
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A61B 5/0205 (2006.01)

A61B 5/02 (2006.01)

G08B 6/00 (2006.01)

H04M 11/00 (2006.01)

A61B 5/01 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00075 (22) 2008.02.08.
(71) (72) Bolyki János 75%, Telki (HU);

Kormos Ágnes 25%, Csörög (HU)
(54) Testérzékelõ készülék bluetooth csatolással
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya testérzékelõ készülék bluetooth csatolással,
amelynek bluetooth eszköze (B) és azt vezérlõ legalább egy, elsõ mobil-
telefonja (M1) van, amelyek egymás között telemetrikus kapcsolatban
vannak. A találmány szerinti testérzékelõ készülékre jellemzõ, hogy a
bluetooth eszköz (B) közvetlenül felhasználóval (F), az elsõ mobiltele-
fon (I/01) pedig közvetve, elsõ bemeneti/kimeneti eszközön(I/01) ke-
resztül van a felhasználóval (F) kapcsolatban.

(51) A61F 2/30 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00524 (22) 2007.08.10.
(71) Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
(72) dr. Bárdos Tamás 70%, Kaposvár (HU);

dr. Bellyei Árpád 10%, Pécs (HU);
dr. Illés Tamás 10%, Pécs (HU);
dr. Németh Péter 10%, Pécs (HU)

(54) Porc allograft porcsérülések pótlására, valamint eljárás és
eszközök annak elõállítására

(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány szerinti porc allograft tisztán porcból áll, és csont felõli
oldala olyan bevágásokkal (12) van ellátva, amelyek célszerûen egy-
mástól 0,1–1 mm távolságra (d) vannak és mélységük olyan, hogy a kül-
sõ felszín legalább 50 �m vastagságú (v) rétege érintetlen. Adott esetben
a bevágásokkal (12) ellátott oldalra porcsejtek vannak telepítve. A porc
allograft elõállítása során ízületrõl csontmentes, tiszta porcborítást gyûj-
tenek, és azt a felhasználás elõtt a csont felõli oldalon bevágásokkal (12)
látják el.

A porcborítás gyûjtéséhez olyan porcleválasztó eszközt alkalmaz-
nak, amelynek nyele és pengéje van, továbbá távtartó elemmel vagy
elemekkel (5) van ellátva és a penge (4) íves kialakítású. A porc allog
raft beirdalására alkalmazott vágóeszköz nyelet (2) és a nyélhez (2)

csatlakozó kengyelt (3) tartalmaz, a kengyelben (3) pedig egy vagy
több penge (4) van elhelyezve.

(51) A61F 6/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00406 (22) 2008.06.30.
(71) (72) Igaz Dénes 60%, Budapest (HU);

dr. Bernard Artúrné 40%, Budapest (HU)
(54) Védõeszköz, különösen óvszer
(74) Varannai Csaba szabadalmi ügyvivõ, ADVOPATENT

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Védõeszköz, különösen óvszer nem kívánt terhesség megelõzésére
és nemi úton terjedõ betegségek továbbadásának megakadályozására,
amely védõeszköznek a megmerevedett férfi nemiszerv befogadására
alkalmas, ahhoz szorosan hozzásimuló, elasztikus anyagból készült,
külsõ és/vagy belsõ felületén célszerûen síkosító anyaggal bevont, hasz-
nálatkor a férfi nemiszerv behatolásának kitett testüreg belsõ felületét a
férfi nemiszervvel való közvetlen érintkezéstõl megvédõ zsákszerû be-
fogadóeleme (a) van. A találmány értelmében a befogadóelem (a) nyi-
tott vége a férfi nemiszerv behatolásának kitett testüreg(ek)et lefedõ,
pajzsszerû kialakítású alapelemen (b) kiképzett nyílás pereméhez van
csatlakoztatva, az alapelem (b) pedig nõi vagy férfi alsónadrág alakját
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legalább körvonalaiban követõ, az altesthez legalább a derékvonal tarto-
mányában rugalmasan illeszkedõ övrésszel (h) rendelkezõ tartóeszköz-
höz van erõsítve. A tartóeszközt célszerûen az övrész (h), valamint az
alapelemet (b) az övrésszel (h) összekötõ pántok (g) alkotják.

(51) A61K 31/445 (2006.01)

A61K 9/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00828 (22) 2007.12.20.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Elekes Ottília 35%, Budapest (HU);

dr. Tihanyi Károly 25%, Budapest (HU);
dr. Hornok Katalin 15%, Budapest (HU);
Kis-Varga Istvánné 15%, Kakucs (HU);
Virágh Mária 10%, Budapest (HU)

(54) Tolperizont önmagában és kombinációban tartalmazó
transzdermális gyógyszerkészítmények

(57) A találmány tárgya tolperizon vagy tolperizon és nemszteroid gyul-
ladáscsökkentõ hatóanyag alkalmazása musculosceletális traumák
(sportsérülések, zúzódások, ficamok), derékfájás, hátfájás, reumatoid
artritis, osteoartritis, spondylitis ankylopoetica kezelésére szolgáló
transzdermális gyógyászati készítmény elõállítására. Tárgya továbbá a
találmánynak a gyógyászati készítmény, amely a hatóanyagokon kívül
gélképzõ makromolekulát, oldószert, valamint kívánt esetben további
segédanyagként konzisztenciamódosító anyagot, penetrációfokozót és
kémhatást befolyásoló anyagot vagy ezek keverékét tartalmazza. Tár-
gya továbbá a találmánynak a gyógyászati készítmény elõállítására
szolgáló eljárás, továbbá a készítmények adagolására szolgáló, kívánt
esetben osztott térfogatú tartály.

(51) A61M 1/14 (2006.01)

A61M 39/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00350 (22) 2008.05.30.
(71) FaboMed Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
(72) Fabók József 45%, Budapest (HU);

dr. Pécsvárady Zsolt 30%, Budapest (HU);
dr. Szabó Tamás 25%, Gödöllõ (HU)

(54) Eljárás fisztula ellenõrzésére, mérésére
(74) Weichinger András, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya hemodialízis készülék fisztula minõségének ke-
zelés közbeni mérésére, ahol a készüléknek egy artéria (1) és véna (2)
között és az ellenõrzendõ fisztula után kialakított, és a vénába csatlakoz-
tatott vákuummérõje, ahhoz kapcsolt szivattyúja (5), majd a vér kezelé-
sét végzõ kapillárisa és utána kapcsolt nyomásmérõje (7) van, amely
ismét a vénához van csatlakoztatva.

A találmány szerinti készülék lényege, hogy a mérõ által szolgál-
tatott jeleket elemzõ készüléke (8) a mért értékeket tároló és elemzõ
mûszere, valamint algoritmus alapján a beteg vérnyerési helyét a vér-
áramlási paraméterek alapján minõsítõ és az eredményt kijelzõ készü-
léke (8) van.

(51) A61M 5/00 (2006.01)

G09F 9/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00434 (22) 2008.07.15.
(71) (72) Kiss Barnabás, Budapest (HU)
(54) Útmutató és emlékeztetõ segédeszköz tûszúrási pontok megfe-

lelõ helyének meghatározására, különösen rendszeresen vég-
zett gyógyszer-befecskendezéshez és/vagy tesztelési vérvétel-
hez

(74) Sipos József, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(57) A találmány tárgya útmutató és emlékeztetõ segédeszköz tûszúrási
pontok megfelelõ helyének meghatározására, különösen rendszeresen
végzett gyógyszer-befecskendezéshez és/vagy tesztelési vérvételhez,
amely segédeszköz legalább két egymással összekapcsolt és egymáson
elmozdítható lapból (1, 5) áll, amelyek meghatározott rendszer szerint
elrendezett és tûszúrási sablonként egymással fedésbe hozható lyukak-
kal (4, 7), valamint információhordozó feliratokkal, rajzolatokkal és jel-
zésekkel vannak ellátva. A találmány szerinti segédeszköz újdonsága az,
hogy a segédeszköz egyik lapja (1) dátumhordozó lapként van kialakít-
va, amely a széle mentén egy hónap napjainak sorszámaival (2) van el-
látva, ahol az egyes napokat jelölõ sorszámokhoz (2) meghatározott
rendszer szerint elrendezett lyukak (4) vannak hozzárendelve, ugyanak-
kor a segédeszköz másik lapja (5) idõponthordozó lapként van kialakít-
va, amely a széle mentén egy nap különbözõ idõpontjaival, fõként órái-
nak sorszámaival (6) van ellátva. Az idõponthordozó lap (5) is el van lát-
va meghatározott rendszer szerint elrendezett lyukakkal (7), amelyek
egyike a dátumhordozó lap (1) megfelelõ dátumának és az idõponthor-
dozó lap (5) megfelelõ idõpontjának egymás mellé állításakor fedésbe
kerül a dátumhordozó lap (1) egy megfelelõ lyukával (4), megadva ezen
lyukátfedés révén tûszúrási sablonként az adott dátumhoz és idõponthoz
tartozó optimális tûszúrási helyet, ugyanakkor a dátumhordozó lap (1) és
az idõponthordozó lap (5) egyikéhez a tûszúrásra kijelölt testrészen be-
lüli pontosabb helymeghatározásra utaló helypontosító jelzések (3), a
másikához pedig a tûszúrásra kijelölt testrészek szimbolikus jelzései (8)
vannak hozzárendelve, és a dátumhordozó lap (1) megfelelõ dátumának
és az idõponthordozó lap (5) megfelelõ idõpontjának egymás mellé
állításakor az optimális tüszúrási hely meghatározható az adott dátum-
hoz és idõponthoz hozzárendelt jelzések (3, 8) leolvasásával.
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(51) A61M 29/02 (2006.01)

