhez
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya beültethetõ vápaegység csípõprotézisekhez,
amely vápabetét legalább egy részének befogadására szolgáló mélyedést körülzáró fallal rendelkezõ vápacsészét, valamint a vápacsészéhez
hozzákapcsolható rögzítõ részegységet tartalmaz, ahol a vápacsészének
csatlakozó idomokkal ellátott pereme, míg a rögzítõ részegységnek egy
vagy több kapcsolóidoma van, a rögzítõ részegység kapcsolóidoma pe-

dig közvetlenül vagy kötõelem segítségével a vápacsésze peremének
csatlakozó idomával van összekötve, és a rögzítõ részegység így van a
vápacsészével összeerõsítve.
A találmány jellegzetessége, hogy a rögzítõ részegység (30) a peremnek (20) csak egy részét lefedõ, arra ráhelyezhetõ belsõ érintkezõ
sávval (31), valamint a belsõ érintkezõ sávból (31) kinyúló, és a belsõ
érintkezõ sávhoz (31) viszonyítva elhajlítható és/vagy elfordítható
nyaktaggal (33) rendelkezik, a kapcsolóidomok (32) a rögzítõ részegység (30) belsõ érintkezõ sávjában (31) vannak elrendezve, míg a nyaktag (33) csontcsavarok (40) fogadására alkalmas egy vagy több átvezetõ járattal (34) van kiegészítve, a vápaegység (1) beültetett helyzetében
pedig a peremre (20) legalább két darab, egymástól függetlenül elmozdítható és egymástól ugyancsak függetlenül fölerõsíthetõ rögzítõ részegység (30) van fölszerelve.

2. ábra
(51) A61F 13/38
(2006.01)
A61F 11/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00144
(22) 2007.02.09.
(71) (72) Tuska Tamás, Budapest (HU)
(54) Egyszer használatos váladékeltávolító eszköz, különösen fültisztításra
(57) A találmány tárgya egyszer használatos váladékeltávolító eszköz,
különösen fültisztításra, amelynek fogórésze (1), tisztítófeje (3), a fogórészt (1) és a tisztítófejet (3) összekötõ, fül-, vagy orrjáratba történõ
könnyû bevezetésre szolgáló csöve (2) van. A találmány szerinti váladékeltávolító eszközre jellemzõ, hogy a fogórész (1), a csõ (2) és a tisztítófej (3) rugalmas anyagból elõállított, hermetikus zárt rendszert alkot, a
fogórész (1) falvastagsága (11) a csõ (2) falvastagságával (21) közel
megegyezik, a tisztítófej (3) falvastagsága (31) pedig mind a fogórész
(1) falvastagságánál (11), mind a csõ (2) falvastagságánál (21) lényegesen vékonyabb. A fogórész (1) a zárt rendszerben lévõ levegõ nyomásának szabályozására alkalmas alakú, a tisztítófej (3) használatkor a fülvagy orrjárat belsõ felületére szorosan illeszkedõ formájúra van kialakítva. A tisztítófejnek (3) a fül- vagy orrjárat megfelelõ belsõ részével
érintkezõ külsõ felületére pedig használatra kész állapotban puha és
nedvszívó anyagból elõállított csíkok (4) a tisztítófej (3) végétõl (32)
túlnyúlóan visszahajtva, a tisztítófej (3) alsó részéhez vannak oldhatatlan kötéssel rögzítve.

1. ábra

(51)
(21)
(71)
(54)
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A61H 1/02
(2006.01)
(13) A1
P 07 00314
(22) 2007.05.02.
(72) Ádám Tamás, Budapest (HU)
Ágy porckorong és izombántalmak kezelésére
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(57) A találmány tárgya ágy porckorong- és izombántalmak kezelésére,
amelynek támasztótalpakkal (12) rögzített, távtartókkal (3) és átfordulásgátlókkal (2), kapaszkodóval (4), egyben legurulásgátlóval ellátott
tartóbakján (1) vízszintes tengely körül (T) átfordítható, keretben (5)
rögzített görgõs szivacshengerekbõl (6) álló feklapja (11) van, a feklap
(11) két nagyobb méretû szivacshengerbõl (8) és lábtartóból (3) álló,
méretre állítható bokarögzítõvel (7) és combrögzítõ hevederrel (10) van
felszerelve. Ezen kívül a kapaszkodón (4) adott távolságokra helyezett
furatok (13) vannak, az ezek által behatárolt vízszintes tengely (T1)
mentén beillesztett támasztók szabályozzák az átfordulás mértékét.
Igény szerint a vízszintes tengely (T) alatti, a tartóbak (1) lábai által
határolt háromszögben elhelyezhetõ kézi- vagy villanymotoros csigahajtás, amely a tengelyt (T) mozgatja, kiváltva a kézi átforgatást.

1. ábra

(51) A61H 1/02
(2006.01)
A63B 23/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00646
(22) 2007.10.04.
(71) (72) Bujdák Attila, Nagyréde (HU)
(54) Nyújtópad egészségügyi kezeléshez
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
(57) Nyújtópad (10) (11) egészségügyi kezeléshez, amelynek a beteg ráfekvését megengedõ vízszintes alaphelyzetû merev padja és ehhez rögzített tartóállványa (12) van, a pad (11) egyik végéhez a beteg lábát vagy
fejét tartó és a padhoz kapcsoló kengyel (13) csatlakozik, a pad (11)
szöghelyzete a tartóállvánnyal (12) létesített csuklós (31) kapcsolat révén a vízszintes és egy maximálisan megdöntött helyzet között folyamatosan változtatható, a pad (11) a szöghelyzet-változtatást biztosító helyzetállító szerkezettel kapcsolódik, amely mindkét irányú szöghelyzetállító mozgást biztosító, és bármely helyzetben a padot (11) rögzítõ, a
beteg által mûködtethetõ vezérlõkapcsolót (15) tartalmaz.

1. ábra

(51) A61K 31/20
(2006.01)
A61K 31/122 (2006.01)
A61K 31/355 (2006.01)
A61K 35/74
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00552
(22) 2007.08.27.
(71) (72) dr. Fehér János, Budapest (HU)
(54) Készítmény és eljárás gyulladás gátlására
(74) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
(57) A találmány gyulladásgátló eljárásokra és készítményekre vonatkozik emberi és emlõs állati szervezetben a gyulladás elemi gátlására. Lényege, hogy a gyulladásban érintett sejtekben gátolja a gyulladást kiváltó lipoid-peroxid keletkezését oly módon, hogy a plazmamembrán redox rendszerébe (PMRS) juttatja a következõ anyagokat
a) elemi gyulladásgátló hatóanyag-kombináció, amely tartalmaz:
i)
legalább egy omega-3 zsírsavat és
ii) E-vitamint és
iii) koenzimQ-t (CoQ) és/vagy
iv) adott esetben egy probiotikumot;
b) segédanyagokat, elõnyösen valamely gyógyszerészetileg elfogadható emulgeáló szert.
Elõnyös készítmények a lipidemulziók parenterális adagolásra.
(51) A61N 5/00
(2006.01)
A61H 9/00
(2006.01)
A61N 7/00
(2006.01)
H04R 1/00
(2006.01)
A61H 23/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00602
(22) 2007.09.17.
(71) (72) Kurcsik János, Hatvan (HU)
(54) Hordozható készülék, amelynek az érszûkületbõl, fáradtságból, megerõltetésbõl adódó lábfájdalomnak csökkentése,
megszüntetése a célja
(57) A talpra helyezett kezelõfej (1) három jelátalakítója (4a, 4b, 4c) és a
negyedik elektromágneses teret létrehozó jelátalakító (4d) által létrehozott összetett hang és mágneses tér hatására a kezelés hatásosan hat a
fenti fájdalmak megszüntetésére. A kezelõfej (4) a jelgenerátor (1) által
elõállított 38 Hz-tõl 14 500 Hz-ig folyamatosan növekvõ 90 sec idõ
alatt felfutó és ezt periodikusan ismétlõ jelet állít elõ, amit az erõsítõvel
(2) felerõsítve az idõkapcsolóval (3) szabályozva van vezérelve. A kezelõfej kialakításánál figyelni kell a jelátalakítók elhelyezésére, miszerint
a három hangfrekvenciás jelátalakítót (4a, 4b, 4c) a talp teljes hosszában
kell elhelyezni és úgy kell bekötni, hogy a középsõ inverzben mûködjön
a két szélsõhöz képest. A negyedik elektromágneses teret létrehozó
jelátalakítót (4d) pedig a talpszinttõl egy cm-re a talpat körülvéve kell
tekercselni.

1. ábra
(51) A61N 5/06
(2006.01)
A61N 5/073
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00570
(22) 2007.09.03.
(71) Optimal Optik Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Domján László, Budapest (HU);
Kautny Szabolcs, Budapest (HU);
Molnár András, Budapest (HU);
Sághy Attila, Mosonmagyaróvár (HU);
dr. Szarvas Gábor, Budapest (HU)
(54) Gyógyászati lámpa, gyógyászati lámpa lámpaházához csatlakoztatható polarizációs szûrõ és szûrõkészlet, valamint ezekbõl álló gyógyászati lámpakészlet
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(57) A találmány tárgya olyan gyógyászati lámpa (1), amely tartalmaz
apertúrával (5) rendelkezõ lámpaházat (2), a lámpaházon (2) belül elrendezett fényforrást (4), és a lámpaházhoz (2) eltávolíthatóan csatlakoztatható polarizációs szûrõt (3).
A találmány tárgya továbbá gyógyászati lámpa (1) lámpaházához
(2) csatlakoztatható polarizációs szûrõ (3) készlet, amelynek lényege,
hogy egymás után elrendezett polarizátorral (9) és különbözõ hullámhossztartományban áteresztõ hullámhossz-szûrõvel rendelkezõ polarizációs szûrõket (3) tartalmaz.
A találmány tárgya továbbá ilyen polarizációs szûrõ (3) önmagában, valamint olyan gyógyászati lámpa (1) készlet, amely a találmány
szerinti polarizációs szûrõ (3) készletet és gyógyászati lámpát tartalmaz.

(51) A63B 23/12
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00597
(22) 2007.09.14.
(71) (72) Nacsa Richárd, Szeged (HU)
(54) Csuklócsavarásos bicepszgép
(57) Csuklócsavarásos bicepszgép, amely áll talpból (5), oszlopból (4)
azzal jellemezve, hogy a rugós csappantyúval (8) állítható fogantyú (1)
két végén csapágyazott csapágyházon (2) keresztül egy tengellyel (9) a
súlytartóhoz (3) csatlakozik, és a markolat (6) és a súlytartó kar (12)
egymással 45°-os szöget zár be.

2. ábra

1. ábra

(51) A61N 7/00
(2006.01)
A61B 8/00
(2006.01)
A61H 23/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00662
(22) 2007.10.10.
(71) Ventino Kft., Debrecen (HU)
(72) dr. Pórszász Róbert 25%, Debrecen (HU);
dr. Pankucsi Csaba 25%, Debrecen (HU);
dr. Batta József Tamás 20%, Debrecen (HU);
dr. Farkas Zsolt 20%, Debrecen (HU);
Ferenczi György 10%, Budapest (HU)
(54) Csontrezgést keltõ eszköz, az eszköz alkalmazása az arcüregek vizsgálatára és a légúti betegségek kezelésére
(74) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen
(57) A találmány tárgya csontrezgést keltõ eszköz, az eszköz alkalmazása az arcüregek vizsgálatára és a légúti betegségek kezelésére. A találmány szerinti eszköz elõnyösen az orr járulékos üregeinek (paranazális
szinuszok) vizsgálatára, és a paranazális szinuszokkal összefüggésben
lévõ betegségek, elsõsorban a rhinoszinuszitiszek kezelésére vagy megelõzésre alkalmas.

1. ábra

(51) A63B 41/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00334
(22) 2007.05.10.
(71) (72) Szõke Károly, Debrecen (HU)
(54) Selyemlabda
(57) A selyemlabda lényegében egy labda, amelynek a külsõ alakja tökéletes gömb, négy darab körbõl van hajlítva és ezen körök kerülete mentén varrják és/vagy ragasztják és/vagy forrasztják ezeket egymáshoz.
Kinézete olyan gömb, amelyen jól látszanak a varrási vagy ragasztási vagy forrasztási vonalak, amelyek négy darab egybevágó gömbháromszöget alkotnak, és három-három találkozik egy-egy pontban,
összesen négy pontban.

2. ábra

(51) A63B 49/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00587
(22) 2007.09.11.
(71) (72) Nonn György, Budapest (HU)
(54) Visszajelzõ teniszütõ
(57) A teniszütésnél nagyon fontos, hogy a játékos a labdát az ütõ közepén találja el, mert akkor van az ütésnek ereje. Ennek begyakorlása azért
nehéz, mert a kezdõ játékos nem veszi észre, ha nem így történik, hiszen
a labda akkor is átmegy a másik térfélre. Ha viszont a helyes ütést egy
hang is jelzi, a játékos elõbb-utóbb ráérez, hogyan kell a labdát eltalálni.
Ezért egy olyan ütõt fejlesztettek ki, amelyik sípol, ha a labda középen
találkozik az ütõvel. Az ütõ keretére egy apró lézerlámpa (1) van felszerelve, amelyik a fényt az ütõ szemközti kerete felé irányítja a középvonalon. Szemben, szintén az ütõ keretén felszerelt érzékelõ (2) jelzi, ha a
labda a fénysugarat megszakítja. A jel az ütõ markolatába épített síphoz
jut, amelyik megszólal. Ha nem szólal meg, az ütés nem sikerült optimálisan. Az egész szerkezet olyan apró, hogy a játékot nem akadályozza, a
síp erõsségét állítani lehet.
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4. ábra

1. ábra
(51) A63F 7/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00499
(22) 2007.07.30.
(71) (72) Makai László, Kecskemét (HU)
(54) Továbbítható játékelemet tartalmazó ügyességi társasjáték
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya továbbítható játékelemet tartalmazó ügyességi
társasjáték, amelynek vázszerkezete, a vázszerkezethez erõsített, oldalfelülettel határolt és vezetõhasítékokkal rendelkezõ játékterülete, a játékterületen elmozdulásmentesen rögzített találati zónái, pl. kapui, elmozgathatóan elrendezett bábui, továbbá a bábuk mozgatására alkalmas, az egyes bábukhoz hozzárendelt mûködtetõ részegységei vannak, a
mûködtetõ részegységek legalább egy része egy adott bábuhoz hozzáerõsített, és a vezetõhasítékon átnyúló forgatótengelyt, valamint a forgatótengelynek a bábukhoz csatlakozó külsõ végével ellentétes belsõ végének környezetében elhelyezett áthajtó részegység közbeiktatásával
összekapcsolt csúsztató rudat tartalmaz, a játékelem pedig a játékterületen elhelyezett, és a bábuk által továbbítható korong.
A megoldás jellegzetessége egyfelõl, hogy a játékterület (11) egymástól térközzel (T) elválasztott befúvónyílások (15) sokaságával van
ellátva, a befúvónyílások (15) kimeneti csonkja (15a) a játékterület
(11) homlokfelületének (11a) közelében, míg a befúvónyílások (15)
bemeneti csonkja (15b) a játékterület (11) hátfelületének (11b) közelében van, a befúvónyílások (15) bemeneti csonkjainak (15b) legalább
egy része közegszállító vezeték (51) közbeiktatásával forrásegységhez
(50) van csatlakoztatva, és így az ügyességi játék használati helyzetében a játékterület (11) homlokfelületének (11a) legalább egy része a
forrásegységbõl (50) származó közegfilm-réteggel (52) van borítva,
és/vagy a korong (41) anyagába egy vagy több fogadófészek (42) van
bemunkálva, a fogadófészekben (42) elforgathatóan ágyazott gördülõelem (43) van elhelyezve, a gördülõelem (43) átmérõje (R) pedig a
korong (41) vastagságát (V) meghaladja.
A megoldás jellegzetessége másfelõl, hogy a játékterület (11)
homlokfelületének (11a) legalább egy részét mágnes tulajdonságú lebegtetõtest (17) alkotja, továbbá a játékelem (40) legalább két darab állandó mágnes anyagú betéttesttel (44, 45), valamint a betéttesteket (44,
45) egymáshoz viszonyított állandó helyzetükben megtartó befogóházzal (46) rendelkezik, az állandó mágnes anyagú betéttestek (44, 45)
azonos polaritással egymás felé fordítva vannak a befogóházban (46)
elrendezve, a lebegtetõtest (17) játékterület (11) hátfelületével (11b) ellentétes külsõ oldalának (17a) a polaritása pedig ellentétes a betéttestek
(44, 45) egymás felé nézõ oldalának polaritásával.