A61B 17/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00142 (22) 2008.03.05.
(71) (72) dr. Csiky László, Üröm (HU)
(54) Ballongyûrû, elõnyösen üreges szervekhez
(57) A találmány az üreges szerv különbözõ átmérõjû fali nyílásaihoz al-
kalmazkodni képes, a különbözõ átmérõjû eszközök ki- és belépését le-
hetõvé tévõ, gyorsan és egyszerûen behelyezhetõ, a seb megbízható be-
zárását elõsegítõ, az üreges szerv falába (10) ültethetõ, változtatható
átmérõjû ballonkapura vonatkozik.

A találmány szerinti ballonkapunak ballongyûrûje (1), szelepe (3),
csatlakozó eleme (4) és vezetéke (5) van.

(51) A62B 3/00 (2006.01)

A62C 33/00 (2006.01)

F21V 33/00 (2006.01)

G01D 21/00 (2006.01)

F16L 55/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 09 00347 (22) 2009.06.09.
(71) (72) Hercel András, Százhalombatta (HU)
(54) Kialakítás tûzoltó tömlõszerelvényeknél a menekülési irány

kijelöléséhez, az elakadás veszélyének és a tömlõ kopásának
csökkentéséhez

(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány elsõdlegesen egy kialakításra vonatkozik a menekülési
iránynak a rossz látási viszonyok között is jól látható kijelöléséhez olyan
tûzoltó tömlõszerelvényeknél, amelyek hajlékony anyagú tömlõbõl és
ennek a két végéhez rögzített tömlõcsatlakozó szerelékbõl állnak, ahol a
tömlõ külsõ felülete legalább két, azonos körkörös osztással elrendezett,
az egyik vége felõl a másik vége felé futó vonalban, azonos irányba mu-
tató irányjelzõ jelekkel van ellátva. A találmány szerint a tömlõszerelvé-
nyen, azonos körkörös osztással, legalább két fényforrás (16) van elren-
dezve. Mindegyik fényforrásnak (16) egy merev háza (14) van, amely-
ben egy fészek (18) van kialakítva. A fészekben (18) egy elektromos
fénykibocsátó elem (19) van, és a fényforrás (16) fénykibocsátási tenge-
lyének (TF) a tömlõ tengelyével (TT) bezárt szöge (�) legfeljebb akko-
ra, mint a fészket (18) elhagyó fénycsóva (17) kúpszögének (�) a fele.

A találmány egy-egy olyan kialakításra is vonatkozik, amely egy-
részt az elakadás veszélyének csökkentéséhez alkalmas a tûzoltó töm-
lõszerelvényeknél, másrészt alkalmas a tömlõ kopásának csökkentésé-
hez, végül alkalmas a tömlõszerelvények elhelyezkedésének könnyebb
behatárolásához rossz látási viszonyok között.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B01D 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00544 (22) 2006.06.28.
(71) (72) Nyakas Ernõ, Zalaegerszeg (HU)
(54) Gázleválasztó berendezés és eljárás gáztartalmú folyadék ke-

zelésére
(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya gázleválasztó berendezés folyadékban oldott
gázok leválasztására, amelynek köpenye (2), a köpenyt (2) két végén le-
záró véglapjai (8a, 8b), és a köpeny (2), valamint a véglapok (8a, 8b) ál-
tal határolt, gáztartalmú folyadék bevezetésére szolgáló bemenettel (13)
és a folyadék kivezetésére szolgáló kimenettel (14) ellátott köpenytere
(3) van, és a véglapok (8a, 8b) között a köpenytérben (3) csavarfelületû
terelõlemez (9) van elrendezve, továbbá gázleválasztó kimenettel (20)
van ellátva, valamint a köpenytérben (3) a köpenytértõl (3) elszigetelt,
hevítõközeg vezetésére szolgáló legalább egy hevítõközeg-járat (19)
van elrendezve, továbbá a hevítõközeg-járatnak (19) a köpenytéren (3)
kívülre nyíló bemenete (15) és kimenete (16) van, továbbá a csavarfelü-
letû terelõlemezen (9) legalább egy furat van kialakítva, amelyen a leg-
alább egy hevítõközeg-járat (19) át van vezetve, valamint a gázleválasz-
tó kimenet (20) a köpenyen (2), a bemenet (13) a kimenet (14) között van
kialakítva, valamint eljárás gáztartalmú folyadék kezelésére.

(51) B01F 7/30 (2006.01)

F16H 3/44 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00352 (22) 2008.05.30.
(71) Oláh Gáborné 5%, Budapest (HU);

dr. Kohlhéb Róbert 10%, Pomáz (HU);
K-B AKTÍV Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 40%,
Miskolc (HU);
dr. Apró Ferenc 20%, Miskolc (HU);
Orosz István 5%, Miskolc (HU);
Czégé Levente 20%, Nyíregyháza (HU)

(72) dr. Apró Ferenc 70%, Miskolc (HU);
Orosz István 10%, Miskolc (HU);
Czégé Levente 20%, Nyíregyháza (HU)

(54) Önszabályozó, két szabadságfokú, bolygómûves keverõ
(74) dr. Jakab Judit, S.B.G.& K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya önszabályzó, két szabadságfokú, bolygómûves
keverõ, amely a következõket tartalmazza

– tartóházat (5),
– centrális fogaskereket (91), amely a tartóházban (5) elfordulást

megengedõ módon van centrális tengely (7) közbeiktatásával csap-
ágyazva és amely adott esetben áthajtómûvön vagy sebességváltón és
tengelykapcsolón keresztül meghajtó motorral van nyomatékátadó mó-
don összekapcsolva,
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– legalább egy bolygókereket (93), amely bolygókeréktengelyre
(8) nyomatékátadó módon van rögzítve, és amely a centrális fogaske-
rékkel (91) kapcsolódik,

– legalább egy keverõeszközt (4), amely a bolygókeréktengelyre
(8) nyomatékátadó módon van rögzítve,

– hidat (92), amelyben a legalább egy bolygókeréktengely (8) és a
centrális tengely (7) a keverõeszköz (4) két szabadságfokú mozgását
lehetõvé tevõ, elfordulást megengedõ módon van csapágyazva.

(51) B01F 15/00 (2006.01)

B08B 9/043 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00492 (22) 2006.06.14.
(71) EGI Energiagazdálkodási Rt., Budapest (HU)
(72) Fazekas Péter 14%, Budapest (HU);

Horváth Ferenc 20%, Budapest (HU);
Kiss József 33%, Budapest (HU);
Kocsis Gábor 33%, Budapest (HU)

(54) Hidromechanikus keverõberendezés
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány hidromechanikus keverõberendezés por vagy szem-
csés halmazállapotú anyagból és folyadékból álló keverék elõállítására,
amelynek legalább egy keverõtere (10) és a por vagy szemcsés halmaz-
állapotú anyagot a keverõtérbe (10) felülrõl bevezetõ csõeleme (12) van.
A keverõberendezésnek a bevezetõ csõelem (12) belsõ falának tisztítá-
sára szolgáló eszköze van, amely tartalmaz a bevezetõ csõelem (12) bel-
sõ fala mentén a bevezetési iránnyal párhuzamos kétirányú mozgatásra
alkalmas tisztítóelemet (14), valamint a tisztítóelem (14) mozgatására
szolgáló mozgatóelemet (16).

(51) B03C 1/023 (2006.01)

B03C 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00282 (22) 2008.04.29.
(71) (72) Balogh Lajos 40%, Budapest (HU);

Galgóczi István Kálmán 30%, Budapest (HU);
dr. Kozéky László Géza 30%, Budapest (HU)

(54) Színércpor készítése ércõrleményekbõl új típusú elektromag-
neto-dinamikus elven mûködõ berendezés alkalmazásával

(57) A találmányban leírt elektromagneto-dinamikus berendezés a Lo-
rentz-erõ elméletére alapozott, a mágneses palack elve szerinti elektro-

mágneses elrendezésû, elektromosan töltött részecskék koncentrálására
szolgáló szeparátor. Mûködésének elve, hogy az erõsen inhomogén és
összetett elektromos és mágneses téren áthaladó elektromos töltéssel
rendelkezõ részecskéket a rájuk ható erõ pályájukról eltéríti és a tér kö-
zépvonala felé szorítja. Ezért a töltéssel rendelkezõ részecskék a térkö-
zépen koncentrálódnak, míg a töltött részecskéktõl mentesekre nem hat
erõ, ezért õk eredeti pályájukon maradva, a berendezés oldalfala, palást-
ja mentén hullanak ki.

A berendezés alkalmas ionos kémiai kötés állapotában lévõ, pl.
szulfidos ércporok (pl. kohászati célú) koncentrálására, oldatok, szusz-
penziók iontartalmának szeparálására, kolloidális állapotok megvál-
toztatására.

(51) B23C 5/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 09 00336 (22) 2009.06.02.
(71) Vilmányi Gábor, Budapest (HU)
(72) Vilmányi László, Budapest (HU)
(54) Marószerszám
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya marószerszám, amelynek szerszámteste, befo-
górésze, valamint a szerszámtest kialakított, a munkadarab megmunká-
lását végzõ vágóélei vannak.

A találmány szerinti marószerszámot az jellemzi, hogy a palást (1)
és homlokétek (2) találkozásánál lévõ sarokétek (3) a szerszám (S) egy-
mást követõ vágóélein különbözõ geometriai kialakításúak.
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(51) B28B 21/24 (2006.01)

E03F 3/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00509 (22) 2008.08.12.
(71) AGM Betonelemgyártó, Forgalmazó és Építõ Zrt.,

Budapest (HU)
(72) Szilágyi Gábor, Budapest (HU)
(54) Berendezés kúpos vasbeton elem elõállítására
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány berendezés kúpos vasbeton elemek elõállítására,
amelynek forgatható tengelye (2), valamint arra a befelé irányuló, futó-
gyûrût (46) tartalmazó végtárcsáival (17, 18) felfekvõ sablonja (1) van,
továbbá a sablonba (1) nyersbeton betáplálására alkalmas eszközzel
rendelkezik.

A találmány lényege, hogy a tengely (2) és a sablon (1) kúpos ki-
alakítású, és a tengely (2) az elülsõ vége tartományában támcsapágy-
ként kiképzett támgyûrûvel (21) rendelkezik, amelyen a tengely (2) és
a sablon (1) együtt forgása során a sablon (1) elülsõ végtárcsája (18)
feltámaszkodik.

(51) B29D 31/512 (2006.01) (13) A1
(21) P 09 00437 (22) 2007.10.09.
(71) Chen Ming-Te, Fon-Chou City, Taichung Hsien, Taiwan

R.O.C. (TW)
(72) Chen Chuang-Chuan, Wugu Township, 24842 Taipei Country,

Taiwan R.O.C. (CN)
(54) Fröccsöntõforma cipõk készítéséhez
(30) 60/851,827 2006.10.10. US
(86) PCT/CN 07/02901 (87) WO 08/043277
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) Fröccsöntõforma cipõk készítésére, amely magában foglal alsó for-
marészt (10), amely olyan üreggel rendelkezik, amely a tetején van ki-
alakítva, két oldalsó formarészt (20) mozgathatóan csatlakoztatva az
alsó formarész (10) két oldalához, és felsõ formarészt, amely mozgatha-
tóan helyezkedik el az alsó formarész (10) tetején, és a két oldalsó for-
marésznek (20) rendre a két felsõ felülete két pozicionálólemezzel (30)
rendelkezik. Az egyes pozicionálólemezek (30) a belsõ oldalukon kiala-
kított mélyedéssel (301) rendelkeznek, és a mélyedés (301) rajta kialakí-
tott mintázatot foglal magában. A pozicionálólemezek (30) szorosan
kapcsolódnak a felsõ formarész külsõ oldalával úgy, hogy az üregbe
fecskendezett gumi nem szivárog a felsõ formarész és az oldalsó forma-
részek (10) közötti résbõl.

(51) B60R 25/10 (2006.01)

B60R 25/00 (2006.01)

G08B 25/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 09 00279 (22) 2008.06.26.
(71) Fullsec Vagyonvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Budapest (HU)
(72) Petõházi Jenõ, Budapest (HU);

Wohlfart Richárd, Budapest (HU)
(54) Behatolásérzékelõ elrendezés elsõsorban vasúti kocsikon szál-

lított gépjármûvek védelmére
(74) Préda Gábor, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest
(57) A behatolásérzékelõ elrendezés legalább egy, mechanikus rezgések
elektronikus jelekké való átalakítására alkalmas rezgésérzékelõt és egy
riasztást jelzõt tartalmaz. A vasúti kocsikhoz erõsített (1) acélvázhoz (3)
egy vagy több, rezgésérzékelõvel és jeladóval ellátott lokális egység (4)
van rögzítve. A lokális egység (4) jeladójának kimenete rádiófrekvenci-
ás csatornán (5) keresztül egy riasztóközpont (6) jelvevõjéhez kapcsoló-
dik. A találmányra jellemzõ még, hogy a lokális egységben (4) a rezgés-
érzékelõ egy, a behatolásra jellemzõ rezgéskomponensek azonosítására
alkalmas jelfeldolgozón keresztül csatlakozik a jeladóhoz, továbbá,
hogy a rezgésérzékelés a riasztásjelzõ közötti jelátviteli láncba egy
letiltó egység van bekötve annak érdekében, hogy a vasúti kocsi mozgá-
sa közben keletkezõ rezgéskomponensek ne okozzanak téves riasztást.

(51) B62M 1/04 (2006.01)

F16H 31/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00371 (22) 2008.06.11.
(71) (72) Gorka Balázs László, Budapest (HU)
(54) Szerkezet csökkentett nyomatékveszteségû erõátvitelre és a

szerkezet alkalmazása fõként kerékpárhoz és/vagy elektro-
mosáram-termeléshez

(57) A találmány tárgya szerkezet csökkentett nyomatékveszteségû erõ-
átvitelre, ahol egyetlen, végtelenített vezeték (6) van megvezetve a meg-
hajtótengelyen (7) lévõ racsnis kerekeken (31, 32), valamint az azok for-
gástengelyére merõlegesen elhelyezett elsõ távtartó keréken (41) és hát-
só távtartó keréken (42), mely végtelenített vezeték (6) a jellemzõ haj-
lásiránya alapján négy szakaszra (61, 62, 63, 64) van osztva. A racsnis
kerekeken (31, 32) megvezetett két vezetékszakaszra (61, 62), az elsõ
távtartó keréken (41) megvezetett elsõ vezetékszakaszra (63) és a hátsó
távtartó keréken (42) megvezetett hátsó vezetékszakaszra (64). Az erõ-
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felvevõ pedál (91) vagy erõfelvevõ pedálok (91, 92), egy vázon rögzített
sínes kereten (2) egyenes irányban vagy adott ívszakaszon elmozdítható
módon, a távtartó kerék (41, 42) és a racsnis kerék (31, 32) közötti
végtelenített vezetéken (6) vannak rögzítve.

A találmány vonatkozik a szerkezet felhasználásával elõállított ke-
rékpár, fitnesz- és/vagy elektromos áram elõállítására alkalmas beren-
dezésre is.

(51) B62M 1/04 (2006.01)

F16H 31/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00374 (22) 2008.06.11.
(71) (72) Gorka Balázs László, Budapest (HU)
(54) Láncos szerkezet alkalmazása fõként izomerõhajtású munka-

gépekhez csökkentett nyomatékveszteségû erõátvitellel
(57) A találmány tárgya láncos szerkezet alkalmazására vonatkozik, fõ-
ként izomerõ-hajtású munkagépekhez, csökkentett nyomatékvesztesé-
gû erõátvitellel, ahol váz, erõfelvevõ pedál, hajtókar, meghajtótengely
és adott esetben fogaskerekek, vázrögzítés, vagy változó áttételû nyo-
matékváltó van alkalmazva. Egyetlen végtelenített vezeték (6) van meg-
vezetve a meghajtótengelyen (7) lévõ racsnis kerekeken (31, 32), vala-
mint az azok forgástengelyére merõlegesen elhelyezett elsõ távtartó ke-
réken (41) és hátsó távtartó keréken (42). A végtelenített vezeték (6) a
jellemzõ hajlásiránya alapján négy szakaszra van osztva (61, 62, 63, 64),
a racsnis kerekeken (31, 32) megvezetett két vezetékszakaszra (61, 62),
az elsõ távtartó keréken (41) megvezetett elsõ vezetékszakaszra (63) és a
hátsó távtartó keréken (42) megvezetett hátsó vezetékszakaszra (64).