(51) A63F 7/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00681
(22) 2007.10.18.
(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 amerikai futballpálya beosztása
szerint beosztott játéktere, a játéktért 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) csapatrészeket alkotnak és a játéktéren (1), rögzíthetõ módon vannak kialakítva, 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) A63H 33/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00454
(22) 2007.07.03.
(71) (72) Jéger József, Nagyszékely (HU)
(54) Építõ játékelem
(57) A találmány tárgya egy olyan, három darab, egymáshoz 120°-ban
saját anyagával rögzített, azonos méretû gömb, lapított gömb, vagy lencseszerû fém, vagy mûanyag játékelem, melyeket mindenféle segédeszköz nélkül, három érintkezési ponton keresztül függõlegesen helyezhetünk egymásra.
A játékelemekkel történõ játék célja az X+1 képlet gyakorlati
megvalósítása, nevezetesen a legfelsõ játékelem minél magasabb szintjének elérése.

1. ábra
1. ábra
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2. ábra
B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS
(51) B01J 38/00
(2006.01)
C07D 207/00 (2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00486
(22) 2007.07.23.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont,
Budapest (HU)
(72) dr. Soós Tibor, Budapest (HU);
Dalicsek Zoltán, Mezõkovácsháza (HU)
(54) Eljárás fázisjelölõ csoportokat hordozó difenil-prolinol típusú
katalizátorok visszanyerésére, az így visszanyerhetõ új katalizátorok és felhasználásuk
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás fázisjelölõ csoportként (a) általános képletû csoportokat hordozó difenil-prolinol típusú katalizátorok – a képletben
R1, R2 és R3 azonos vagy eltérõ és jelentésük
(i) trifluor-metil-csoport,
(ii) 1,1,2,2-tetrafluor-etoxi-csoport (-O-CF 2-CF2H),
(iii) adamantil- vagy ferrocenil-csoport, amelyek adott esetben a gyûrûn 1–4 szénatomos alkil- és/vagy 1–4 szénatomos alkoxi-szubsztituens(eke)t hordozhatnak, és adott esetben -O-, -S-, -CH2és/vagy -C(CH3)2- elemekbõl felépített 1–4 tagú láncon keresztül
kapcsolódnak a molekula többi részéhez; vagy
(iv) 3–10 szénatomos alkilcsoport, amely -O- vagy -S- atomon keresztül kapcsolódik a molekula többi részéhez, vagy ha ilyen kapcsoló
atom nincs jelen, akkor az alkilcsoport -CH 2 -, -C(CH 3 ) 2 -,
-C(CH3)(C2H5)- vagy -C(C2H5)2- láncrésszel kapcsolódik a molekula többi részéhez; továbbá
R1, R2 és R3 közül legfeljebb kettõ hidrogénatom is lehet;
mi mellett az (a) általános képletû csoport adott esetben további
szubsztituensként egy vagy több -OR és/vagy -SR csoportot hordozhat
– visszanyerésére az azokat tartalmazó elegyekbõl, oly módon, hogy
(1) a katalizátort tartalmazó elegyet nem porózus felületû alumínium-oxid, szilikát vagy aluminoszilikát hordozóra vagy fordított fázisú
szilikagél hordozóra párolják rá, a hordozóról vízzel vagy legalább 20
térfogat% vizet tartalmazó poláros szerves oldószerrel való mosással
eltávolítják a katalizátortól eltérõ komponenseket, majd a hordozóról
vizet nem tartalmazó szerves oldószerrel lemossák a katalizátort, és
kívánt esetben az így kapott oldatból elkülönítik a katalizátort; vagy
(2) a katalizátort tartalmazó elegyet egy vízzel nem elegyedõ fázisból és egy legalább 20 térfogat% vizet tartalmazó poláris fázisból
álló oldószerrendszer között oszlatják meg, a vízzel nem elegyedõ fázist elválasztják, és kívánt esetben a vízzel nem elegyedõ fázisból
elkülönítik a katalizátort.

(54) Mágneses térerõ elosztó készülék gáz, illetve folyadékok mágneses kezelésére
(74) Kacsuk Zsófia, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi
és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya mágneses térerõ elosztó készülék tartály vagy
csõvezeték (2) falával körülvett gáz, illetve folyadék mágneses kezelésére, amelynek a tartály vagy csõvezeték falán kívüli mágnesei (1)
vannak. A találmány lényege, hogy
– a tartály vagy csõvezeték (2) tengelyével párhuzamos mágneses
tengellyel elrendezett mágneseket (1) és
– a tartály vagy csõvezeték (2) belsejét a tartály vagy csõvezeték
(2) tengelyére merõleges keresztmetszet mentén több részre (7) osztó
mágnesezhetõ betétet (3) tartalmaz.
A találmány tárgya továbbá olyan mágneses térerõ elosztó készülék gázt, illetve folyadékot szállító csõvezetékhez (2), amelynek lényege, hogy tartalmaz:
– a csõvezetékhez (2) csatlakoztatható csõszakaszt,
– a csõszakaszon kívül elrendezett, a csõszakasz hossztengelyével
párhuzamos mágneses tengelyû mágneseket (1), és
– a csõszakaszon belül elrendezett, a csõszakasz belsejét egy a
hossztengelyére merõleges keresztmetszet mentén több részre osztó
mágnesezhetõ betétet (3).

1/a ábra

(51) B05B 1/18
(2006.01)
B05B 7/32
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00631
(22) 2007.09.27.
(71) PapaMama Kollektív AB, Uppsala (SE)
(72) Milléte Balázs, Emõd (HU);
Telekes Tamás, Bükkszentkereszt (HU)
(54) Zuhanyfej
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya zuhanyfej, amelynek vízbevezetõ csõhöz csatlakoztatott csatlakozófejjel ellátott, legalább részben perforált falú víztere (1), a víztérrel (1) érintkezõ, önmagában ismert adagolófejet tartalmazó adalékanyag-tartálya (3), és az adalékanyag-tartállyal (3) érintkezõ, nyomógombot és kivezetõ csövet magában foglaló kiadagoló tere (4)
van. A találmány lényege, hogy a víztér (1), az adalékanyagtartály (3) és
a kiadagoló tér (4) összefüggõ felszínû, forgásszimmetrikus testet képezõ módon vannak egymáshoz oldható kötéssel rögzítve, és a kiadagoló
tér (4) az adalékanyag-tartályhoz (3) a forgásszimmetrikus test szimmetriatengelyének irányában való elmozdulást megengedõ módon van csatlakoztatva.

(a)

(51) B03C 1/14
(2006.01)
(21) P 07 00471
(71) (72) Gyetvai Zoltán, Budakalász (HU)

(13) A1
(22) 2007.07.09.
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(51) B29C 51/12
(2006.01)
B29C 51/22
(2006.01)
B29C 51/42
(2006.01)
B29K 105/06 (2006.01)
E04B 1/80
(2006.01)
E04C 2/22
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00934
(22) 2006.12.20.
(71) (72) Csalló Zoltán, Ajkarendek (HU)
(54) Eljárás hálóval merevített építõelem elõállítására, valamint
az eljárással elõállított építõelem
(57) A találmány tárgya eljárás hálóval merevített építõelem elõállítására, valamit az eljárással elõállított építõelem, amely eljárás segítségével
megfelelõ merevséggel, hajlítószilárdsággal, ellenálló képességgel és
nagyfokú rugalmassággal rendelkezõ, könnyûszerkezetes építmények
felépítésére és épületek burkolására alkalmas építõelem állítható elõ.
A találmány szerinti egyik eljárás során a polisztirol lap (1) felszíni rétegébe a hálót (2) oly módon rögzítjük, hogy az elõmelegített forgó
henger (4) alatt a polisztirol lapot (1) a ráhelyezett hálóval (2) együtt áttoljuk, miközben a hõ hatására a polisztirol lap (1) felszíni rétege megolvad, és a háló (2) ebbe az olvadt rétegbe rögzül.
A találmány szerinti másik eljárás során a polisztirol lap (1) felszíni rétegébe a hálót (2) oly módon rögzítjük, hogy a polisztirol lapot (1)
a ráfektetett hálóval (2) együtt egy elõmelegített idommal kissé megnyomjuk, miközben a polisztirol lap (1) felszíni rétege a hõ hatására
megolvad, és a háló (2) ebbe az olvadt rétegbe rögzül.
A találmány szerinti további eljárás során a munkatérbe helyezett
polisztirol gyöngyök alatt, és/vagy fölött hálót (2) helyezünk el, majd
ezt követõen a zárt munkatérbe juttatott meleg gõz segítségével elõállított polisztirol lap (1) felszínébe rögzül a háló (2).
A találmány továbbá építõelem, elsõsorban a találmány szerinti eljárással elõállítva, melynek jellemzõje, hogy az építõelemet alkotó polisztirol lap (1) legalább egyik, vagy mindkét oldalának felszíni rétegébe merevítõháló (2) van rögzítve.

3. ábra
(51) B62K 1/00
(2006.01)
B62K 3/00
(2006.01)
B62K 13/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00902
(22) 2006.12.11.
(71) (72) Marchis-Markos István, Szekszárd (HU)
(54) Egykerekûvé alakítható kerékpár
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya egykerekûvé alakítható kerékpár, amelynek
elsõ villával rendelkezõ kormánytagja, valamint hátsó villát tartalmazó
vázszerkezete, továbbá a vázszerkezeten elrendezett meghajtó részegysége és elsõdleges ülése van, a kormánytag pedig csatlakozó részegység
útján hossztengelye körül elforgathatóan van a vázszerkezethez hozzákapcsolva.
A találmány szerinti konstrukció jellegzetessége, hogy a csatlakozó részegységnek (3) nyitó részegységgel és ütközõ részegységgel rendelkezõ kioldóegysége (32), valamint befogószerkezete (31) van, ahol
a befogószerkezet (31) a vázszerkezetnek (2) a kormánytag (1) környezetébe esõ kapcsolódó zónájában (21) van a vázszerkezethez (2) hozzáerõsítve, míg a ütközõ részegység (34) és a nyitó részegység közül az
egyik a kormánytaghoz (1) a másik a vázszerkezethez (2) van csatlakoztatva, a vázszerkezet (2) és a kormánytag (1) között pedig a kormánytag (1) hossztengelyével (11) derékszöget bezáró síkban elhelyezkedõ tengelyû egy vagy több forgócsap van elhelyezve, és így a kormánytag (1) a forgócsap (6) körül, a vázszerkezet (2) fõsíkjában (FS)
elbillenthetõen van a vázszerkezethez (2) hozzákapcsolva.

1. ábra

(51) B62D 13/00
(2006.01)
B62D 13/06
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00795
(22) 2006.10.20.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
(54) Kisméretû utánfutó személygépkocsikhoz
(57) Az utánfutó alapváza (1) a gépjármûalváz szélein lévõ kettõ vonóhoroghoz (13) van rögzítve gumiágyas vonószegekkel (7). Az alapvázon
(1) található csúszóbakokba (9) kapcsolódó futómûváz (2) oldalirányú
mozgása nem lehetséges, az utánfutó vázai a gépjármû hátsó tengelyére
merõleges állapotban állnak fixen. A futómûváz (2) széleire kerül rögzítésre a gumiházba (8) foglalt féltengely (3), ellátva a lengéscsillapítást.
A féltengelyhez (3) futómûvillával (4) kapcsolódnak a kerekek (5). A futómûvillákat (4) az utánfutó végén összekötõ rúd (10) rögzíti gömbcsuklókkal (11), ezáltal a kerekek (5) egymással összeköttetésben mozognak. Elõremenetben a kerekek (5) a futómûvillák (4) segítségével elfordulhatnak, kanyarodáskor felveszik a gépjármû elsõ kerekeinek ívét, viszont az utánfutóvázak egy vonalban maradnak a gépjármûvel. Hátramenetben a futómûváz (2) a csúszóbakokban (9) elõrecsúszik. Az alapváz (1) széleire szerelt csúszóvillákba (6) a futómûvilla (4) is becsúszik,
meggátolva ezzel a kerekek (5) elfordulását. Hátramenetben a kerekek
(5) a vázakkal együtt beállnak a gépjármû hátsó tengelyére merõlegesen.

2. ábra
(51) B62K 3/00
(2006.01)
B62K 1/00
(2006.01)
B62K 25/12
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00482
(22) 2007.07.17.
(71) (72) Gõczey András, Budapest (HU)
(54) Testforgatással hajtható kétkerekû sporteszköz
(57) A találmány test elfordításával hajtható (I.) kétkerekes sporteszköz,
melynek egymás mögött futó (3) vivõ, és (4) hajtó kerekei vannak.
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A (3) vivõ és (4) hajtó kerekek egy egymáshoz képest elfordulást
megengedõ, de azzal szemben ellenállást kifejteni képes, állítható
szögtartományban mûködõ (1) kapcsolótaggal vannak összekötve.
A (3) vivõ kerékre függesztett (5) lapokon álló használó teste periodikus ellentétes irányú elfordításával az (1) kapcsolótagban létrehozott váltakozó irányú nyomaték, ill. támasztóerõ hozza létre a ferde
helyzetû hajtókeréken keletkezõ elõrehajtó erõt.

neses tengelykapcsolóval (13) hozzá van kapcsolva egy, a világítóegységet (21) elektromos árammal ellátó, függõleges tengelyû generátor
(17) forgórésze (18) vagy tengelye (20).

1. ábra

1. ábra
(51) B62M 7/10
(2006.01)
B62M 11/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00292
(22) 2007.04.19.
(71) (72) Mátraházi János, Budapest (HU)
(54) Kerékpár meghajtókészlet
(57) A találmány tárgya egy olyan szerkezetekbõl álló meghajtókészlet,
amelyet egy hagyományos kerékpárra annak lényeges átalakítása nélkül
lehet felszerelni, és ezzel a kerékpár egyformán alkalmas lesz pedálos,
elektromos és hibrid-elektromos üzemmódban való használatra.
A találmány tárgyát az jellemzi, hogy a kerékpár elsõ kerék csapágyazását megváltoztatva, azt egy akkumulátorról (2) üzemelõ, sarokcsiszolóhoz hasonló meghajtó motorral (1) mûködtetve elektromos hajtású kerékpárt kapunk. A kerékpáron elhelyezett kicsiny belsõ égésû
motorral, vagy stirling motorral mûködtetett törpefeszültségû generátor
(3) hibrid meghajtású kerékpárt eredményez, amely hosszabb utak
megtételét háromféle üzemmódban (hagyományos, elektromos, hibrid)
is lehetõvé teszi.

(51) B63H 25/00
(2006.01)
B63H 25/06
(2006.01)
B63H 25/42
(2006.01)
B63H 25/48
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00378
(22) 2005.04.12.
(71) (72) Székffy Géza, Budapest (HU)
(54) Két kormánylapátos kormányberendezés, gyûrûs hajócsavar
által meghajtott úszómûvek hossz-, és erre merõleges tengelyirányú haladásának irányításához és/vagy fékezéséhez
(57) A találmány szerinti megoldás az ismert kormányberendezésekkel
szemben a jelenlegi megnövekedett úszómûméretek, szállítási súlyok,
egyéb speciális eseteire és az e téren kialakulóban lévõ haladás és az ehhez tartozó hajózóutak meghatározott körülményeire figyelemmel az
irányítás technikai megoldásaira nyújt elõnyös kiviteli megoldásokat.
A találmány szerinti két kormánylapátos kormányberendezés egyvagy többgyûrûs hajócsavarok mûködését mutatja be.
Ezen két kormánylapátos kormányberendezés részben az elrendezettségük révén, részben a szerkezeti kialakításuk révén tud az eddig
nem ismert megnövekedett hatású irányítási mûveletekre módot nyújtani.
A megoldás elõnyei abban határozhatók meg, hogy ezen kormányberendezéssel lehetõség nyílik a gyûrûs hajócsavarok kedvezõ vízsugárhatásának irányítottá tételével a jobbra-balra fordulás gyors és kellõ
sebességû irányítottsága mellett ezen vízsugárerõket egy kedvezõ elõ-,
utófékezési mûvelet érdekében hasznosítani.
Mindezek mellett egy esetleges orrsugárkormány beépítettségével
és vezérelhetõségével kombináltan az úszómû hossztengelyére merõleges irányú haladást is megvalósítani.

1. ábra
(51) B63B 22/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00229
(22) 2007.03.20.
(71) (72) Salca János, Budapest (HU)
(54) Világító jelzõbója
(57) Világító jelzõbója úszótesttel, és az úszótest felsõ részén, a vízfelszín felett elhelyezett világítóegységgel, azzal jellemezve, hogy az úszótest (1) alá egy, a víz mozgási energiáját hasznosító, önmagában ismert
függõleges tengelyû lapátkerék (7) van építve, a lapátkerék (7) fõtengelyének (8) a felsõ végéhez egy permanens mágnesekkel kialakított mág-
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(51) B65B 1/00
(2006.01)
B65B 1/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00912
(22) 2006.12.14.
(71) (72) Pálfi Imre, Városföld (HU); Tasi Zsolt, Kunszállás (HU)
(54) Eljárás és berendezés szemcsés ömlesztett anyagoknak zsákba
történõ betöltéséhez
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgya egyrészt eljárás szemcsés anyagnak legalább
két füllel (22) ellátott zsákba (20) történõ csomagolására, amely eljárás
során a zsák (20) füleit (22) egy-egy fültartó karra (124) akasztják. A fültartó kart (124) a rakodási felület (40) kívánt helye fölé helyezik, majd
felülrõl a zsákba (20) a fülek (22) között egy változtatható hosszúságú
töltõcsövet (134) helyezik be, majd a zsákot (20) ezen a töltõcsövön
(134) át megtöltik, és a töltés befejezése után a zsák (20) füleit (22) a
fültartó karról (124) leveszik.
A találmány tárgya továbbá berendezés (100) az eljárás végrehajtásához, amely berendezés (100) az ömlesztett anyag (10) csomagolására szolgáló zsák (20) füleinek (22) felakasztásához kialakított fültartó
karokat (124) és az ömlesztett anyagot (10) a füleinél (22) fogva felakasztott zsákba (20) beeresztõ álló helyzetû, változtatható hosszúságú
töltõcsövet (134) tartalmaz, amely körül zsáktartó eszközök (112) helyezkednek el, és ezek függõleges irányban elõfeszítõ erõ ellenében lefelé elmozdíthatóan hordozzák a fültartó karokat (124). Mindegyik fültartó kar (124) a saját szöghelyzetét oldhatóan rögzítõ retesszel (126)
van ellátva, és a fültartó karok (124) kireteszelt állapotban lefelé elfordíthatóan vannak ágyazva.

(51) B65D 1/00
(2006.01)
B65D 81/36
(2006.01)
F21V 33/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00234
(22) 2007.03.22.
(71) (72) Luczenbacher János, Budapest (HU)
(54) Kivilágított tárolóeszköz
(57) Kivilágított tárolóeszköz, célszerûen folyadék tárolására szolgáló,
fényáteresztõ falú, zárelemmel ellátott palack, melynek tárolóteret határoló falán és/vagy zárelemén egy vagy több aktív fényforrás van. A kivilágított palackon és/vagy annak zárelemén egy vagy több azonos
és/vagy különbözõ színû fényforrás van. A fényforrás fénysugara célszerûen a tárolótér belseje felé irányul. A palack falán és/vagy zárelemén a tárolótérbe egy vagy több benyúló nyúlvány van, a fényforrás a
nyúlványban helyezkedik el.
(51) B65D 1/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00578
(22) 2007.09.07.
(71) (72) Szõke Károly, Debrecen (HU)
(54) Gömbháromszögbõl álló gömbtartály
(57) A gömbháromszögekbõl álló gömbtartály egymással egybevágó
négy darab gömbháromszögbõl áll, amely gömbháromszögek a gömb
felszínét kitevõ gömbi fõköröknek felelnek meg. A gömbháromszögeknek falvastagsága is van, azok tehát térbeli görbült alakzatok. A gömbtartály anyaga a jelenlegi gyakorlatnak megfelelõen lehet fém, mûanyag
vagy bármi, amibõl kivitelezhetõk a gömbháromszögek, így lehet fa is.

2. ábra
B65D 47/00
(2006.01)
(13) A1
P 06 00831
(22) 2006.11.09.
Fazekas Gábor, Budapest (HU)
Fazekas Gábor 60%, Budapest (HU);
Rideg Mihály 40%, Budapest (HU)
(54) Zárókupak rugalmas szeleppel
(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya zárókupak sûrûn folyós közegeket magába foglaló tárolóelemek lezárására, valamint a tárolt közeg kijuttatására, amely
zárókupaknak lényegében forgástest alakú idoma és a tárolóelemhez
igazodó csatlakozótagja van. A találmány jellegzetessége, hogy a zárókupak (1) alaptestet (2) és rugalmas adagolószelepet (3) tartalmaz, az
alaptestnek (2) a tárolóelemhez pl. palackhoz vagy flakonhoz illeszkedõ
gyûrû alakú talpa (21) és gyûszû alakú nyaka (22) van, a nyak (22) a talpból (21), annak középsõ nyílása (211) körül nyúlik ki, az adagolószelep
(3) a nyakhoz (22) igazodó alakú, és a nyakba (22) szorosan bele van illesztve, a nyaknak (22) a talppal (21) ellentétes vége (222) nyitott, az
adagolószelepnek (3) a talppal (21) ellentétes vége (34) pedig szerelés
után összezáródó réssel ellátott fedõlappal (32) van lezárva.
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra

(51) B65D 1/00
(2006.01)
B65D 1/02
(2006.01)
B65D 39/00
(2006.01)
B65D 51/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00771
(22) 2006.10.10.
(71) (72) Dusoczky Tamás, Budapest (HU);
dr. Motál György, Budapest (HU)
(54) Italos üvegpalack lezáró üvegdugóval, valamint eljárás az
üvegpalack megtöltésére és tartós lezárására
(57) A találmány tárgya kiemelkedõ minõségû borok, elsõdlegesen tokaji eredetû aszúborok befogadására és tárolására alkalmas üvegpalack,
hozzácsiszolt palacklezáró üvegdugóval, valamint fémarany tömítést
alkalmazó rendszer és eljárás az adott üvegpalack szivárgás vagy diffúzió útján lehetséges levegõzését megakadályozó lezárására oly módon,
hogy beletöltött érzékeny tartalma hosszú, akár sok évtizedes idejû tárolás alatt, külön gondozás vagy felügyelet igénye nélkül se veszítse el
vagy változtassa meg a minõségét.
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(51) B65D 81/00
(2006.01)
B65D 1/00
(2006.01)
B65D 81/32
(2006.01)
B65D 83/00
(2006.01)
B65D 83/68
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00909
(22) 2006.12.13.
(71) (72) Lindmayer István, Döbrököz (HU)
(54) Kétkomponensû anyagok elkülönített tárolására szolgáló
duplaterû tartály, eljárás ilyen anyagok egy közös edénybe
történõ egyidejû kitöltésére, vegyítésére
(74) Kormos Ágnes, Egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya kétkomponensû anyagok elkülönített tárolására
szolgáló dupla terû tartály, valamint eljárás ilyen anyagok egy közös
edénybe történõ egyidejû kitöltésére, vegyítésére. A találmány szerinti
dupla terû tartálynak, folyadék- és gázzáró külsõ tartálya (1), és abba kiömlõnyílásán (11) keresztül behelyezett, ugyancsak folyadék- és gázzáró belsõ tartálya (2) van. A külsõ tartály (1) nyakán csavarmenet (12) van
kialakítva, és a kiömlõnyílásán (11) át egyik tárolandó anyag (3) van betöltve, a belsõ tartálynak (2) szintén kiömlõnyílása (21) van, amelyen
keresztül másik tárolandó anyag (4) van behelyezve. A találmány szerinti dupla terû tartályra jellemzõ, hogy kettõs tömítést biztosító, késleltetett nyitásra alkalmas záróeleme (5) van, amelynek a belsõ felületén a
külsõ tartály (1) csavarmenetére (12) rácsavarható menetes része, a külsõ tartály (1) kiömlõnyílását (11) lezáró külsõ tömítõeleme (51) és a belsõ tartály (2) kiömlõnyílását (21) lezáró belsõ tömítõeleme (52) van, a
külsõ tartály (1) nyakán továbbá ventilációs hornyok (13), valamint ütközõperem (14) van kialakítva. A belsõ tartály (2) külsõ falán támaszkodóbordák (22) vannak elrendezve, amelyek szorosan illeszkednek a külsõ tartály (1) kiömlõnyílásába (11) és felütköznek az ütközõperemen
(14), a támasztóbordáknak (22) a külsõ tartály (1) kiömlõnyílásának (11)
belsõ falával érintkezõ része pedig rugalmas felületnek (221) van kiképezve.
A találmány tárgya továbbá eljárás kétkomponensû anyag egy közös edénybe történõ egyidejû kiöntésére, vegyítésére vonatkozik,
amelynek során a külsõ tartályba (1) betöltött gáztartalmú folyadék
nagy nyomású gáz összetevõjét a záróelem (5) lazításával a külsõ tartály (1) kiömlõnyílásának (11) kerülete mentén kialakult körkörös résen és a ventilációs hornyokon (14) keresztül kiengedik, majd a záróelem (5) teljes lecsavarása és eltávolítása után mindkét komponenst
egy közös edénybe egyidejûleg kitöltik, vegyítik, s ily módon a meghatározott keverési aránynak megfelelõ folyadékelegyet elõállítják.

mûanyaggal. A találmány szerinti csomagolóanyag gombaölõ, rágcsálók, rovarok elleni, nedvességtaszító, nehezen éghetõ szerrel van impregnálva, az élelmiszerektõl való megkülönböztetés miatt ételfestékkel
van színezve.
(51) B65D 90/10
(2006.01)
F25D 19/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00065
(22) 2005.01.12.
(71) (72) Kovács András, Miskolc (HU)
(54) Berendezés úszófedeles tartályban lévõ folyadék hûtéséhez
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya berendezés tartályok hûtéséhez úszófedeles tartályoknál. A berendezés egy, a tartálynál elrendezett hûtõpanelt (3) tartalmaz, amely a tartályon kívül elhelyezett hûtõegység hûtõkörfolyamába van bekötve.
A hûtõpanel (3) egy sík szerelvény, amely hûtõfolyadék-szállító
vezetéket (4) tartalmaz. A hûtõfolyadék-szállító vezeték (4) hosszú,
spirális vagy kígyózó járatként, vagy több, párhuzamosan kötött rövid
járatként is kialakítható. A hûtõpanel (3) az úszófedéllel (1) párhuzamosan van elhelyezve.

1. ábra
(51) B66B 7/06
(2006.01)
B66B 7/12
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00115
(22) 2002.12.20.
(71) The Gates Corporation, Denver, Colorado (US)
(72) Heinz, Guenther, Wurselen (DE);
Metzen, Hans-Dieter, Juelich (DE)
(54) Felvonóheveder és rendszer
(30) 10/037,427 2002.01.02. US
(86) PCT/US 02/40916
(87) WO 03/059798
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Felvonórendszer, amely tartalmaz egy felvonóhevedert (10), amely
egy w szélességû és t vastagságú elasztomer testbõl áll, és amely tárcsára
felfekvõ felülettel (15) rendelkezik. Az elasztomer test w/t oldalaránya
nagyobb, mint egy, és az elasztomer testben hossz- irányban húzódóan
húzókábel (15) van elhelyezve. A hevedernek a tárcsára felfekvõ felülete bordát tartalmaz, a borda megközelítõleg 90°-os szögû. A felvonórendszer tartalmaz továbbá legalább egy tárcsát, amely bordázott kialakítású a felvonóheveder (10) tárcsára felfekvõ felületéhez való illeszkedéshez.