Az erõfelvevõ pedál (91) vagy erõfelvevõ pedálok (91, 92) egy vá-
zon rögzített sínes kereten (2) egyenes irányban elmozdítható módon, a
távtartó kerék (41, 42) és a racsnis kerék (31, 32) közötti végtelenített
vezetéken (6), vagy egy adott ívszakaszon elmozduló módon a távtartó
kerékhez (51, 41, 42) és/vagy a racsnis kerékhez (31, 32) vannak
rögzítve.

A találmány szerinti csökkentett nyomatékveszteségû erõátvitel
alkalmazásával takarékosabb izomerõ-felhasználású munkagépek, cél-
szerûen háztartási gépek hozhatók létre. A találmány megvalósításának
további területe a csökkentett nyomatékveszteségû erõátvitel gyermek-
tornaszerekben és gyermekjátékokban való alkalmazása. Az erõátvitel
alkalmas az alternáló mozgásnak a hajtást tekintve jelentõsebb veszte-
ség nélküli forgó mozgássá alakítására. Az erõátvitel jelentõsen növeli
a munkagép hajtás közbeni stabilitását.

(51) B82B 3/00 (2006.01)

C01G 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00839 (22) 2007.12.21.
(71) Szegedi Tudományegyetem 60%, Szeged (HU);

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Nanotechnológiai Kutatóintézet 40%,
Miskolc-Egyetemváros (HU)

(72) dr. Kiricsi Imre 24%, Szeged (HU);
dr. Kukovecz Ákos 22%, Szeged (HU);
dr. Kónya Zoltán 22%, Tiszasziget (HU);
dr. Horváth Endre 22%, Szeged (HU);
Kis-Csitári Judit 10%, Salgótarján (HU)

(54) Eljárás és berendezés titanát nanoszerkezetek elõállítására
(74) dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás titanát nanoszálak elõállítására titántar-
talmú alapanyagból, lúgos hidrotermális kezeléssel, amely eljárás során
az alapanyagból és lúgoldatból szuszpenziót készítenek, a kapott szusz-
penziót keverõeleme(ke)t tartalmazó autoklávban 6–75 órán át, 70–260
°C hõmérsékleten tartják, miközben az autoklávot rövidebb szimmetria-
tengelye körül 5–135 l/perc fordulatszámmal forgatják, majd a kapott
terméket kiszûrik, híg savoldattal, majd vízzel mossák, és szárítják.

A találmány tárgya továbbá eljárás hosszanti csatornákat tartalma-
zó titanát nanoszálak elõállítására, amely eljárás során az alapanyagból
és lúgoldatból szuszpenziót készítenek, a kapott szuszpenziót keverõ-
eleme(ke)t tartalmazó autoklávban, 100–150 °C hõmérsékleten tartják,
miközben az autoklávot 12–24 órán át rövidebb szimmetriatengelye
körül 1,0–35 l/perc fordulatszámmal, majd 3–6 órán át 55–125 l/perc
fordulatszámmal forgatják, majd a kapott terméket kiszûrik, híg savol-
dattal, majd vízzel mossák, és szárítják.

A találmány tárgya továbbá berendezés titanát nanoszerkezetek
lúgos hidrotermális kezeléssel történõ elõállítására titántartalmú alap-
anyagból, amelyben legalább egy, tengely (T) körül forgatható és fe-
déllel (F) zárható tartály (1), hevítõberendezés (H), valamint a tartály-
ban (1) keverõelem van elrendezve, és a tengely (T) középvonala(k) a
tartályt (1) átdöfõ egyenes, és a keverõelem a tartályba (1) helyezett
legalább egy rúd (3).
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C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C01B 31/00 (2006.01)

B22F 1/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00342 (22) 2008.05.29.
(71) Metal-Art Nemesfémipari Zrt. 65%, Budapest (HU);

MTA Kémiai Kutatóközpont Felületkémiai és Katalízis Intézet
30%, Budapest (HU);
MTA MFA 5%, Budapest (HU)

(72) Bajákiné Németh Ágnes 50%, Budapest (HU);
Bánki Sándor 10%, Budapest (HU);
Kovács Anna 5%, Tápiószele (HU);
dr. Kálmán Erika 5%, Budapest (HU);
dr. Telegdi Lászlóné 5%, Budapest (HU);
Kármánné dr. Herr Franciska 5%, Budapest (HU);
Csanády Andrásné dr. Bodoky Ágnes 5%, Budapest (HU);
Tóthné Csaba Ildikó 10%, Budapest (HU);
Lábár János 5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás karbon nano csövek kémiai fémbevonására
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás karbon nanocsövek kémiai fémbevoná-
sára, elõnyösen a funkcionalizálás mellett a diszpergálhatóság jelentõs
növelésére. Az eljárás során a nanocsövet oldószerben keverõgépben
meghatározott ideig, elõnyösen 1 órán keresztül diszpergálják. Majd az
oldószert dekantálják és feltöltik ionmentes vízzel, míg a nanocsövet el-
lepi, azután az oldószeres fázist és a nanocsöves fázist szétválasztják. Az
eljárásra jellemzõ, hogy a nanocsõ felületét aktiválják 5–10 t% savas
vagy fémsó oldattal, elõnyösen antioxidáns tulajdonságú szerves savval,
majd az aktiválószert dekantálják. Azután a nanocsõre 0,1–10 t% redu-
kálószert tartalmazó vizes oldatot öntenek, és a keverõgéppel célszerûen
20 percig kevertetik, majd a keverékhez 0,1–5 t% védõkolloidot adnak,
mellyel szabályozzák a képzõdõ fémrészecskék méretét, jellemzõen
1–20 nm tartományban. Azután az igényelt fémbevonat 0,1–90 t% sze-
rinti töménységû fémsó vizes oldatot adagolnak csurgatással a keverék-
hez és a keverést addig folytatják, míg a redukció lezajlik, az oldat
kitisztul. Ezt követõen a nanocsövet vákuumszûrõn leszûrik, ionmentes
vízzel kimossák és megszárítják, végül a szárítás során képzõdõ agglo-
merátumok megszüntetésére kriogén technológiával homogenizálják.

(51) C02F 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00243 (22) 2008.04.15.
(71) (72) Tamás Zoltán, Gyõr (HU)
(54) Eljárás és szennyvizek gyûjtése, kezelése és tisztítása során

fellépõ szagproblémák és szulfid toxicitás csökkentésére
(57) A találmány tárgya eljárás a szennyvízek gyûjtése és kezelése során
fellépõ szagproblémák és szulfidtoxicitás csökkentésére azzal jellemez-
ve, hogy a szennyvízgyûjtõ, -kezelõ hálózatba, igény szerinti mennyi-

ségben biológiai szennyvíz (eleven) iszap, nitrát- és vastartalmú vegyü-
letek, valamint lúgosítószer elegyét adagolják.

(51) C02F 1/00 (2006.01)

B01D 15/00 (2006.01)

B01J 20/00 (2006.01)

C02F 1/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00248 (22) 2008.04.15.
(71) G.I.C. Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU);

HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Zrt.,
Budapest (HU)

(72) Schremmer István 50%, Budapest (HU);
dr. Kis-Benedek József 25%, Budapest (HU);
dr. Ébert László 25%, Budaörs (HU)

(54) Eljárás és berendezés szorbens elõállítására, elsõsorban ivóvíz
arzénmentesítéséhez

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

(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés szorbens elõállítására. Az
eljárás során

– nedvszívó, nedvesíthetõ szerves hordozó anyagot vízben oldható
vas-só oldattal telítenek, majd szûrik és súlyállandóságig szárítanak,
majd

– a hordozó anyagot a hordozó anyag vastartalmára számított sztö-
chiometrikus mennyiségû oxál-savval és/vagy oxál-sav vízben oldódó
sójával telítik, majd szûrik és súlyállandóságig szárítják, miközben a
vas-ionokat oldhatatlan vas-oxaláttá alakítják,

– a telített hordozó anyagot levegõtõl elzártan hevítve aktív szénné
alakítják, és levegõtõl elzártan lehûtik, miközben a vas-oxalátot vasra
és széndioxidra bontják,

– az aktív szén vasszemcséit vízben oldódó peroxid vegyülettel
elõoxidálják, majd az aktív szenet szûrik, sómentesre mossák és ismét
szûrik, majd szárítják,

– az aktív szenet levegõtõl elzártan hevítve a vasszemcsék felüle-
tén képzõdött vas-hidroxidot magnetitté alakítják, majd az így nyert
szorbenst levegõtõl elzártan szobahõmérsékletre hûtik.