1. ábra
B65D 81/03
(2006.01)
(13) A1
P 07 00139
(22) 2007.02.07.
(72) Németh Attila, Érd (HU)
Alakformált csomagolóanyag puffasztott szemes takarmányból
(57) A találmány alakformált csomagolóanyag puffasztott szemes takarmányból, melynek anyaga lehet rozs, rizs, kukorica, búza, illetve egyéb
puffasztható szemes takarmány. A találmány lényege, hogy a csomagolóanyag falai kívül, belül, vagy mindkét oldalon be van vonva rugalmas,
vagy merev térhálóval, papírral, kartonnal, vagy más újrahasznosítható
(51)
(21)
(71)
(54)

1. ábra
(51)
(21)
(71)
(54)
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B66B 11/02
(2006.01)
(13) A1
P 06 00857
(22) 2006.11.21.
(72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
Járófülke merevített, hajlékony fallal
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(57) A járófülke merevített, hajlékony fallal berendezés lényege, hogy a
járófülke (1) nyitott, nincs szükség nyílászárókra, az emeletek beálló
nyílásait (6) egy vízszintesen merevített hajlékony fal (4) teljesen lezárja, mely a járófülke (1) aljára és tetejére kétoldalt rögzített vezetõhengereken (2), (3) keresztül van átvezetve „S” alakban úgy, hogy a felsõ és
alsó „S” alakzat egymás tükörképe, ezáltal a vízszintesen merevített hajlékony fal (4) a járófülke mozgása irányába folyamatosan lezárja a járófülke (1) által már elhagyott nyílásteret. Az emelõszerkezet vázának –
beálló nyílás (6) felõli – oldalában emeletenként kialakított külsõ támasztó és belsõ támasztó gumihurok biztosítja, hogy a vízszintesen merevített hajlékony fal (4) a járófülke elhaladása után se lengjen be. A vízszintesen merevített hajlékony fal (4) az emelõszerkezet alsó végpontjában rögzítve van a födémhez (11), felsõ végpontjában pedig emelõszerkezet felsõ vázrendszeréhez.

1. ábra

1. ábra
(51) B66F 3/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00135
(22) 2005.01.27.
(71) (72) id. Balázs László, Budapest (HU);
dr. Kulcsár Béla, Budapest (HU);
Némethy Zoltán, Budapest (HU);
ifj. Balázs László, Budapest (HU)
(54) Emelõberendezés szegmens anyával, orsós és teleszkóporsós
alkalmazással, ékszíjhajtással
(57) A találmány csoportja emelõberendezés szegmens anyával, orsós
és teleszkóporsós alkalmazással, ékszíjhajtással, ahol az orsó–anya kapcsolatban az orsó anyaga acél, az anya menetei önkenõ, teflon ötvözetû
mûanyagból készülnek. A találmány lényege, hogy az emelõorsóra (1)
menetenként négy részre vágott emelõanya (2) szegmensei (15) a rajtuk
átfûzött csapszeggel (4) vezetve, egyenlõ eloszlással, nyomás-igénybevétellel terhelnek, míg a hajlító igénybevételt az anyaház (3) menetszelvényei (85) veszik fel. A mûanyag szegmensek (15) fokozott hõtágulását nagyon laza illesztéssel kell lehetõvé tenni.
A teleszkóp rendszerû orsós emelésnél az anyákat nem kell kenni
és csak az ékszíjhajtásnál az ékszíjtárcsa (60) pontos forgatását biztosító kettõ darab telegörgõs csapágy zsírfeltöltését kell biztosítani. Az ékszíjtárcsát (60) a közös ékszíjtárcsatengely (70) két végére csatlakozó,
a motorállványra (67) szerelt lassú fékmotor (68) és a gyorsmotor (69)
hajtja. A motorállvány (67) az összeszerelt alsó-felsõ tartóoszlopra (49,
45) van elfordítható beállítással bilincs csatlakozással rögzítve. A közös ékszíjtárcsatengelyre (70) van ékelve a kézikerék (71) a külsõ mentés céljából. Az alapház (65) gumialapra van helyezve egy kis mélységû süllyesztékben (82). A kenés nélküli forgórendszer hûtését az alapházba (65) szerelt ventilátor végzi. A fülkekeret (81) felsõ két végére
vannak szerelve a menetesen állítható kötélbilincsek (80) és a rajtuk átfûzött kettõ-kettõ kötélág az akna felsõ keretén rögzített szabványos
kötélterelõ tárcsákon átvetve, végei egy ellensúlyra vannak bekötve,
ami a fülkevezetõ sín (76) és a csúszóvezetõ sín (75) között szerelt
ellensúlyvezetõ lécekkel (79) van vezetve. A csõorsók végeire szerelt
anyák mindkét irányú terhelések felvételére alkalmasak, így ellensúly
használata elõnyös.

11. ábra

(51) B66F 9/20
(2006.01)
B66F 9/00
(2006.01)
B66F 11/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00794
(22) 2006.10.20.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
(54) Rugós, alátámasztásos, ollós szerkezetû, lassújáratú, személyés teheremelõ rendszer
(57) A teher- és személyemelésre alkalmas szerkezet lényege, hogy a
terhet ollósrendszer emeli meg. Az egymással összeköttetésben álló,
emelést végzõ ollók (7) szétnyílását és összezárását rugóvezetõ tengelyek (4) végén lévõ nyomórugók (5) feszítõereje mozgatja. A nyomórugók (5) a rugóvezetõ tengelyeken (4) mozgó, ollókkal (7) összeköttetésben álló csúszóhüvelyeket (18) egymás irányába tolják, nyitásra kényszerítve az ollókat. A legalsó ollók (7) alsó ollólapjai fixen rögzítésre kerülnek egy támasztógyûrû (17) segítségével egy orsós megoldással mûködõ hajtómûhöz. A legalsó olló (7) felsõ ollólapjai egy menetes orsóanyához (16) kapcsolódnak, mely a hajtómûorsóval összeköttetésben
álló menetes emelõorsó oszlopon (15) mozog, szabályozva a teher
egyenletes mozgását, meggátolva a visszacsúszást. A rugóvezetõ tengelyek (4) energiatakarékosabb, egyenletes mozgását segíti a nyomórugókra (5) gyakorolt nyomóhatásukkal a rugóvezetõ-tengelyek menetes
végein (3) forgó belsõmenetes fogaskerekek (1) (2), melyeket az emelõrendszer szélein kialakított fogasléc (8) vezeti. Az emelõrendszer szélein kialakított vezetõsínekben (10) mozgó szögletes lyukkal ellátott
csúszópofákba (11) illeszkednek a szögletes végû rugóvezetõ-tengelyek
(4), megakadályozva azok forgását.
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(III)

1. ábra

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT
C01B 15/00
(2006.01)
(13) A1
P 07 00606
(22) 2007.09.18.
BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)
Kalácska János 28%, Kazincbarcika (HU);
Velkiné Pásztor Magdolna 22%, Kazincbarcika (HU);
Zippenfénig Zoltán 10%, Kazincbarcika (HU);
Szûcs Ambrus 10%, Kazincbarcika (HU);
dr. Száraz Anikó 5%, Budapest (HU);
Szikra István 5%, Kazincbarcika (HU);
Farkas László 5%, Kazincbarcika (HU);
Kupainé Karsai Irén 5%, Kazincbarcika (HU);
Bendly Marianna 5%, Kazincbarcika (HU);
Velki István 5%, Kazincbarcika (HU)
(54) Eljárás szerves peroxidok nagy kapacitású, folyamatos, biztonságos elõállítására
(57) Eljárás I., II., III. általános képletû szerves peroxidok nagy kapacitású, biztonságos, folyamatos elõállítására, ahol R jelentése egyenes,
vagy elágazó szénláncú 1–10 szénatomszámú, esetenként OH csoportot
is tartalmazó alkilcsoport, azzal jellemezve, hogy az in situ elõállított,
sztöchiometrikus mennyiségû szerves peroxid, vagy hidrogénperoxid
erõs bázissal képzett vizes oldatát és a klórhangyasav-észter vagy savklorid, adott esetben vízzel elegyedõ szerves oldószeres elegyét szimultán mûködésû injektorokkal filmreaktorba vezetve reagáltatják, melyben a reakcióelegy tartózkodási ideje nem haladja meg a 60 másodpercet, miközben a kialakult nagy felületû filmrétegben a reakció teljessé
válik. A filmréteget képezõ, ennek megfelelõen kis anyagmennyiségû
reakcióelegy külsõ hûtése, rövid tartózkodási ideje és a reaktor üres belsõ tere kizárja a robbanásveszélyes helyzet kialakulásának a lehetõségét.
A reaktorból távozó elegyet elválasztva nyert termék külön tisztítást
nem igényel, hatóanyag-tartalma 95%, hidrolizálható szerves klorid
tartalma <F255100 ppm.
(51)
(21)
(71)
(72)

(I)

(II)

(51) C02F 11/02
(2006.01)
B09B 3/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00633
(22) 2007.09.28.
(71) (72) Kiss Péter, Budapest (HU)
(54) Lakossági ökogázreaktor hulladékmentes technológiai berendezés
(57) A találmány tárgya lakossági ökogázreaktor hulladékmentes technológiai berendezés, amely egy vagy több nyomástartó bioreaktort vagy
atmoszférikus bioreaktort, valamint a bemenõ, belsõ és kimenõ anyagenergia, és információáramok kezelésére alkalmas ökologisztikai segédberendezéseket és ökologisztikai folyamatirányító számítógép opciót (71) tartalmaz, amely házi hulladékhasznosításnál is jogilag kötelezõ
bio-hulladékkezelési adatokat továbbít automatikusan az internet hálózaton keresztül a környezetvédelmi hivatali Hulladékgazdálkodási Információ Rendszerbe (HIR).
A nyomástartó bioreaktor (3n) jellegzetessége, hogy a konténerizált szállíthatóság érdekében kb. 1800 mm átmérõjû és kb. 2000
mm magas bioreaktor az ismert termofil biogáz technológia elõírása
szerint 8–14 db szektorra van felosztva és a reaktort jobbra-balra 180
fokban forgató bioreaktor forgató ferde állványban (38) helyezkedik el.

1. ábra

(51) C07D 419/02 (2006.01)
A61K 31/33
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00433
(22) 2007.06.21.
(71) AVIDIN Kutató, Fejlesztõ és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
(72) dr. Puskás László 88%, Szeged (HU);
Fehér Liliána 8%, Szeged (HU);
Molnár Eszter 4%, Pécs (HU)
(54) Celluláris vezikuláris rendszerek, különösen lipidcseppecskék kialakulását és/vagy mûködését befolyásoló vegyületek,
az ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati kompozíciók,
valamint ilyen vegyületek alkalmazása betegségállapotok kezelésére
(74) dr. Kovári Zoltán, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest
(57) A találmány betegségállapot kezelésére szolgáló, celluláris vezikuláris rendszerek, különösen lipidcseppecskék kialakulását és/vagy mûködését befolyásoló vegyületekre vonatkozik, amelyek az (I) általános
képlettel írhatók le,
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(I)
ahol
jelentése egymástól függetlenül hidrogén, halogén, -C1–20-alkil
csoport, -C2–20-alkenil csoport, -C2–20-alkinil csoport, C5–6-cikloalkil csoport, arilcsoport, aralkilcsoport, adamantilcsoport, heterociklusos csoport, hidroxilcsoport, hidroxialkil-csoport, vagy
-N-(R1, R2) csoport;
n jelentése 0, 1, 2, 3, vagy 4;
R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül lehet hidrogén, elágazó vagy
egyenes láncú alkilcsoport, cikloalkilcsoport, arilcsoport, aralkilcsoport, heterociklusos csoport, mindez szubsztituálatlan vagy halogénekkel szubsztituált formában; vagy R1 és R2 együttesen a
köztük lévõ nitrogénatommal egy öt- vagy hattagú gyûrût
alkotnak;
A jelentése egyes kötés, -0-, -S-, -CH 2-, vagy -NH-;
Y jelentése O vagy S;
Z jelentése 0 vagy S;
R’ és R’’ jelentése egymástól függetlenül metil, etil, izopropil, izobutil,
szek-butil vagy terc-butil;
azzal a megkötéssel, hogy ha a betegségállapot valamely rákos
megbetegedés vagy gyulladás, akkor
nem lehet egyidejûleg, mindegyik X(n) fluor, és
A jelentése egyes kötés, és
Y valamint Z jelentése 0, és
R’ valamint R’’ jelentése izopropil,
valamint R1 és R2 egyszerre nem lehet hidrogén.
A találmány továbbá ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati
kompozíciókra, valamint ilyen vegyületek betegségállapotok kezelésére szolgáló alkalmazására is vonatkozik.
X

(72) dr. Sántha Hunor 90%, Vác (HU);
Harsányi Gábor 5%, Budapest (HU);
Stubán Norbert Géza 5%, Alsóörs (HU)
(54) Mikrofluidikai szinteltolásos csatorna és eljárás a megvalósítására, valamint e szinteltolásos csatornát tartalmazó mikrofluidikai rendszer
(74) Mészáros Katalin, BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya mikrofluidikai szinteltolásos csatorna, amely
egy mikrofluidikai rendszert tartalmazó alaplemezben, annak egy elsõ
szintjén kialakított csatornát az alaplemez egy második szintjével köt
össze és csatornapillérbõl, valamint csatornahídból áll. A találmány továbbá eljárás e mikrofluidikai szinteltolásos csatorna megvalósítására.
A találmány továbbá eme szinteltolásos csatornát tartalmazó mikrofluidikai rendszer.
A találmány lényege, hogy az alaplemez (1, 11) elsõ szintjén kialakított csatorna (4a, 4b) összekötendõ végéhez egy élmentes keresztmetszetû hosszanti üreg, célszerûen hengeres furat van csatornapillérként (2a, 2b) egyik végével csatlakoztatva, amely az alaplemez (1, 11)
elsõ szintjéhez képest célszerûen derékszögben benyúlik a második
szint irányába, továbbá az alaplemez (1, 11) második szintjén kialakított csatornahidat (3), mely a csatornapillérhez (2a, 2b) illeszkedõ keresztmetszetû, egy utólag feltöltött anyag (7) veszi körül, és a csatornapillér (2a, 2b) második szintre nyúló vége és a csatornahíd (3) kapcsolódó vége találkozásánál legömbölyítés van kialakítva. Az eljárás lényege, hogy a csatornahíd (3) kialakítására az alaplemezben (1, 11)
üreget alakítunk ki, melynek során a csatornapillérnek (2a, 2b) az alaplemez (1, 11) második szintjére benyúló végét célszerûen ferdén leszelik, a leszelt csatornapillér (2a, 2b) szájadékába egy eltávolítható anyagú és a csatornapillér (2a, 2b) metszésénél létrejövõ nyílásba illeszkedõ
keresztmetszetû, legömbölyített végû sablonidomot, célszerûen rudacskát (9) illesztenek, majd az üreg helyén, a sablonidom és a csatornapillér (2a, 2b) környezetében anyaghiányosnak maradt alaplemez (1,
11) részt feltöltik az alaplemezhez (1, 11) illeszkedõ, célszerûen rugalmas feltöltõanyaggal (7), majd a szükséges kezelést elvégzik a feltöltõanyag (7) megkötésére, és ezt követõen a sablonidomot kémiai vagy
fizikai módszerrel eltávolítják.

(51) C10L 5/44
(2006.01)
C10L 11/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00903
(22) 2006.12.11.
(71) (72) Fazekas Gyula, Bugyi (HU)
(54) Tüzelõanyag növényi eredetû szárazanyagból
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány olyan tüzelõanyagra vonatkozik, amely növényi eredetû szárazanyagból van elõállítva. A találmány szerint a növényi eredetû
szárazanyag (2) önmagában ismert módon tömbbé van sajtolva, és a tüzelõanyagtömbben (1; 5; 7) legalább egy, legalább egy irányból nyitott
üreg (3) van kialakítva.

1. ábra

(51) C12M 1/00
(2006.01)
C12Q 1/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00670
(22) 2007.10.12.
(71) Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
Budapest (HU)

1. ábra

(51) C12N 1/20
(2006.01)
A61K 31/739 (2006.01)
A61K 39/02
(2006.01)
A61K 39/102 (2006.01)
A61K 39/116 (2006.01)
A61K 47/48
(2006.01)
G01N 33/569 (2006.01)
C12P 19/04
(2006.01)
A61P 31/04
(2006.01)
C07H 13/04
(2006.01)
C07K 16/12
(2006.01)
C08B 37/00
(2006.01)
(13) A2
(21) P 07 00044
(22) 2005.05.16.
(71) National Research Council of Canada, Ottawa, Ontario (CA)
(72) Cox, Andrew, Ottawa, Ontario (CA);
Richards, James C., Ottawa, Ontario (CA)
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(54) Konzervált belsõ mag lipopoliszacharid epitópok, mint több
fajban alkalmazható potenciális vakcinák
(30) 2,467,329 2004.05.14. CA
60/571,489 2004.05.17. US
(86) PCT/CA 05/00745
(87) WO 05/111196
(74) dr. Pethõ Árpád, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány tárgyát állatpatogén baktériumok lipopoliszacharidja
(LPS) képezi, amely az LPS belsõ mag („inner core”) oligoszacharid-részletének egy vagy több epitópját tartalmazza. A találmány olyan
konzervált epitópokat tár fel, melyek állatpatogének lipopoliszacharidjain expresszálódnak, amely patogének közé olyan betegségokozó izolátumok tartoznak, mint például az Actinobacillus pleuropneumoniae
(Ap), Mannheimia haemolytica (Mh) és Pasteurella multocida (Pm).
(51) C12N 1/21
(2006.01)
A01H 5/00
(2006.01)
A01H 17/00
(2006.01)
(13) A2
(21) P 07 00337
(22) 2007.05.11.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ Növénybiológiai Intézet,
Szeged (HU)
(72) Paul Miclea, Szeged (HU);
dr. Dusha Ilona, Szeged (HU)
(54) Mutáns Bradyrhizobium baktérium
(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya mutáns Bradyrhizobium baktérium, amely képes nitrogénfixáló gyökérgümõk kialakítására hüvelyes növénnyel
szimbiózisban, ahol a mutáns baktérium mutációt hordoz a bat/bto- operon elnevezésû operonjában és javított növekedési tulajdonságokat mutat a megfelelõ, vad típusú bat/bto-operont tartalmazó baktériummal
szemben. A találmány tárgyát képezik továbbá találmány szerinti baktériumok által kialakított nitrogénfixáló gyökérgümõkkel bíró hüvelyes
növények és a találmány szerinti mutáns baktériumot tartalmazó oltóanyagok hüvelyes növények infektálásában való alkalmazásra.
(51) C12N 15/60
(2006.01)
C12N 9/88
(2006.01)
C12P 19/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00110
(22) 2005.06.02.
(71) DSM IP ASSETS B.V., Te Heerlen (NL)
(72) Jennewein, Stefan Martin, Aldorf (DE);
Schuermann, Martin, Fliederweg (DE);
Mommers, Johannes Helena Michael, Einighausen (DE);
Mink, Daniel, Eupen (BE);
Wolberg, Michael, Jülich (DE);
Wubbolts, Marcel Gerhardus, BM Sittard (NL)
(54) Javított 2-deoxi-D-ribóz-5-foszfát aldolázok, és ezek alkalmazása 2,4,6-trideoxi-hexózok és 6-halogén- vagy 6-cianoszubsztituált származékai elõállítására
(86) PCT/EP 05/05989
(87) WO 05/118794
(74) Szentpéteri Zsolt, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) A találmány 2-deoxi-D-ribóz-5-foszfát aldoláz vad típusú enzimek
csoportjából való enzimek izolált mutánsaival foglalkozik, amelyeknek
olyan termelékenységi faktoruk van (specifikus vizsgálattal meghatározva), amely legalább 10%-kal magasabb, mint annak a megfelelõ vad
típusú enzimnek a termelékenységi faktora, amelybõl a mutáns származik. A mutánsoknak legalább egy aminosav helyettesítésük van a következõ helyzetek közül egynél vagy többnél: K13, T19, Y49, N80, D84,
A93, E127, Al28, K146, K160,1166, A174, M185, K196, F200 és S239
az Escherichia coli K12 vad típusú enzim (EC 4.1.2.4) szekvenciában,
és/vagy legalább egy aminosav deléciója van az S258 és Y259-nek megfelelõ helyzeteknél, kívánt esetben kombinálva specifikus C-terminális
kiterjesztéssel és/vagy N-terminális kiterjesztéssel. A találmány foglalkozik átvizsgálási eljárásokkal is, hogy megtalálják azokat a 2-deoxi-D-ribóz-5-foszfát aldoláz enzimeket (mint olyanokat, vagy mint mu-

tánsokat), amelyek termelékenységi faktora (ahogyan ez az említett specifikus vizsgálattal, amely az átvizsgálás nélkülözhetetlen része, van
meghatározva) legalább 10%-kal nagyobb, mint a referenciaérték. A találmány vonatkozik továbbá mutáns enzimekre, amelyek az átvizsgálási
módszerek révén kaphatók meg, és az ilyen mutánsokat kódoló nukeinsavakra, továbbá vektorokra és gazdasejtekre, amelyek tartalmazzák a
megfelelõ nukleinsavakat vagy mutánsokat. A találmány végül vonatkozik az ilyen (elõnyösen mutáns) enzimek, nukleinsavak, vektorok és
gazdasejtek alkalmazására például 6-klór-2,4,6-trideoxi-D-eritrohexapiranozid elõállításában.
(51) C12Q 1/68
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00560
(22) 2007.08.29.
(71) Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum,
Orvosi Laboratóriumi Analitikai Tanszék, Debrecen (HU)
(72) dr. Góth László 90%, Keszthely (HU);
Csordás Melinda 10%, Szeghalom (HU)
(54) Egyszerû eljárás nukleotid polimorfizmus kimutatására
(74) dr. Emri Józsefné, EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft.,
Debrecen
(57) A találmány tárgya egyszerû eljárás nukleotid polimorfizmus kimutatására egyszálú DNS-konformáció változásának vizsgálatával oly módon, hogy a DNS-t ismert PCR technikával amplifikálják, majd akril-amid gélben történõ elektroforézissel elválasztják. Az eljárás jellemzõje, hogy a DNS-t tervezett primerrel reagáltatják, amelynek eredményeként a keletkezett egyszálú DNS olyan konformációt vesz fel, hogy
nem tud a kétszálú DNS kialakulni.
(51) C22C 1/00
(2006.01)
C22C 27/00
(2006.01)
H01J 1/00
(2006.01)
H01J 61/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 08 00586
(22) 2008.09.25.
(71) W.C. Heraeus GmbH, Hanau (DE)
(72) Spaniol, Bernd, Hammersbach (DE)
(54) Halogén fémgõzlámpák kerámiaégõjének áramátvezetõje
(30) 102007046899.9 2007.09.28. DE
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest
(57) Halogén fémgõzlámpánál, amelynek kerámiaháza (2) és a kerámiaházban áramátvezetõje (3) van a találmány szerint az áramátvezetõ (3)
beüvegezett része foszforral, kiváltképpen 50 ppm – 5 súly‰ foszforral
dúsított nióbiumötvözet. Az áramátvezetõ (3) beüvegezett része elõnyösen a kerámiaedény (2) belsejében halogenidek elõli árnyékolással rendelkezik, amely egy wolframelektródával össze van kapcsolva. Az
áramátvezetõ (3) beüvegezett része csap formájú 5–30 mm hosszal és
0,2–2 mm átmérõvel, foszforral dúsított nióbiumötvözetbõl. Kerámiaégõben lévõ áramátvezetõk beüvegezésére foszforral hõstabilizált nióbiumötvözetbõl való áramátvezetõt alkalmaznak. Kerámiaházas (2) és a
kerámiaházban (2) elrendezett áramátvezetõs (3) halogén fémgõzlámpák elõállítására az áramátvezetõ (3) legalább 1000 °C hõmérsékleten
való hõkezelésnek lesz kitéve, és nem lágyul meg annyira, hogy elgörbüljön.
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rakon (112) és/vagy a szelepvezetékeken (112) belül a tartószerkezet
(11) függõleges geometriai tengelyével egytengelyûen van elrendezve.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
(51) E02D 27/00
(2006.01)
E02D 5/18
(2006.01)
E02D 29/02
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00052
(22) 2007.01.17.
(71) (72) Mikes-Tóth István, Hódmezõvásárhely (HU)
(54) Eljárás monolit vasbeton építmény, fõleg támfal, sávalap és
hasonlók építésére
(74) dr. Markó József, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda
Kft., Budapest
(57) A javasolt eljárás monolit vasbeton építmény, fõleg támfal, épület-sávalap és hasonlók építésére való, amelynél az építési helyen a készítendõ építmény elõírt nyomvonala mentén a talajban elõírt szélességû
és mélységû rést (R) nyitnak, a résbe vasalást helyeznek és a rés felsõ részéhez csatlakozó zsaluzatot építenek, majd a rést és a zsaluzattal határolt formázóteret kibetonozzák. Lényege, hogy a résnyitási mûveletet
(8) a tömörödött (vagy elõzetesen tömörített) talajban lényegében a környezõ talajrétegek megbolygatása nélkül és mindenféle járulékos résfal-támasztó közeg vagy szerkezet alkalmazásától mentesen, fõleg láncos talajmaróval (9) végzik. Továbbá olyan vasalást alkalmaznak,
amely magában foglal hosszirányú erõsítõhuzalokat (16), fõleg acélsodrony köteleket, amelyeket a bevezetési mûveletük (18) során elõnyösen
a rés (R) teljes hossza mentén lelógásmentesen kifeszítenek, és elõírt
helyzetükben tájolják.

4. ábra
(51) E03D 1/00
(2006.01)
E03D 5/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00489
(22) 2007.07.24.
(71) (72) Mikus Melinda, Szalkszentmárton (HU)
(54) Folyadékadagoló tartállyal ellátott öblítõtartály
(57) A találmány tárgya folyadékadagoló tartállyal ellátott öblítõtartály,
melyen folyadékot adagoló tartály (2) van elhelyezve úgy, hogy a folyadék (7) a tartályból (2) egy adagolószelepen (4) keresztül az öblítõtartályba (1) folyik, valamint a tartályban (2) lévõ folyadék (7) szintje az
öblítõtartályon (1) kívülrõl a feltöltõnyíláson (3), vagy ha áttetszõ a tartály (2) illetve az öblítõtartály (1), annak falán keresztül ellenõrizhetõ és
a feltöltõnyíláson (3) keresztül utántölthetõ. A találmány lényege, hogy
a tartály (2) úgy van kialakítva illetve elhelyezve az öblítõtartályon (1),
hogy az és a benne lévõ folyadék (7) könnyedén ellenõrizhetõ és utántölthetõ legyen, viszont a beépített vagy nem beépített öblítõtartály (1)
szerkezetén ne kelljen változtatni ezek megvalósításához.

1. ábra

(51) E03C 1/28
(2006.01)
E03C 1/282
(2006.01)
E03C 1/288
(2006.01)
E03C 1/29
(2006.01)
E03F 5/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00434
(22) 2007.06.22.
(71) Fõvárosi Csatornázási Mûvek Zrt., Budapest (HU);
Kalbonit Feyer Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Kovács Tamás 50%, Budapest (HU);
Fogarasi Tamás 20%, Budapest (HU);
Kovács József 10%, Budapest (HU);
Marsi Márton 10%, Budapest (HU);
Schrammel Jánosné 10%, Budapest (HU)
(54) Bûzelzáró szerkezet
(74) dr. Vitéz Bátor, dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya: bûzelzáró szerkezet csatornák búvó/ellenõrzõ,
csapadékvízelnyelõk és/vagy elvezetõk, valamint padlólefolyók, bevezetõ, illetve kivezetõ aknáinak/nyílásainak bûzelzárására, amelynek
szelepháza vagy virtuális szelepháza és önzáró szelepszerkezete van.
Jellemzõje, hogy tartószárakból (112) és/vagy tartócsõbõl (118)
kialakított tartószerkezete (11) van, továbbá átömlõnyílással (124) és
szelepülékkel (125) rendelkezõ záróelembõl, kúpos szeleptányérral
(132) rendelkezõ úszószelepbõl (13) kialakított önzáró szelepszerkezete van, a záróelem a tartószárakhoz (112) és/vagy a tartócsõhöz (118)
van rögzítve, az úszószelep (13) az átömlõnyílás (124) és a szelepülék
(125) fölött sugárirányban elmozdulásában korlátozottan és megvezetetten tengelyirányú mozgásában behatároltan megengedõen a tartószá-

1. ábra
(51) E04B 1/24
(2006.01)
E04B 2/90
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00414
(22) 2007.06.15.
(71) (72) Szilágyi Vilmos Gyula, Kecskemét (HU)
(54) Panel acélszerkezet
(57) A panel acélszerkezet egy acélvázra szerelt, variálható acélpanelekbõl felépíthetõ épület. A vázszerkezet vízszintes szerkezeti acélgerendákból (2) és függõleges szerkezeti acélpillérekbõl (3) áll, melyeken
egyenlõ távolságra furatok kerülnek kialakításra. A vázszerkezethez
rögzíthetõk anyáscsavarral (5) a vázszerkezetet kitöltõ fix szélességû, de
variálható magasságú, falazat és födém kiépítésére is alkalmas acélpanelek (1). Az acélpanelek az (1) oldalain egyenlõ távolságra kialakított
furatokon keresztül anyáscsavarral (5) rögzíthetõk a vázszerkezethez. A
vízszintes szerkezeti acélgerendák (2) és függõleges szerkezeti acélpillérek (3) egy osztófejen (4) keresztül kapcsolódnak egymáshoz, mely
osztófej (4) hat irányba biztosítja a szerkezet továbbfolytatását. A panel
acélszerkezet acélpanelek (1) helyett alkalmas acélkeretbe foglalt téglafal (13) beépítésére is.

P77

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 3. szám II. kötet, 2009.03.30.
Szabadalmi bejelentések közzététele
van felépítve, a légkamrák (4) egymással összeköttetésben vannak, legalább egy légkamrához (4) pedig légbefúvó eszköz van hozzárendelve.
A találmány szerinti egyik kiviteli alaknál a légkamrás paplan elemek (3) az alkalmazott állványok (2) méreteihez, alakjához igazodóan,
egymás fölött-alatt és/vagy egymás mellett vannak a kívánt számban
elhelyezve, és együttesen hõszigetelõ paplanfüggönyt (5) alkotnak.