A találmány szerinti berendezésnek egymással anyagátvezetõ kap-
csolatban álló elsõ telítõ egysége (1), második telítõ egysége (2), elsze-
nesítõ egysége (3), elõoxidáló egysége (4) és átalakító egysége (5) van,
ahol

– az elsõ telítõ egységnek (1) elsõ hordozóanyag-bevezetéssel (7)
és elsõ oldatbevezetéssel (8) ellátott elsõ autoklávja (6) van, és az elsõ
autokláv (6) elsõ szûrõn (12) keresztül elsõ szárítóval (13) van össze-
kötve,

– a második telítõ egységnek (2) második hordozóanyag-beveze-
téssel (15) és második oldatbevezetéssel (16) ellátott második autok-
lávja (14) van, és a második autokláv (14) második szûrõn (18) keresz-
tül második szárítóval (19) van összekötve,

– az elszenesítõ egységnek (3) harmadik hordozóanyag-bevezetés-
sel (21) ellátott elsõ kemencéje (22) van,

– az elõoxidáló egységnek (4) elsõ aktívszén-bevezetéssel (24) és
harmadik oldatbevezetéssel (25) ellátott harmadik autoklávja (23) van,
és a harmadik autokláv (23) harmadik szûrõn (27) keresztül mosóval
(28) és a mosó (28) negyedik szûrõn (29) keresztül harmadik szárítóval
(30) van összekötve,

– az átalakító egységnek (5) második aktív szén bevezetéssel (31)
ellátott második kemencéje (32) van, amelyhez szorbenselvezetés (33)
van csatlakoztatva, továbbá

– az elsõ telítõ egység (1) elsõ szárítója (13) a második telítõ egy-
ség (2) második autoklávjával (14) második hordozóanyag-bevezeté-
sen (15) keresztül van összekötve,

– a második telítõ egység (2) második szárítója (19) az elszenesítõ
egység (3) elsõ kemencéjével (22) harmadik hordozóanyag-bevezeté-
sen (21) keresztül van összekötve,
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– az elszenesítõ egység (3) elsõ kemencéje (22) az elõoxidáló egy-
ség (4) harmadik autoklávjával (23) elsõ aktívszén-bevezetésen (24)
keresztül van összekötve, és

– az elõoxidáló egység (4) harmadik szárítója (30) az átalakító
egység (5) második kemencéjével (32) a második aktívszén-bevezeté-
sen (31) keresztül van összekötve.

(51) C02F 3/00 (2006.01)

C02F 9/00 (2006.01)

E03B 7/00 (2006.01)

E03C 1/12 (2006.01)

E03F 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00222 (22) 2008.04.08.
(71) (72) Horváth László 70%, Budapest (HU);

dr. Kárpáti Árpád 30%, Veszprém (HU)
(54) Szennyvízelvezetési és biológiai szennyvíztisztítási rendszer,

valamint eljárás ilyen rendszer üzemeltetésére
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A találmány szennyvíz-elvezetési és biológiai szennyvíztisztítási
rendszer, amelynek szerves szennyezõdést tartalmazó nyers szennyvizet
kibocsátó helye, a szennyvíz befogadó felé továbbítására szolgáló táv-
vezetéke (4), valamint a szennyvízkibocsátó hely és a távvezeték (4)
közé iktatott átemelõje (3) van. A rendszer lényege, hogy az átemelõ (3)
elé a szennyvízkibocsátó helyrõl kilépõ nyers szennyvízbõl darabos
szennyezõanyagok kiválasztásához elõirányzott mechanikai elõtisztító
berendezése (2), továbbá oxigénnek az átemelõbe (3), vagy/és az abba
bevezetett elõtisztított szennyvízbe; valamint az átemelõtõl (3) kiinduló
– adott esetben a szennyvízzel érintkezõ felület növelésére szolgáló
betéteket (7, 8, 9) tartalmazó – távvezetékbe (4) történõ betáplálására
szolgáló eszköze(i) van(nak).

A találmány tárgyát képezõ eljárás során szennyvízkibocsátó hely-
rõl érkezõ szennyvizet átemelõvel nyomó távvezetékbe (4) juttatják, és
abban befogadó felé továbbítják. Az eljárásnak az a lényege, hogy a
nyers szennyvizet az átemelõbe (3) vezetését megelõzõen mechanikai
elõtisztítási mûveletnek vetik alá, és a darabos szennyezõdésektõl meg-
tisztított szennyvízhez az átemelõbe (3) vezetését megelõzõen vagy/és
magában az átemelõben (3) oxigént kevernek, így elõnyösen mûanyag
érintkeztetõ betételemek (7, 8, 9) behelyezésével megnövelt aktív bio-
film-felületet biztosító nyomó távvezetékben (4) áramoltatják a befo-
gadó (6) felé, és ily módon a mechanikailag elõtisztított és oxigénnel
kevert kontakt biofilmes és eleveniszapos tisztításnak vetik alá a távve-
zetékekben (4). A találmány különösen jól alkalmazható térségi
szennyvíz-elvezetési és szennyvíztisztítási rendszerként.

(51) C05F 17/02 (2006.01)

C02F 11/16 (2006.01)

C05F 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00700 (22) 2007.10.30.
(71) LO-Ka Kft., Budapest (HU)
(72) Lovas János Pál, Miskolc (HU)
(54) Eljárás és berendezés organikus tápanyag elõállítására
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás biológiailag egyidejûleg lebontható hul-
ladékok organikus tápanyaggá történõ átalakítására, valamint kiszolgáló
és keverõ-szellõztetõ egység.

(51) C07C 51/58 (2006.01)

C07C 63/72 (2006.01)

C07C 67/14 (2006.01)

C07C 69/76 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00492 (22) 2006.11.21.
(71) Sumitomo Chemical Company, Limited, Tokyo (JP)
(72) Hagiya, Koji, Osaka (JP)
(54) Eljárás tetrafluortereftálsav-difluorid elõállítására
(30) 20053544902005.12.08. JP
(86) PCT/JP 63/23626 (87) WO 07/066529
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás tetrafluortereftálsav-difluorid elõállítá-
sára. A találmány értelmében úgy járnak el, hogy tetraklórtereftál-
sav-dikloridot káliumfluoriddal reagáltatnak szulfolánban 1 mól tetrak-
lórtereftálsav-dikloridra vonatkoztatva 0,3–0,6 mól víz jelenlétében.

A találmány szerinti eljárással elõállított tetrafluortereftálsav-dif-
luorid értékes köztitermék agrokémiai termékek, például alkil-tetraflu-
ortereftalátok elõállításánál.

(51) C07C 217/74 (2006.01)

A61K 31/35 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 09 00062 (22) 2009.02.04.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Pongó László 29%, Kerepes (HU);

dr. Simig Gyula 9%, Budapest (HU);
dr. Barkóczy József 9%, Budapest (HU);
dr. Volk Balázs 9%, Budapest (HU);
dr. Dancsó András 3%, Budapest (HU);
Szent-Királlyi Zsuzsanna 3%, Budapest (HU);
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Hegedûs Adrienn 3%, Budapest (HU);
dr. Markovits Imre 7,5%, Budapest (HU);
dr. Gregor Tamás 7%, Csömör (HU);
dr. Százdi László 7%, Budapest (HU);
Ruzsics György 5,5%, Hõgyész (HU);
dr. Nagy Kálmán 5,5%, Budapest (HU);
dr. Debreczeni József 2,5%, Budapest (HU)

(54) Desvenlafaxine fumarát új polimorf és amorf módosulatai
(57) A találmány a (II) képletû vízmentes desvenlafaxine fumarát új
kristályos és amorf módosulataira, valamint desvenlafaxine fumarát
monohidrát új I-es, III-as és IV-es kristályformájú polimorf módosulata-
ira, valamint ezen származékok elõállítására szolgáló eljárásokra vonat-
kozik.