2. ábra

(51) E04B 1/80
(2006.01)
B44C 7/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 06 00945
(22) 2006.12.22.
(71) (72) Kertész Imre, Budapest (HU)
(54) Hõszigetelõ lapok felületek, fõleg falak belsõ oldali hõszigeteléséhez, valamint eljárás felületek, fõleg falak belsõ oldali hõszigetelésének kialakítására
(57) A találmány hõszigetelõ lap felületek, fõle,g falak belsõ oldali hõszigeteléséhez. A találmány lényege, hogy a hõszigetelõ lap légrés (3)
kialakítására alkalmas a rajta rögzített távtartó elemek és/vagy szalagok
révén. Továbbá a találmány távtartó hõszigetelõ lap (6), amelynél a légréshez a távtartást biztosító kiemelkedések (7) és/vagy bordák azzal
szerves egységet alkotnak. Továbbá a találmány eljárás felületek, fõleg
falak belsõ oldali hõszigetelésének kialakítására oly módon, hogy a légrés (3) létesítésére a távtartó elemek és/vagy a távtartó szalagok térközzel közvetlenül a szigetelendõ falfelületre vannak rögzítve.
Egy további eljárás felületek, fõleg falak belsõ oldali hõszigetelésének kialakítására, légréssel vagy légrés nélkül, ahol a hõszigetelés
párazárásához a végleges külsõ burkolatot (10) használják fel többféle
valtozatban.

1. ábra
(51) E04H 6/08
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00266
(22) 2007.04.05.
(71) (72) Nemes Antal, Kecskemét (HU)
(54) Oldalról beemelõs, konténeres telepítésû parkolóberendezés
(57) A találmány egy többszintû parkolást, tárolást lehetõvé tevõ emelõberendezés, amellyel elõnyösen parkoló autók, ill. garázsok fölötti gépjármûtárolás valósítható meg. Az elhelyezni kívánt gépjármû (3) a gépjármûvek emelésére szolgáló, úttesten fekvõ tálcára (10) hajt a parkolás
megkezdésekor. A gépjármû (3) tálcára (10) történõ felhajtását követõen a berendezés az emelõkarok (6) által hajtómû (5) és motor (2) segítségével a tálcát (10) a gépjármûvel (3) mindvégig vízszintes állásban, oldalról a parkolóhelyek (11) fölé emeli. A tárolás, parkolás végén a folyamat fordított végrehajtásával a tálca (10) úttestre helyezését követõen a
gépjármû lehajthat a tálcáról (10).

1. ábra

11. ábra

(51) E04G 21/28
(2006.01)
E04H 15/20
(2006.01)
E04H 15/22
(2006.01)
E04H 15/54
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00055
(22) 2007.01.18.
(71) (72) Turcsán Pál, Budapest (HU)
(54) Védõszerkezet állványokhoz, elsõsorban építõipari célra
(74) Pintz György, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya védõszerkezet állványokhoz, elsõsorban építõipari célra. A találmány jellemzõje, hogy a védõszerkezet célszerûen
több, hõszigetelésre alkalmas, felfújható, légkamrás paplan elembõl (3)

(51) E05B 17/22
(2006.01)
E05B 65/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00396
(22) 2007.06.07.
(71) EURO-ELZETT Kft., Sopron (HU)
(72) Horváth András, Sopron (HU)
(54) Javított tulajdonságú pánikzárszerkezet vészkijáratokhoz
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A találmány tárgya javított tulajdonságú pánikzárszerkezet fõleg
vészkijáratokhoz, de általában minden olyan ajtóhoz, amely a nyitás
kezdeményezésével egyidejûleg a nyitás kívánt irányában a kilinccsel
ellátott nyíló ajtószárnyra vagy ajtólapra ható nyomóerõnek lehet kitéve,
a zárszerkezetnek a nyíló ajtólap bevésett fészkébe illeszkedõ zárszekrénye (4), a zárszekrényt (4) az ajtólap fészkében rögzítõ homloklapja
(17), az ajtó kilincsének szárát befogadó ablaka (12), az ablakot (12) magába foglaló zárdiója (7), a zárdióra (7) ráerõsített visszatérítõ rugója
(8), továbbá a zárdiót (7) körülfogó diólemeze (6), a nyíló ajtólappal
együtt mûködõ ajtókeret vagy álló ajtólap mélyedésébe történõ rugalmas behatolásra alkalmas csapdája (11), a csapdát (11) a zárszekrény (4)
felõl megtámasztó vele összeerõsített csapdaszára (3) és a csapda (11)
rugalmas behúzódását megengedõ csapdatámasztó rugója (2) van. A találmány jellegzetessége, hogy a csapdaszár (3) a zárdió (7) és a csapda
(11) közé iktatott, a zárszekrényhez (4) hozzáerõsített villa alakú rögzí-
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tõkar (1) ágaival (1a, 1b) van közrefogva, a rögzítõkar (1) azt nyugalmi
helyzetébe visszasegítõ, visszatérítõ rugóval (5) van összeköttetésben, a
diólemeznek (6) fölfelé, a csapdaszár (3) vállához (3b) támaszkodó
nyúlványa (6a), míg a csapdaszárnak (3) a zárszekrényhez (4) erõsített
vezetõcsapot (13) befogadó vízszintes kibontása (3a) van, a csapda (11)
háromágú villa, amelynek ágai (11a, 11b, 11c) közé billenõ elem (18),
valamint zárást segítõ nyelv (19) van a csapdához (11) viszonyítva
külön-külön elfordulásra képesen beültetve, a villa alakú rögzítõkar (1)
fölsõ ága (1b) a csapdaszárra (3), alsó ága (1a) pedig a zárszekrény (4)
homloklapján (17) áthaladni képes reteszelõidomra (10) támaszkodik.

tárgyak (2, 3, 4) kezelésére vonatkozó adatok idõleges tárolására szolgáló hozzáférésiadat-regiszterei vannak.

1. ábra
(51) E06B 1/52
(2006.01)
E06B 1/58
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00406
(22) 2007.06.11.
(71) (72) Varga György, Sopron (HU)
(54) Ajtótokrendszer
(57) A tok két tokfélbõl (I, II) áll össze, ezekben horony van kialakítva és
a bennük elhelyezett rögzítõléc (g) révén vannak egymáshoz illesztve és
kapcsolódnak egymáshoz. A tokfelek (a, e) közötti hézagot egy takaróléc (III) fedi. A tokfeleket (I, II) egy behúzószerkezet a fal oldalsó felületei felé húzza, így azok arra szorosan felfekszenek. A behúzószerkezet
részét képezõ zsinór (5) egy U-szegen van átvetve és egyik vége egy biztosítólemezhez (3) van kötve, másik vége a hézagléc (c) alól szabadon
kilóg. A hézagléceket (c) spirálrugó (1) feszíti a falnak.

2. ábra
(51) E05G 1/10
(2006.01)
A45C 1/12
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00447
(22) 2007.06.29.
(71) (72) Gubicza László József, Veszprém (HU)
(54) Többcélú biztonsági tárolóberendezés kisméretû egyedi tárgyak csoportjának rendezett módon történõ idõszakos elhelyezésére
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya többcélú biztonsági tárolóberendezés kisméretû
egyedi tárgyak csoportjának rendezett módon történõ idõszakos elhelyezésére, különösen zárakhoz rendelt nyitóeszközök ellenõrzött tárolására, amely fogadócellákra felosztott hordozóegységet tartalmaz, és a kisméretû egyedi tárgyak az egyes fogadócellákba vannak elmozdíthatóan
behelyezve, a fogadócellákhoz és/vagy a kisméretû egyedi tárgyakhoz
pedig egyedi azonosításra alkalmas megkülönböztetõ jelölések vannak
hozzárendelve.
A megoldás jellegzetessége, hogy a fogadócellákba (11, 12, 13)
üreggel (21a, 22a, 23a) rendelkezõ tárolótestek (21, 22, 23) vannak
kényszerpályán elmozdíthatóan beillesztve, a hordozóegység (10) a tárolótestek (21, 22, 23) mozgatására szolgáló kezelõ részegységgel (30)
van társítva, a kezelõ részegységnek (30) befogószerve (31), valamint a
befogószervvel (31) mozgásátadó részegység (35) útján összeköttetésben álló kettõ vagy több mozgatómûve (32, 33, 34) van, a mozgatómûvek (32, 33, 34) vezérlõ részegységgel (40) vannak összeköttetésben,
ahol a vezérlõ részegység (40) információtároló részegységgel (50),
utasító részegységgel (60) valamint parancsellenõrzõ részegységgel
(70) van kapcsolatban, az információtároló részegységnek (50) pedig a
tárolótestek (21, 22, 23) helyzetadatainak idõleges tárolására szolgáló
címregiszterei, továbbá az egyes kisméretû egyedi tárgyak (2, 3, 4)
azonosítására alkalmas megkülönböztetõ jelölések adatainak idõleges
tárolására szolgáló névregiszterei, valamint az egyes kisméretû egyedi

2. ábra

E06B 9/17
(2006.01)
(13) A1
P 07 00764
(22) 2007.11.29.
roma Rolladensysteme GmbH, Burgau (DE)
Holzbock, Michael, Jettingen-Scheppach (DE);
Pfaudler, Volker, Burtenbach (DE)
(54) Csatlakoztatószerkezet járulékos redõnyszekrényhez
(30) 102006057377.3 2006.12.04. DE
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya csatlakoztatószerkezet kiegészítõ redõnyszekrény (10) ablakkeret szelvényhez (1) való csatlakoztatására, amely tartalmaz egy az ablakkeret szelvényhez (1) rögzíthetõ bázisszelvényt (2),
és a kiegészítõ redõnyszekrénynek (10) van egy a bázisszelvényhez (2)
csatlakoztatható alsó eleme (11). A csatlakoztató alsó elem (11) legalább egy csíptetõ elem révén (17) roncsolásmentesen oldható kötéssel
van a bázisszelvényhez (2) rögzítve.
(51)
(21)
(71)
(72)
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(57) A találmány, energiatárolásra is alkalmas hidrogéngázt égetõ
csúcserõmû, elektrolízissel vízbõl nyomás alatt hidrogént és oxigént fejlesztõ berendezéssel, egyidejûleg hidrogén és levegõvel kevert oxigén
tárolására alkalmas tárolóteleppel, egyébként közismert hidrogéngázégetõ gõzfejlesztõvel, gõzturbinával, generátorral, gõzkondenzátorral
és víztároló teleppel az energiaátalakítás hatásfokát növelõ zárt víz–
gáz–gõz körfolyamatban mûködtetve, elektromos energiát termelõ berendezésként.

3. ábra
F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS
(51) F01K 21/00
(2006.01)
F02C 1/10
(2006.01)
F02C 7/22
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00302
(22) 2007.04.24.
(71) (72) Mátay György Tibor 70%, Visegrád (HU);
Mátay Mariann 10%, Visegrád (HU);
Wye Ágnes 10%, Visegrád (HU);
Schlecher Áron 10%, Budapest (HU)
(54) Hidrogéngáz üzemû turbina, fõleg zárt termodinamikai körfolyamatban való alkalmazásra
(57) A találmány olyan hidrogéngázt égetõ, hõenergiát forgómozgássá
átalakító turbinaszerkezet, amelynél az égéster (10), turbinamotor (1),
gõzkondenzátor (4), kompresszor sorrendben összeépítik az egyébként
elvileg közismert részegységeket egy hidrogéngáz üzemû turbinaszerkezetté. A turbinamotor (1) beömlõnyílása nyomás alatt dolgozó elektromos árammal vízbõl hidrogéngázt fejlesztõ és a hidrogént és a munkaközeget nyomás alatt tároló berendezéshez van csatlakoztatva. Mindezeket zárt termodinamikai körfolyamatban, hogy a hidrogénfejlesztéssel járó párolgási hõben megjelenõ energiaveszteséget is hasznosíthassák. Az égéstérben fejlõdõ gõz mennyiségét szabályozhatják a gõzkondenzálással nyert kondenzvíz égéstérbe juttatásával.

1. ábra
(51) F02B 41/06
(2006.01)
F01C 1/356
(2006.01)
F01C 11/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00387
(22) 2007.06.04.
(71) (72) Plajos József, Miskolc (HU)
(54) Forgólapátos belsõ égésû motor
(74) Pap Béla szabadalmi ügyvivõ, Miskolc
(57) A motort az jellemzi, hogy sûrítõtere (1) és munkavégzõ tere (3)
egymásra vannak rendezve, közös forgórésztengelyre (13) ékelt legalább egy-egy forgólapáttal (4), valamint legalább egy-egy térelzáró
elemmel (8) vannak szerelve, továbbá égésterének (2) kompressziótartó
szelepe (6), leürítõ szelepe (11), feltöltõ szelepe (7), továbbá gyújtógyertyát vagy befecskendezõ csonkot befogadó furata (12) van, és
vezérlõelemei (14) vannak.

2. ábra

1. ábra

(51) F01K 25/00
(2006.01)
C25B 1/12
(2006.01)
F01K 7/12
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00501
(22) 2007.07.31.
(71) (72) Mátay György Tibor 70%, Visegrád (HU);
Mátay Mariann 10%, Visegrád (HU);
Wye Agnes 10%, Visegrád (HU);
Scheicher Áron 10%, Budapest (HU)
(54) Energia tárolására is alkalmas, hidrogéngázt égetõ csúcserõmû, elektrolízissel vízbõl nyomás alatt hidrogént és oxigént
fejlesztõ berendezéssel

(51) F02D 17/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00368
(22) 2007.05.24.
(71) (72) Králik Péter Tamás, Recsk (HU)
(54) Belsõ égésû motor és eljárás annak vezérlésére
(74) Jánosi József, Budapest
(57) A találmány egyrészt új konstrukciójú belsõ égésû motor, továbbá
eljárás ennek a motornak a találmány szerinti üzemmódban történõ üzemeltetésére. A találmány szerinti motornak több hengere van, egy adott
hengerben a dugattyú alternáló mozgást végez, a dugattyú fõtengelyhez
csatlakozik, a fõtengelyen erõátviteli gépelem, például fogaskerék van,
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a dugattyú helyzetét és mozgását, például gyorsulását leíró jellemzõk
vezérlés céljából érzékeltek, a fõtengelyen lendkerék van, a motor mûködését motorvezérlõ egység vezérli. A találmány szerinti motort jellemzi, hogy minden dugattyúhoz a többi henger fõtengelyétõl független
fõtengely tartozik, a henger és a hozzá tartozó gépelemek egyhengeres,
önállóan mûködõképes motoregységet alkotnak, a motoregység vezérelten bontható és helyreállítható erõátviteli kapcsolatban van egy közös
gyûjtõtengellyel, amely gyûjtõtengely a motor kimenõtengelye, továbbá
a motoregységben a motorvezérlõ egységgel együttmûködõ, érzékelést,
vezérlést és/vagy beavatkozást lehetõvé tevõ elem, például elektromágnes van elrendezve, a vezérelt erõátviteli kapcsolatot megvalósító elem
gyors reagálású vezérelt eszköz, célszerûen gyorszár, az erõátviteli kapcsolatot a találmány szerinti eljárás alapján a motorvezérlõ egység fenntartja, bontja vagy helyreállítja.
A találmány szerinti eljárás a találmány szerinti belsõ égésû motor
vezérlõegységének segítségével és azon belül egy referenciamodell figyelembevételével valamennyi motoregységben a henger munkaütemének és kiszolgáló ütemeinek, a motoregység üzemi jellemzõinek és
a motoregységek üzemének összehangolt vezérlésére, különösen a motoregységek gyújtási idõpontjának vezérlésére szolgál, amelynek során
a vezérlési eljárás alapját a referenciamodell szerinti szokásos gyújtási
sorrend és üzemi paraméterek képezik úgy, hogy a t1=0, t2=t1+n,
t3=t2+n, ts=ts-1+n az egyes hengerek gyújtási idõpontja, két egymást követõ gyújtási idõpont közötti idõeltérés értéke n. A találmány szerinti
eljárást jellemzi, hogy vezérelt erõátviteli eszköz, célszerûen gyorszár
segítségével a motoregység és a közös gyûjtõtengely közötti erõátviteli
kapcsolatot a munkaütemen belül a tn=t1+a idõpontban vezérelten
bontják, a következõ munkaütem kezdete elõtt t2=tn+b idõpontban pedig vezérelten helyreállítják, üzem közben a dugattyú helyzetére és
mozgására, például gyorsulására jellemzõ értékeket érzékelik és a dugattyú mozgását a tn idõpont után szükség szerint úgy befolyásolják,
például fékezik vagy gyorsítják, hogy az a saját következõ munkaütemét a megfelelõ idõpontban felsõ holtponti helyzetbõl kezdeni tudja,
továbbá a gyújtási sorrendet figyelembe véve minden motoregység
erõátviteli kapcsolatát a közös gyûjtõtengellyel a fentiek szerint vezérlik.

san kis feszültségû váltakozó elektromos áramot termel, amelyet a
vízhatlan kábel (21) továbbít a parti transzformátorhoz (22).