(51) C07D 211/02 (2006.01)

C07H 3/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00462 (22) 2007.07.04.
(71) ThalesNano Nanotecnológiai Zrt., Budapest (HU)
(72) dr. Bajkó Zoltán 20%, Budapest (HU);

Csajági Csaba 17%, Martonvásár (HU);
dr. Darvas Ferenc 15%, Budapest (HU);
dr. Ürge László 15%, Budapest (HU);
Borcsek Bernadett 11%, Nagykanizsa (HU);
dr. Fónagy Tamás 9%, Nagyvisnyó (HU);
dr. Székelyhídi Zsolt 6%, Remeteszõlõs (HU);
Göndörházy Lajos 3,5%, Érd (HU);
Szalay Dániel 3,5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás fucitol elõállítására
(57) A találmány tárgya új eljárás fucitol (1-dezoxi-galaktóz) elõállítá-
sára, védõcsoporttal ellátott galaktózból katalizátor jelenlétében történõ
hidrogénezéssel, olyan módon, hogy a reakciót, szerves vagy szervetlen
oldószerben 40–120 bar nyomáson, 70–105 °C-os hõmérsékleten, fix-
ágyas reaktorban, átfolyós rendszerben végzik.

(51) C08J 9/00 (2006.01)

C08L 25/04 (2006.01)

C08K 3/04 (2006.01)

C08J 3/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00316 (22) 2008.05.16.
(71) Polimeri Europa S.p.A., San Donato Milanese (IT)
(72) Casalini, Alessandro, Mantova (IT);

Felisari, Riccardo, San Giorgio di Mantova (IT);
Ponticiello, Antonio, Mozzecane (IT);
Ghidoni, Dario, Gonzaga (IT);
Simonelli, Alessandra, Mantova (IT)

(54) Vinilaromás polimereken alapuló, fokozott hõszigetelõ tulaj-
donságú kompozitanyag, és eljárás annak elõállítására

(30) MI2007A001003 2007.05.18. IT
(74) dr. Kiss Ildikó, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) Habosítható, szemcsés kompozit anyagot ismertetnek, amely 40
g/l-nél kisebb sûrûségû és legalább 60% zárt cellatartalmú habosított
anyagok elõállítására alkalmas, és amelynek jellemzõje heterofázisú
üregek és/vagy heterofázisú domének jelenléte, amelynek mátrixa egy
szintetikus, hõre lágyuló gyanta, amelynek legalább 60 tömeg%-a egy
vinilaromás polimer, ás amelyben egy habosító rendszer van, egy hete-
rogén eloszlású grafitos anyaggal együtt, amelynek grafitosodási foka a
Maire ás Mering képlet segítségével kiszámítva legalább 0,2.

(51) C12N 9/64 (2006.01)

G06F 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00339 (22) 2008.05.28.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Enzimológiai Intézet,

Budapest (HU);
Pharmatest Kutató Fejlesztõ, és Beruházó Korlátolt Felelõsségû
Társaság, Budapest (HU)

(72) Gál Péter 30%, Budapest (HU);
Dobó József 30%, Budapest (HU);
Závodszky Péter 25%, Budapest (HU);
Harmat Veronika 15%, Budapest (HU)

(54) Egy fehérjedomén tisztítása, kristályosítása és a fehérje kris-
tályos formája, valamint annak alkalmazása

(74) Kovári és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgyát képezi emlõs eredetû, közelebbbrõl a humán
eredetû MASP1-fehérje katalitikus doménje tisztítására és kristályosítá-
sára szolgáló eljárás; a találmány tárgyát képezi továbbá a szóban forgó
fehérje kristályos formája, valamint eljárás az adott fehérje kristályszer-
kezetének számítógéppel támogatott in silico modellezõ eljárásokban,
azaz a fehérje gátlószereinek felfedezésében, azonosításában és jellem-
zésében való alkalmazására.

(51) C12N 15/82 (2006.01)

C40B 30/06 (2006.01)

C12N 15/29 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00351 (22) 2008.05.30.
(71) MTA Szegedi Biológiai Központ, Szeged (HU)
(72) dr. Szabados László 25%, Szeged (HU);

dr. Koncz Csaba 25%, Szeged (HU);
dr. Temesváriné Ábrahám Edit 20%, Sándorfalva (HU);
Papdi Csaba 20%, Sándorfalva (HU);
Mary Prathiba Joseph 10%, Szeged (HU)

(54) Szabályozott cDNS expressziós rendszer Arabidopsisban
(74) Lengyel Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás arabidopsisban a stressz-szabályozási
funkciókért felelõs gének azonosítására, amely eljárás az alábbi lépése-
ket lartalmazza: Arabidopsis cDNS-könyvtár klónozása olyan vektorba,
amely a bejuttatott nukleinsav indukálható expressziójára alkalmas,
olyan pozícióban, amely lehetõvé teszi a nukleinsav expresszióját, a kló-
nozott cDNS-könyvtár bejuttatása vadtípusú arabidopsis-ba; a termelt
cDNS-inszertet hordozó expressziós vektort tartalmazó növények rege-
nerálása; a regenerált növények stressztûrésre való tesztelése a vektor
indukálása után cDNS-inszert expresszálására, módosított stressztûrésû
növények azonosítása; és a stressztûrõ növényben található, az a) lépés-
ben elõállított expressziós vektorban lévõ cDNS-inszerten található
gén(ek) azonosítása olyan gén(ek)ként, amely(ek) képes(ek) a stresztû-
rés módosításra arabidopsisban. A találmány tárgyát képezik továbbá a
találmány szerinti eljárással azonosított, a stressz-szabályozási funkci-
ókban résztvevõ új gének, azok alkalmazása növények stressztûrésének
fokozására, valamint reagenskészletek a találmány szerinti eljárás vég-
rehajtására.

(51) C12P 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00480 (22) 2007.07.16.
(71) Dr. Aliment Kft., Kecskemét (HU)
(72) dr. Prokisch József, Debrecen (HU);

dr. Zommara, Mohsen A., Smouha, Alexandria (EG)
(54) Vörös és szürke elemi szelén nanogömbök és technológia elõ-

állítására
(57) A találmány tárgya eljárás elemi szelén nanogömbök elõállítására,
ahol a nanogömbök méretének eloszlása az átlagos méret 5–20%-os szó-
rása, oly módon, hogy az eljárást Bifidobacterium, Lactobacillus nem-
zettséghez tartozó mikroorganizmussal, vagy Streptococcus thermophi-
lus mikroorganizmussal végezzük. Elõnyösen a mikroorganizmus a
Lactobacillus bulgaricus, Lactobacillus acidophillus, Bifidobacterium
bifidum, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus casei, Lactobacil-
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lus rhamnosus, Bifidobacterium longum fajokat tartalmazó csoportból
van kiválasztva.

(51) C12P 33/06 (2006.01)

C07J 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00461 (22) 2007.07.04.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Olasz Katalin 40%, Budapest (HU);

Tegdes Anikó 20%, Budapest (HU);
Gáncsos Valéria 10%, Dombrád (HU);
dr. Hantos Gábor 10%, Budapest (HU);
dr. Könczöl Kálmán 10%, Budapest (HU);
Balogh Gábor 5%, Budapest (HU);
Erdélyi Sándor 5%, Tápióság (HU)

(54) Eljárás 9alfa-hidroxi-szteroidok elõállítására
(57) A találmány tárgya eljárás (I) általános képletû vegyületek

ahol -A-A’- jelentése -CH2-CH2- vagy -CH=CH-csoport – szelek-
tív elõállítására a (II) általános képletû vegyület

ahol -A-A’- jelentése -CH2-CH2- vagy -CH=CH-csoport – biokon-
verziója útján, olyan módon, hogy a biokonverzióhoz szükséges hidro-
xilezõ mikroorganizmusként Nocardia farcinica nevû, NCAIM (P)-B
001342 deponálási számú baktériumtörzset alkalmaznak.

(51) C12Q 1/00 (2006.01)

C12Q 1/44 (2006.01)

C12Q 1/34 (2006.01)

G01N 33/52 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00306 (22) 2008.05.09.
(71) Solvo Biotechnologiai Zrt., Budaörs (HU)
(72) Pál Ákos 40%, Szeged (HU);

Glavinas Hristos 10%, Szeged (HU);
Herédi Szabó Krisztina 10%, Kiskunfélegyháza (HU);
Kis Emese 10%, Szeged (HU);
dr. Krajcsi Péter 10%, Budapest (HU);
Méhn Dóra 10%, Szeged (HU);
Nagy Tünde 10%, Pécs (HU)

(54) Új vezikuláris-transzport esszé és reagens készlet transzport-
er-tesztanyag kölcsönhatások értékelésére

(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) A jelen találmány tárgyát új in vitro indirekt vezikuláris transzport
esszé képezi, amely költséghatékony és nagy áteresztõképességû szkrí-
nelést tesz lehetõvé egy ABC transzportfehérje, különösen multidrog-
rezisztenciát okozó fehérje (MDR fehérje) és egy tesztanyag kölcsönha-
tásainak vizsgálatára. Közelebbrõl, egy magas permeabilitású, jó ripor-
ter szubsztrát kerül alkalmazásra, amely adott esetben fluoreszcens for-
mává alakítható át, és a kölcsönhatásokat jelzi. Az eljárás farmakológia-
ilag aktív anyagok, például gyógyszerek, tápanyagok és más xenobioti-
kumok, valamint endogén anyagok in vitro nagy áteresztõképességû
szkrínelésére alkalmas, amellyel a transzporter-kölcsönhatások detek-
tálhatók.

A találmány tárgyát képezik továbbá az említett esszé kivitelezé-
sére szolgáló reagenskészletek is.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E01F 11/00 (2006.01)

E01F 15/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00346 (22) 2008.05.30.
(71) (72) Bánlaki József, Budapest (HU)
(54) Intelligens forgalomlassító útburkolati elem
(57) A találmány a közeledõ jármû sebességét figyelembe vevõ forga-
lomlassító útburkolati elem. A találmány lényege, hogy a közeledõ jár-
mû sebessége észlelésének és kiértékelésének segítségével az útburkola-
ti elem csak abban az esetben jelent akadályt az áthaladó jármû számára,
ha az elõírt sebességhatárnál nagyobb sebességgel közeledik az útburko-
lati elem felé. Ellenkezõ esetben az áthaladás akadálytalanul, lényegé-
ben észrevehetetlenül megtörténik.

(51) E03D 3/10 (2006.01)

F15B 1/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00368 (22) 2008.06.10.
(71) (72) Zsámbok János, Miskolc (HU)
(54) Betétes légüst-rendszerû WC-öblítõ
(57) A találmány tárgya betétes légüst-rendszerû WC-öblítõ, amelynek
légüstje oldhatóan osztott abból a célból, hogy a hajlékony zsákot, azaz
betétet el lehessen benne helyezni. A nevezett betét feladata a légüstben
lévõ levegõ–víz egymástól való elszigetelése.

A légüst alsó részében található egy hálózati rendszerre jellemzõ
kis keresztmetszetû menetes csatlakozás a betáplálás céljára. Szintén a
légüst alsó részén van elhelyezve egy nagyobb keresztmetszetû csatla-
kozás az öblítõvíz kiáramlása céljára (azaz WC-öblítésére), a hozzá
csatlakozó szeleppel, ami lehet mechanikus, illetve elektromos mág-
nesszelep.

A találmány szerinti WC-öblítõ készülék újdonsága abban van,
hogy a légüst légterében hajlékony anyagból zárt test van elhelyezve,
ami hosszú idõre biztosítja a légüstben lévõ levegõ és az öblítésre szol-
gáló víz egymástól való elszigetelését.
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(51) E04C 2/34 (2006.01)

E04B 2/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00356 (22) 2008.06.04.
(71) (72) Rusznák László, Berkenye (HU)
(54) Falpanel alacsony energiafelhasználású épületekhez, „passzív

házakhoz”
(57) A találmány alacsony energiafelhasználású házakhoz, amely hõszi-
getelõ habból, valamint acéllemezbõl álló szendvicspanel magból áll, de
az általános szendvicspanelekkel szemben itt az acéllemezek külsõ felü-
letére újabb rétegek kerülnek a felhasználási terület igényei szerint. A
külsõ szerkezet – a kialakítása miatt – felgyorsítja a házépítést, valamint
javítja a hõszigetelést oly módon, hogy a panelek külsõ felülete a ház
építése szempontjából végleges felületi elemek, így közvetlenül festhe-
tõk illetve vakolhatók, esetleg a kivitelezést meggyorsító elõre felhor-
dott habréteggel rendelkeznek.

1. ábra

(51) E04H 4/12 (2006.01)

E04H 4/00 (2006.01)

A63B 69/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00397 (22) 2006.05.11.
(71) CFD.HU Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Kristóf Gergely 50%, Budapest (HU);

dr. Lajos Tamás 25%, Budapest (HU);
Istók Balázs 25%, Gödöllõ (HU)

(54) Áramláskeltõ rendszer fürdõmedencékhez
(74) VTPatent Iparjogvédelmi és Innovációs Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya áramláskeltõ rendszer (10) fürdõmedencékhez,
amely nagy mennyiségû víz biztonságos és kis energiaigénnyel járó ára-
moltatására alkalmas, és elõnyösen használható úszógép vagy sodrófo-
lyosó megvalósítására.

A találmány szerinti áramláskeltõ rendszernek (10) egy, a meden-
cében (1) elhelyezett, áramláskeltõ egységgel (4) ellátott áramlási csa-
torna (3) van, és az áramlási csatorna (3) a medencébe (1) elhelyezett
beömlõnyílással és kiömlõnyílással rendelkezik. Jellemzõje, hogy a
medencében (1), az áramláskeltõ rendszer (10) áramlási csatornájában
(3), az áramlási csatorna (3) beömlõnyílásánál (5) egy lépcsõ (2) van
elhelyezve, és az áramláskeltõ egység (4) az áramlási csatornában (3)
az áramlás szempontjából a lépcsõ (2) után van elhelyezve, és az áram-
lási csatorna (3) beömlõnyílásának (5) keresztmetszeti területe (A1)
legalább háromszor, de elõnyösen egy nagyságrenddel nagyobb, mint a
kiömlõnyílás (6) keresztmetszeti területe (A2).

1. ábra

(51) E05D 15/06 (2006.01)

E06B 3/46 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00331 (22) 2008.05.26.
(71) (72) Nagy Zsolt, Dunakeszi (HU)
(54) Mágneses mozgató
(57) A találmány mágneses mozgatóeszköz, melynek lényege, hogy két
U alakú sínben (1) rögzített mágnessorok (2) egymás fölé helyezve, ta-
szításuknak köszönhetõen térközt (6) hoznak létre. Az egy síkban törté-
nõ mozgatást biztosítják az alsó megvezetõ lapok (5), illetve a függõle-
ges síkot vezetõ oszlop (3) és vezetõsín (4).

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F02B 75/32 (2006.01)

F16H 29/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00372 (22) 2008.06.11.
(71) (72) Gorka Balázs László, Budapest (HU)
(54) Belsõ égésû motor csökkentett nyomatékveszteségû erõátvi-

tellel
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(57) A találmány tárgya belsõ égésû motorra vonatkozik csökkentett
nyomatékveszteségû erõátvitellel, ahol legalább kettõ, de legfeljebb
négy fogas meghajtórúd (61, 62) van egymással párhuzamosan megve-
zetve a meghajtótengelyen (7) lévõ két racsnis kerék (31, 32) és az azok
forgássíkjában elhelyezett megvezetõkerekek (5) között. A fogas meg-
hajtórudak (61, 62) közül legalább kettõ (61, 62) meg van vezetve a meg-
hajtótengelyen (7) lévõ két racsnis kerék (31, 32) forgássíkjához viszo-
nyítva szögben elhelyezett forgássíkú, legalább egy alternálásváltó ke-
rék (4), és az annak forgássíkjában elhelyezett megvezetõkerekek (5)
között. A hengerfejek (21, 22) a hengerekben (11, 12) egyenes irányban
elmozdítható módon, a fogas meghajtórudak (61, 62) legalább egyik
végéhez vannak rögzítve.

A találmány tárgyát képezi továbbá a meghajtótengely (7) mentén,
a rajta elhelyezett két racsnis kereket (31, 32) tartalmazó alapszerkeze-
tek sorbakapcsolásával kialakított belsõ égésû motor is.

A találmány szerinti csökkentett nyomatékveszteségû erõátvitel
révén alacsony fogyasztású belsõ égésû motorok hozhatók létre. Az
erõátvitel alkalmas az alternáló mozgásnak a hajtást tekintve jelentõ-
sebb veszteség nélküli forgó mozgássá alakítására. Alkalmazható a leg-
elterjedtebb hengerelrendezések mindegyike esetén, azaz a S1, S2, S3,
S4 soros, B1, B2, B3, B4 boxer vagy V1, V2, V3, V4 V-elrendezésû moto-
roknál a csökkentett nyomatékveszteségû és egyenletesebb tengelyter-
helésû hajtás elérése érdekében. A találmányom szerinti erõátvitelnél a
hengerfej-amplitúdó tetszõleges tartománya használható, nem feltétle-
nül kell a hengerfejeknek elérni az amplitúdó-szélsõértékeket, a hajtás
tehát nem érzékeny az amplitúdóbeállításra, így az érzékeny holtponti
hajtókarhelyzetekkel nem rendelkezõ motor nem fullad le olyan
könnyen, mint a hagyományos.