1. ábra
(51) F03D 1/04
(2006.01)
F03D 11/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00356
(22) 2007.05.21.
(71) (72) Vörösváczki Tamás, Kecel (HU)
(54) Metróalagútban elhelyezett, a metrószerelvény keltette széláramlat által meghajtott szélkerekek diffuzorral kiegészítve
(57) A találmány metróalagútban elhelyezett, a metrószerelvény keltette
széláramlat által meghajtott szélkerekek diffuzorral kiegészítve, amelyre jellemzõ, hogy az eddig metrószerelvény által keltett „haszontalan”
széláramlatot használja fel elektromos áram termelésére.
A találmány lényege, hogy a diffuzor (5) lassan kezd kiszélesedni,
ezzel az alagút átmérõje kisebb lesz. Így a levegõnek kisebb helyen kell
áthaladnia. Majd a diffuzor (5) közepén elkezdõdnek a légterelõk (2).
Kettõ darab a diffuzor (5) szélén, három darab pedig a diffuzor (5) középsõ részén. Ezek a légterelõk (2) kisebb csatornákat képeznek, ahol a
levegõt a diffuzor (5) másik végén lévõ hirtelen elkeskenyedõ részhez
terelik, ahol a levegõnek hirtelen több helye lesz, kisebb nyomás nehezedik rá, és kismértékben felgyorsítja a metró keltette széláramlatot.
Ennek a levegõnek a lapátokhoz való terelését segíti a másik légterelõ
(3). Így a nagy sebességû levegõ egyenesen a szélkerék (1) lapátjaihoz
áramlik. Majd ezeket a lapátokat megforgatva termel áramot. A szélkerekek (1) eltoltan helyezkednek el egymás mellett, hogy ne akadjanak
össze a lapátjaik forgás közben, illetve így közelebb lehet helyezni õket
egymáshoz.

1. ábra
(51) F03B 3/04
(2006.01)
(13) A2
(21) P 08 00639
(22) 2008.10.29.
(71) (72) Kalocsai István, Nyíregyháza (HU)
(54) Gravitációs folyami áramfejlesztõ készülék és eljárás
(57) A folyók hatalmas víztömegét a mindenhol, állandóan és megújulóan mûködõ földi gravitációs erõ tartja lineáris mozgásban. A sorosan
vagy csoportosan telepített gravitációs folyami áramfejlesztõ készülék
(röviden: vízrakéta) (2) alakítja át a lineáris vízmozgást a generátor pörgõ mozgásává. A vízrakéta fõbb szerkezeti egységei: a sokszögû hasáb
(4) és szûkítõ gúla (5), amelyek a vízmolekulák sebességét gyorsítják
fel, a fúvókaház (10), amely a sugárhajtás elvnek megfelelõen a fúvókaházat (10) és a hozzá kapcsolt sebességváltót (13) forgatja meg, és megpörgeti a generátor (15) fõtengelyét (32), a generátor pedig folyamato-

1. ábra
(51) F03G 7/04
(2006.01)
F25B 27/00
(2006.01)
F25B 30/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00289
(22) 2007.04.18.
(71) (72) Jakab György, Miskolc (HU)
(54) Stirling-motorral hajtott hõszivattyú gázkondenzációs motor
(57) A Stirling-motorral hajtott hõszivattyú olyan önfenntartó módon
mûködtethetõ berendezés, ahol a környezetbõl elszívott hõ egy részét a
Stirling-motor mûködtetésére használják fel, ami a hõszivattyú kompresszorát hajtja, miközben a motor által fel nem használt hõt a hõszi-
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vattyú hasznosítja, ezáltal önfenntartó folyamatot hozva létre, amit a
környezetbõl kinyert hõ mûködtet.
A gázkondenzációs motor a gravitációs hõmotorokhoz hasonlóan
a környezeti hõt alakítja forgómozgássá azzal jellemezve, hogy a munkahengereiben (10) részben folyadék halmazállapotú gáz párolgása
vagy lecsapódása miatt kialakuló nyomáskülönbséget alakítja térfogati
munkává, súlyponteltolódást hozva létre a motor forgórészén (2). Amit
a gravitációs erõtérben lévõ szerkezet forgómozgássá alakít. A hõszivattyú hõelvonó oldalát a gõzkondenzációs motor hõátadó oldalával,
mindkét berendezés funkcionális szerepét megtartó módon egyesítve
önfenntartó folyamatot indíthatunk a környezeti hõ felhasználásával.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA
G01N 33/52
(2006.01)
(13) A1
P 07 00432
(22) 2007.06.21.
Avicor Kft., Szeged (HU)
dr. Puskás László 89%, Szeged (HU);
Fehér Liliána 8%, Szeged (HU);
Molnár Eszter 3%, Pécs (HU)
(54) Lipidcseppecskék jelzésére szolgáló vegyületek, lipidcseppecskék jelzésére szolgáló kompozíciók, valamint eljárás sejtek és/vagy sejtalkotók megjelenítésére
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest
(57) A jelen találmány lipidcseppecskék jelzésére szolgáló olyan vegyületekre vonatkozik, amelyek az I általános képlettel írhatók le,
(51)
(21)
(71)
(72)

(I)

1. ábra

(51) F16B 9/02
(2006.01)
A47B 96/00
(2006.01)
A63H 33/04
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00435
(22) 2007.06.22.
(71) (72) Péchy Lóránt, Budapest (HU)
(54) Csomópont építõjátékok, elemes bútorok és épületszerkezetek modulrácsaihoz
(74) Kis Lajos ügyvéd, Budapest
(57) A találmány lényege, hogy rácsrúdja (2, 3, 4) és kötõeleme (5, 6)
legalább egy záróelemmel (7, 8) van összefogva, ahol a záróelemnek (7,
8) a rácsrúdra (2, 3, 4) és a kötõelemre (5, 6) felfektetett szelvénye (10)
egybevágó a záróelemmel (7, 8) összefogott rácsrúdnak (2, 3, 4) és kötõelemnek (5, 6) a készre szerelt csomópontban (1) vett szelvényével.

4. ábra

5. ábra

ahol
X jelentése egymástól függetlenül hidrogén, halogén, -C1–20-alkil
csoport, -C2–20-alkenil csoport, -C2–20-alkinil csoport, -C5–6-cikloalkil csoport, arilcsoport, aralkilcsoport, adamantilcsoport, heterociklusos csoport, hidroxilcsoport, hidroxialkil-csoport, vagy
-N-(R1, R2) csoport;
n jelentése 0, 1, 2, 3, vagy 4;
R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül lehet hidrogén, elágazó vagy
egyenes láncú alkilcsoport, cikloalkil-csoport, arilcsoport, aralkilcsoport, heterociklusos csoport, mindez szubsztituálatlan vagy halogénekkel szubsztituált formában; vagy
R1 és R2 együttesen a köztük lévõ nitrogénatommal egy öt- vagy hattagú gyûrût alkotnak;
A jelentése egyes kötés, -O-, -S-, -CH 2-, vagy -NH-;
Y jelentése O vagy S;
Z jelentése O vagy S;
R’ és R’’ jelentése egymástól függetlenül metil, etil, izopropil, izobutil,
szek-butil vagy terc-butil.
A találmány továbbá lipidcseppecskék jelzésére szolgáló, egy
vagy több segédanyag és vivõanyag mellett az (I) képlet szerinti vegyületet tartalmazó kompozícióra is vonatkozik.
A jelen találmány továbbá olyan képalkotó eljárásra is vonatkozik,
amelynek során a vizsgált sejteket és/vagy sejtalkotókat fluoreszcens
képalkotó technikával jelenítik meg, amelynek során a sejtekhez
és/vagy sejtalkotókhoz egy vagy több fluoreszcens vegyületet elõnyösen oldat formájában hozzáadják, és az így kezelt sejteket és/vagy sejtalkotókat a megfelelõ hullámhosszúságú fénnyel besugározzák, és
amely eljárásra az jellemzõ, hogy a sejtekhez és/vagy sejtalkotókhoz
fluoreszcens vegyületként a találmány szerinti valamely egy vagy több
fluoreszcens vegyületetet adják.

(51) G02B 21/00
(2006.01)
G06T 5/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00569
(22) 2007.09.03.
(71) Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)
(72) dr. Szabó Gábor 37,5%, Szeged (HU);
dr. Erdély Miklós 32,5%, Szeged (HU);
Gajdátsy Gábor 25%, Nagyvenyim (HU);
Dudás László 5%, Beremend (HU)
(54) Optikai mikroszkóp rendszer és azzal megvalósított eljárás
tárgy képének rekonstruálására
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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(57) A találmány tárgya optikai mikroszkóp rendszer (1) tárgy (14) képének rekonstruálására, amelynek lényege, hogy tartalmaz:
fénynyalábprofil (7) kialakítására szolgáló eszközt (8),
a fénynyalábprofilnak (7) a tárgyra (14) irányítására szolgáló optikát, a fénynyalábprofillal (7) a tárgy (14) pásztázásának megvalósítására szolgáló mozgatóeszközt,
a fénynyalábprofil (7) és a tárgy (14) egymáshoz képesti forgatására alkalmas, a pásztázás irányának változtatására szolgáló forgatóeszközt, és
a pásztázás során a tárgyon (14) átjutó, vagy a tárgyról (14) visszavert fény intenzitásának mérésére szolgáló detektort (5).
A találmány tárgya továbbá eljárás optikai mikroszkóp rendszerrel
(1) tárgy (14) képének rekonstruálására. Az eljárás lényege, hogy:
a tárgyat (14) fénynyalábprofillal (7) pásztázzák legalább két, az
optikai tengelyre keresztirányú irány mentén;
a pásztázás során detektor (5) segítségével mérik a tárgyon (14) átjutó, vagy a tárgyról (14) visszavert fény intenzitását; és
a legalább két pásztázási irány mérési eredményébõl rekonstruálják a tárgy (14) mintázatának képét.

1. ábra

(51) G02B 21/30
(2006.01)
G02B 21/24
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00362
(22) 2007.05.22.
(71) (72) Csiszér Miklós, Budapest (HU);
Selmeczi Dávid, Budapest (HU);
Szabó Bálint, Budapest (HU);
Vicsek Tamás, Budapest (HU)
(54) Eljárás inkubátor élõ sejtek mikroszkópos megfigyeléséhez
(74) Mák András szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K. Szabadalmi
Ügyvivõi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya mikroszkópasztalra szerelhetõ elektromos fûtésû, hermetikusan zárt szén-dioxid-inkubátor, amely minimum három
ponton elhelyezett hõmérõ szenzorok segítségével és ezek által vezérelt
fûtõtestekkel biztosítja a megfelelõ, nagy pontossággal beállítható hõmérséklet-eloszlást. A három hõmérõ szenzor közül egy-egy az alsó és
felsõ fûtött üveg belsõ felületén, a harmadik az inkubátor fémtestében
helyezkedik el. A felsõ üveglemez hõmérséklete 0,5–3,0 °C-kal magasabb hõmérsékleten van tartva az alsó fûtött üvegnél és az inkubátor
fémtesténél. Az alsó és felsõ üvegablak fémbevonattal van ellátva, ezek
fûtése a fémbevonaton keresztül folyó elektromos árammal történik.
A zárt légtérnek és páralecsapódás-mentes megfigyelõablakoknak
köszönhetõen az inkubátor lehetõvé teszi a hosszú távú, átvilágítással
történõ fénymikroszkópos megfigyeléseket 37 °C-os homogén hõmérséklet-eloszlású, telített vízgõzû, 5%-os szén-dioxid-légkörben elõmelegített gáz vagy folyadék áramoltatása nélkül. Alkalmazható élõ emlõssejtek hosszú távú videomikroszkópos megfigyeléséhez.

1. ábra
G02B 21/34
(2006.01)
(13) A1
P 07 00404
(22) 2007.06.08.
3D HISTECH Kft., Budapest (HU)
dr. Virág Tibor 70%, Budapest (HU);
dr. Molnár Béla 5%, Budapest (HU);
Szipõcs Ferenc 5%, Budapest (HU);
Németh Ottó 5%, Szombathely (HU);
Biletzky Attila 5%, Budapest (HU);
Varga Viktor Sebestyén 5%, Budapest (HU);
László Attila 5%, Budapest (HU)
(54) Tárgylemezbefogó keret és tárgylemez-adagoló
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,
Budapest
(57) A találmány szerinti tárgylemezbefogó keret és tárgylemez-adagoló tárgylemezeket befogadó fészkekkel és léptetõmechanizmussal ellátott, szánban mozgatható tálcát és tárgylemeztolókával, valamint tolókamozgató motorral ellátott adagolóvázat tartalmaz, ahol a tárgylemez
befogó kerete (29) tárgylemezbefogó elemekkel van ellátva, a tárgylemez-adagoló (1) tálcájának (6) alján kiterített máltai keresztek (13) vannak, a szánban (4) pedig tálcamozgató motorral (5) meghajtott, a máltai
keresztekkel (13) illeszkedõ forgattyú (14) van, és a befogó keret (29)
fölött mozgatható és billenthetõ tárgylemeztolóka (9), valamint azzal
együtt mûködtetett, a befogókeret (29) alatt mozgatható és billenthetõ
tárgylemeztámasztó lap (11) van, ahol a tolóka (9) és a tárgylemeztámasztó lap (11) billentésére az adagolóvázon (7) a forgattyú (14) tárcsáján (15) kialakított vezérlõelemmel mûködtetett emelõszerkezet van
elhelyezve.
(51)
(21)
(71)
(72)

1. ábra
(51) G06Q 30/00
(2006.01)
H04L 9/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00596
(22) 2007.09.14.
(71) Answare Kft. 80%, Budapest (HU);
Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ 20%,
Budapest (HU)
(72) Sziklai Péter 5%, Budapest (HU);
Ligeti Péter 19%, Balatonlelle (HU);
Mérai László 19%, Budapest (HU);
Nagy Dániel 19%, Budapest (HU);
Bárász Mihály 19%, Budapest (HU);
Lója Krisztina 19%, Velence (HU)
(54) Árverezõ rendszer
(74) Préda Gábor, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Kft., Budapest
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(57) A találmány tárgya árverezõrendszer, valamint készülék és eljárás a
hatékony árverezés lebonyolítására elsõsorban kevés résztvevõvel történõ árverések esetén.
A találmány szerinti eljárásban a résztvevõket regisztrálják (11),
majd egy anonim üzenetküldéssel árverést (13) végeznek és a liciteket
kiértékelik (14). Az eljárásra jellemzõ, hogy a résztvevõk birtokában
lévõ árverõkészülékek (2) segítségével a regisztráció során minden
egyes árverésben részt vevõ számára nyilvános és titkos kulcsokat választanak (111), majd a résztvevõk páronkénti kommunikációjához
olyan közös kulcsokat választanak (112), ahol utólag mindkét fél be
tudja bizonyítani, hogy a közös kulcsot helyesen számolta ki a titkos
kulcsok felfedése nélkül. A továbbiakban egy rekeszrezervációt (12)
hajtanak végre, amelynek során vektorokat választanak (121), majd
ezek összegét nyilvánosságra hozzák (122), ezt követõen ellenõrzik az
ütközést (123) és az esetleges csalást (124). Ezt követõen az árverés
(13) során megadják a konkrét liciteket (131), majd ideiglenes kulcsokban állapodnak meg (132), amik alapján kiszámítják a kötelezvényeket
(133). Végül a licitek kiértékelése (14) során a kötelezvényeket nyilvánosságra hozzák (141), ellenõrzik, hogy nem történt-e csalás (142),
majd az eredményt nyilvánosságra hozzák (143). Amennyiben akár a
rekeszrezerváció (12), akár a licitek kiértékelése (14) során csalás
történt, akkor elkapják a csalót (15). Abban az esetben, ha a nyertes
nem veszi át az árverés tárgyát, felderítik és kizárják a további árverésekbõl.
A találmány szerinti árverezõ készülék (2) vezérlõegységében
(22) egy regisztrátor modul (31), egy rekeszrezervátor modul (32), egy
árverezõ modul (33), egy csalókizáró modul (35) és egy gyõztes csaló
kizáró modul (36) kapcsolódik egymáshoz.
A találmány szerinti árverezõrendszer egymással egyenrangú és
egymással kommunikáló árverezõ készülékeket (2) tartalmaz, amely
árverezõ készülékek (2) technológiától független kialakításúak és nyílt
forráskód alapján mûködõ vezérlõegységet (22) tartalmaznak.

(57) A találmány tárgya berendezés (1) tárgy (2) háromdimenziós digitalizálására, amely rendelkezik elsõ detektorral (5) és második detektorral (5’). A berendezés (1) tartalmaz polarizálóeszközt a tárgyra (2) beesõ
elsõ elektromágneses sugárnyalábnak (3) elsõ polarizáció biztosítására,
és a tárgyra (2) beesõ második elektromágneses sugárnyalábnak (3’)
második polarizáció biztosítására; továbbá az elsõ és második detektor
(5, 5’) polarizáción alapuló szûrõeszközzel van ellátva az elsõ sugárnyaláb (3) elsõ detektorral (5) történõ szelektív detektálásához, és a második
sugárnyaláb (3’) második detektorral (5’) történõ szelektív detektálásához.
A találmány tárgya még eljárás tárgy (2) háromdimenziós digitalizálására, amelynek során:
elsõ polarizációval rendelkezõ elsõ elektromágneses sugárnyalábot (3) és második polarizációval rendelkezõ második elektromágneses
sugárnyalábot (3’) hoznak létre,
az elsõ és második elektromágneses sugárnyalábot (3, 3’) a tárgyra
(2) vetítik, és
a tárgyról (2) visszaverõdõ elsõ elektromágneses sugárnyalábot
(3) az elsõ polarizáció alapján szelektív módon elsõ detektorral (5) detektálják, és a tárgyról (2) visszaverõdõ második elektromágneses sugárnyalábot (3’) szelektív módon a második polarizáció alapján második detektorral (5’) detektálják.

1. ábra

1. ábra

(51) G06T 17/00
(2006.01)
G01B 11/24
(2006.01)
G01D 11/00
(2006.01)
G01D 11/30
(2006.01)
G06T 15/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00626
(22) 2007.09.26.
(71) (72) Szikszay-Molnár Gergely, Budapest (HU)
(54) Berendezés és eljárás tárgy háromdimenziós digitalizálására
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(51) G07F 19/00
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00450
(22) 2007.06.29.
(71) Kuthy Antal 66,6%, Budapest (HU);
Mónus Ádám 33,4%, Budapest (HU)
(72) Mónus Ádám, Budapest (HU);
Kuthy Antal, Budapest (HU);
Garami Gábor, Budapest (HU)
(54) Rendszer és eljárás pénzügyi tranzakciók virtuális környezetben történõ végrehajtására, elektronikus értékesítési rendszer és eljárás, valamint számítógépi program és számítógépi
programtermék
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda
Kft., Budapest
(57) A pénzügyi tranzakciók virtuális környezetben történõ végrehajtására szolgáló rendszerben minden felhasználó rendelkezik legalább egy
virtuális pénztárcával (110, 112) és mindegyik virtuális pénztárca (110,
112) egy bankszámlához (141, 143) van hozzárendelve. A rendszer
(100) tartalmaz legalább egy elsõ pay-on-demand kliens alkalmazást
(120), amely lehetõvé teszi egy terhelendõ bankszámlához (141) tartozó
virtuális pénztárcához (110) kommunikációs összeköttetésen (130) keresztül történõ hozzáférést; legalább egy második pay-on-demand kliens
alkalmazást (122), amely lehetõvé teszi egy kedvezményezett bankszámlához (143) tartozó virtuális pénztárcához (112) egy kommunikációs összeköttetésen (132) keresztül történõ hozzáférést; a virtuális pénztárcákhoz (110, 112) tartozó bankszámlákat (141, 143) kezelõ legalább
egy banki számítógépet (140, 142); és a legalább egy elsõ pay-on-de-
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mand kliens alkalmazással (120), a legalább egy második pay-on-demand kliens alkalmazással (122) és a legalább egy banki számítógéppel
(140, 142) kommunikációs összeköttetésben álló központi elszámoló
egységet (150). A központi elszámoló egység (150) tartalmaz egy, a virtuális pénztárcák (110, 112) és az azokhoz tartozó bankszámlák (141,
143) közötti leképezéseket tároló eszközt (155); kliens oldali kommunikációs interfészt (151) a legalább egy elsõ pay-on-demand kliens alkalmazással (120) és a legalább egy második pay-on-demand kliens alkalmazással (122) való kommunikációhoz; bank oldali kommunikációs interfészt (152) a legalább egy banki számítógéppel (140, 142) való kommunikációhoz; és a legalább egy elsõ pay-on-demand kliens alkalmazástól (120), a legalább egy második pay-on-demand kliens alkalmazásoktól (122) és a legalább egy banki számítógéptõl (140, 142) kapott
utasítások alapján a virtuális pénztárcák (110, 112) egyenlegét kezelõ
feldolgozó egységet (153).

(57) A találmány tárgya plexi, autóbusz, troli vészkapcsolójának védelme, amely 3 mm-es, átlátszó plexi mechanikus felhelyezésével van
megoldva.
A plexi felhelyezése billenthetõ módon történik a vészkapcsoló
tokozatába.

3. ábra
H04L 9/00
(2006.01)
(13) A1
P 07 00441
(22) 2007.06.27.
Agil Eight Hungary Kft., Budapest (HU)
Nagy Dániel, Budapest (HU)
Digitális kulcsok hozzárendelése mobil felhasználókhoz
(eljárás)
(57) Az ismeretett eljárás mobil felhasználók nyilvános kulcsainak hitelesítését biztosítja, amelyben egy hitelesítésszolgáltató (CA) tanúsítja,
hogy az adott nyilvános kulcs egy adott MSISDN (Mobile Station ISDN
number, köznyelven mobil telefonszám) birtokosához tartozik. Az eljárás menete a következõ:
1. CA ún. meghívóüzenetet küld a felhasználónak SMS-ben, amelyben egy egyedi titkot tartalmazó URL szerepel.
2. A felhasználó letölti az URL által mutatott alkalmazást, amely elõállítja a hitelesítési kérést. Az alkalmazást vagy annak részeit CA
menet közben módosítja egyénre szabottan.
3. Az alkalmazás a felhasználó mobiltelefonján futtatva mobil interneten elküldi a nyilvános kulcsot CA-nak, a meghívóüzenetben
szereplõ titok birtoklásának bizonyítékával együtt.
4. CA ellenõrzi a titkot és tanúsítja a nyilvános kulcs és a telefonszám összetartozását.
(51)
(21)
(71)
(72)
(54)

1. ábra

(51) G09B 27/08
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00521
(22) 2007.08.10.
(71) (72) Szõke Károly, Debrecen (HU)
(54) 4 db körbõl álló földgömb
(57) A 4 db körbõl álló földgömb ugyanúgy lehet gömb alakú, mint a jelenlegi iskolai vagy más földgömbök, azonban egyes kivitelek ettõl eltérõen a négy körtérképet egy nem feltétlenül szabályos tetraéder lapjaira
viszik fel. A találmány szerinti bármelyik kivitel a Földön található négy
egymástól kölcsönösen egyforma távolságra lévõ helységbõl mint középpontból rajzolja meg a körtérképeket. Földrajzi távolság a földkerület egyharmada, a körtérképek sugara pedig a Föld sugarával arányos. A
tetraéder alakú körtérképeknél lehet a lap mindkét oldalára körtérképeket felvinni, mégpedig különbözõ tartalommal is. Szintén ennél a kivitelnél készülhetnek az egyes oldalak körtérképei különbözõ méretarányban. A találmány szerinti földgömböt az 1. ábra 4 egymást érintõ körként
– mint a gömb terítékét – ábrázolja.

1. ábra

1. ábra
H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG
(51) H01H 69/00
(2006.01)
G08B 25/12
(2006.01)
(13) A1
(21) P 05 00390
(22) 2005.04.18.
(71) (72) Nagy Ferencné, Szeged (HU)
(54) Plexi, autóbusz, troli vészkapcsolójának védelme

(51) H04L 9/00
(2006.01)
H04L 9/28
(2006.01)
H04N 7/16
(2006.01)
(13) A1
(21) P 08 00148
(22) 2008.03.06.
(71) (72) dr. Dömösi Pál Béla, Debrecen (HU)
(54) Berendezés és eljárás hozzáférés-korlátozott mûsor- és adatterjesztés védelmére
(57) A találmány lényege, hogy a hozzáférés-korlátozott digitális mûsor- és adatszolgáltatás terjesztésére és vételére szolgáló hozzáférés-korlátozási modulban a kódolás és a dekódolás olyan szimmetrikus kulcsú titkosítással és visszafejtéssel történik, melyek kulcsa egy kezdõ állapottal és végállapotokkal ellátott kimenõ jel nélküli automata. A java-
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Szabadalmi bejelentések közzététele
solt megoldás alapját a „Dömösi Pál Béla: Szimmetrikus kulcsú kriptográfiai berendezés és eljárás információk titkosítására és visszafejtésére”
címû magyar szabadalmi bejelentés képezi (P0600208). Ezen bejelentéshez képest a jelen szabadalmi leírásban lényeges eltérések vannak
abban, hogy
– az ismertetett elvû mikrokontroller szerepét jelen leírásban vagy
egy számítógép és a hozzá szabványosan (például USB 2.2 bemeneten
keresztül) csatlakozó hardverkulcs, vagy egy olyan mikrokontroller látja el, mely mûsor-, illetve adatterjesztõ készülékbe, vagy felhasználói
készülékbe (set-top-box, access point) vagy pedig elõfizetõi kártyaolvasóba helyezendõ (intelligens) kártyába van beágyazva;
– a szabadalmi bejelentésben ismertetett kulcsautomata néhány tulajdonsága eltér a jelen leírásban alkalmazott kulcsautomata tulajdonságaihoz képest, miáltal egyéb elõnyök mellett a rezisztencia a kódfeltöréssel és a beavatkozással szemben megnövekszik;
– a titkosítás és visszafejtés módszere lehetõvé teszi, hogy a
visszafejtés a szolgáltatás idõtartama alatt bármikor elkezdõdhessék
(azaz ne csak az elejétõl).

eredményét megszámolják (14). Az eljárásra jellemzõ, hogy a résztvevõk birtokában lévõ szavazókészülékek (2) segítségével a regisztráció
(11) során minden egyes szavazásban részt vevõ számára nyilvános és
titkos kulcsokat választanak (111), majd a résztvevõk páronkénti kommunikációjához olyan közös kulcsokat választanak (112), ahol utólag
mindkét fél be tudja bizonyítani, hogy a közös kulcsot helyesen számolta ki a titkos kulcsok felfedése nélkül. A továbbiakban egy rekeszrezervációt (12) hajtanak végre, amelynek során vektorokat választanak (121), majd ezek összegét nyilvánosságra hozzák (122), ezt követõen ellenõrzik az ütközést (123) és az esetleges csalást (124). Ezt követõen a szavazás (13) során megadják az opciókat (131), majd ideiglenes kulcsokban állapodnak meg (132), amik alapján kiszámítják a kötelezvényeket (133). Végül a szavazatszámlálás (14) során a kötelezvényeket nyilvánosságra hozzák (141), ellenõrzik, hogy nem történt-e
csalás (142), majd az eredményt nyilvánosságra hozzák (143).
Amennyiben akár a rekeszrezerváció (12), akár a szavazatszámlálás
(14) során csalás történt, akkor felderítik a csalót (15).
A találmány szerinti szavazókészülék (2) a vezérlõegységében
(22) egy regisztrátor modul (31), egy rekeszrezervátor modul (32) és
egy szavazó modul (33) kapcsolódik egymáshoz.
A találmány szerinti szavazatszámláló rendszer egymással egyenrangú és egymással kommunikáló szavazókészülékeket (2) tartalmaz,
amely szavazókészülékek (2) technológiától független kialakításúak és
nyílt forráskód alapján mûködõ vezérlõegységet (22) tartalmaznak.

1. ábra
(51) H04L 9/14
(2006.01)
(13) A1
(21) P 07 00548
(22) 2007.08.24.
(71) Answare Kft. 80%, Budapest (HU);
Egyetemközi Távközlési és Informatikai Központ 20%,
Budapest (HU)
(72) Sziklai Péter 4%, Budapest (HU);
Ligeti Péter 24%, Balatonlelle (HU);
Mérai László 24%, Budapest (HU);
Nagy Dániel 24%, Budapest (HU);
Bárász Mihály 24%, Budapest (HU)
(54) Szavazatszámláló rendszer
(74) Préda Gábor, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi
Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya szavazatszámláló rendszer, valamint készülék
és eljárás a hatékony szavazatszámlálás lebonyolítására elsõsorban kevés résztvevõvel történõ szavazások esetén.
A találmány szerinti eljárásban a résztvevõket regisztrálják (11),
majd egy anonim üzenetküldéssel szavazást (13) végeznek, melynek

1. ábra

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 88 db.
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