(51) F03G 7/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00275 (22) 2008.04.23.
(71) (72) Szõllõsi Sándor, Debrecen (HU)
(54) Teljesítményfokozó erõátviteli szerkezet
(57) A szerkezet egyik oldalán a feszítõrudak (16) vízszintes helyzetben
egymáshoz viszonyítva 180 fokos helyzetben vannak, melyeket konver-
gens fogaskerekek (21) kötnek össze az analóg helyzetû második rend-
szerrel, melyben a feszítõrudak (16) az elõzõ helyzethez képest 90 fokos

helyzetben vannak, és egymáshoz viszonyítva szintén 180 fokos hely-
zetben. Ezzel kiküszöbölik, hogy a feszítõrudak (16) lefelé ható nyomá-
sát kiegyenlítsék. A szerkezet tartalmazza: támasztólábak (25), szerelõ-
gerendák (24), konvergens fogaskerék (21), konvergens fogaskerékten-
gely (22), feszítõrúd (16), nagyfogaskerék (18), szerelõlap (17), feszítõ-
csap (15), teljesítményfokozó fogaskerék (13), teljesítményfokozó fo-
gaskeréktengely (14), irányító fogaskerék (12), fõtengely (11), fõten-
gely fogaskerék (10), erõátviteli fogaskerék (8) melyet az ábra szemlél-
tet.

3. ábra

(51) F16H 19/04 (2006.01)

F16H 29/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00373 (22) 2008.06.11.
(71) (72) Gorka Balázs László, Budapest (HU)
(54) Rudas szerkezet alkalmazása fõként izomerõhajtású munka-

gépekhez csökkentett nyomatékveszteségû erõátvitellel
(57) A találmány tárgya izomerõ-hajtású munkagép csökkentett nyoma-
tékveszteségû erõátvitellel történõ megvalósítására vonatkozik, ahol
váz, fogantyú, hajtókar, meghajtótengely és adott esetben fogaskerekek,
és/vagy változó áttételû nyomatékváltó van alkalmazva, ahol legalább
kettõ, de legfeljebb négy fogas meghajtórúd (61, 62) van egymással pár-
huzamosan megvezetve a meghajtótengelyen (7) Iévõ két racsnis kerék
(31, 32) és az azok forgássíkjában elhelyezett megvezetõkerekek (5) kö-
zött. A fogas meghajtórudak (61, 62) közül legalább kettõ (61, 62) meg
van vezetve a meghajtótengelyen (7) lévõ két racsnis kerék (31, 32) for-
gássíkjához viszonyítva szögben elhelyezett forgássíkú, legalább egy al-
ternálásváltó kerék (4), és az annak forgássíkjában elhelyezett megveze-
tõkerekek (5) között. A fogantyúk (21, 22) a fogas meghajtórudak (61,
62) legalább egyik végéhez vannak rögzítve. A csökkentett nyomaték-
veszteségû erõátvitel révén gazdaságos izomerõ-hasznosítású munka-
gépek, célszerûen háztartási gépek hozhatók létre. Az erõátvitel alkal-
mas az alternáló mozgásnak a hajtást tekintve jelentõsebb veszteség nél-
küli forgó mozgássá alakítására. A találmányom szerinti erõátvitelnél a
fogantyúamplitúdó tetszõleges tartománya használható. Az erõátvitel a
forgattyús hajtáshoz képest jelentõsen növeli a munkagép hajtás közbeni
stabilitását, mivel a hajtás iránya a meghajtórudakkal párhuzamos irá-
nyú, ahhoz képest oldalirányú hajtóerõk nem szükségesek.

A csökkentett nyomatékveszteségû erõátvitel alkalmas tornasze-
rek és gyermekjátékok elõállítására is.
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(51) F16K 11/00 (2006.01)

F16K 11/078 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00205 (22) 2008.04.01.
(71) Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)
(72) Bolgár György, Budapest (HU);

Szarvas Tamás, Budapest (HU)
(54) Egykaros keverõ csaptelep betét
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya egykaros keverõ csaptelep betét, amely kerá-
miabetétes szabályozóegységként van kialakítva, és egyik oldalán egy
talppal, és másik oldalán mûködtetõ karral van összekapcsolva, maga a
szabályozóegység, röviden kartus tartalmaz egymással síktömítést ké-
pezõ álló bevezetõ tárcsát és egy mozgó szabályozótárcsát, a bevezetõ
tárcsa másik oldala egy talppal van kapcsolatban, míg a szabályozótár-
csa bevezetõtárcsával ellentétes oldalán a kerámiamozgatóval van kény-
szerkapcsolatban, amely kerámiamozgató egy mûködtetõ karral van
kapcsolatban, a talpon meleg víz bemenet és hideg víz bemenet továbbá
kimenet van.

A találmány lényege, hogy a talpon (2) legalább egy meleg-
víz-beömlõnyílás (11), legalább egy hidegvíz-beömlõnyílás (10) és
legalább két kimenetet képezõ kiömlõnyílás (12, 13) van kiképezve,
továbbá a mûködtetõ kar (7) a legalább két különálló kimenetet, elõ-
nyösen egy kádtöltõ kimenetet és egy zuhany kimenetet egymástól
függetlenül szabályozóan, és a legalább két kimenet felé átkapcsol-
hatóan van kiképezve.

(51) F23G 7/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00638 (22) 2006.08.08.
(71) Vértesi Erõmû Zrt., Oroszlány (HU)
(72) Szám József, Tatabánya (HU);

Zsebõk István, Bokod (HU);
Kovács Barna, Dad (HU);
Fiala Zoltán, Oroszlány (HU);
Molnár Jenõ, Császár (HU)

(54) Eljárás és berendezés biomassza tüzelésére szénportüzelésû
kazánban

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

(57) A találmány tárgya eljárás és berendezés biomassza tüzelésére
szénportüzelésû kazánban.

A találmány szerinti eljárást az jellemzi, hogy az elõkészített bio-
masszát levegõbefúvással szénportüzelésû kazán égõterébe szállítják, a
tûztérbe befújják, és a szénporral együtt elégetik, és a keletkezett égés-
terméket önmagában ismert módon eltávolítják.

A találmány szerinti berendezés jellemzõje, hogy a kazán (1) falá-
ba (2) a szénporégõ (4) felett kialakított biomassza-befúvó feje (3), az
eltüzelendõ biomasszát elõkészítõ berendezései, és az elõkészített bio-
masszát a biomassza-befúvó fejhez (3) csatlakozó csõvezetéken (5) át a
kazánba juttató berendezése van.

(51) F24F 7/013 (2006.01)

E04B 1/70 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00353 (22) 2008.06.02.
(71) (72) Csiha András, Debrecen (HU)
(54) Váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hõvisszanyerõs

szellõztetõberendezés
(74) EMRI-PATENT KFT., Debrecen
(57) A találmány váltakozó áramlási irányú, decentralizált, hõvissza-
nyerõs szellõztetõberendezés, különösen lakásszellõzés céljára. Két,
idõben váltakozóan befúvó és elszívó funkciójú szellõzõkürtõje van,
melyek ellenfázisban üzemelnek. Ezek a szellõzõkürtõk a helyiség(ek)
külsõ falának integráns részét képezõ függõleges üreges kialakítású fa-
lazóelem(ek)bõl (1), ágyazó-kötõ anyagból (2), alsó kürtõelembõl (3a)
és felsõ kürtõelembõl (3b) kialakítottak, s egyben regeneratív hõcseré-
lõ-hõtárolók is. A szellõzõkürtõkben szabályozott mûködtetésû ventilá-
tor(ok) (4) található(k), amik megfelelõ légáramlást biztosítanak a külsõ
térbõl a helyiség(ek)be, illetve a helyiség(ek)bõl a külsõ térbe légrácso-
kon (5) és szükség szerint légszûrõ(kö)n (6) keresztül.
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G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01J 3/00 (2006.01)

G01J 1/00 (2006.01)

G01J 3/28 (2006.01)

G01N 21/00 (2006.01)

G01N 21/27 (2006.01)

G01N 21/57 (2006.01)

G01N 33/52 (2006.01)

G01N 21/78 (2006.01)

G01N 21/47 (2006.01)

G01N 21/01 (2006.01)

G01N 33/00 (2006.01)

G01J 1/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 09 00350 (22) 2009.06.09.
(71) 77 Elektronika Mûszeripari Kft., Budapest (HU)
(72) Kunstár Károly, Budapest (HU)
(54) Optikai mérõegység és eljárás reflexiós mérés végrehajtására
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt optikai mérõegység (10) reflexiós méréshez,
amely mérendõ felület megvilágítására alkalmas fényforrást (11), a mé-
rendõ felületrõl visszavert fény érzékelésére alkalmas mérõérzékelõt
(12a, 12b), valamint fényzáró optikai elemet (13) tartalmaz, amely fény-
záró optikai elem (13) a fényforrás (11) közvetlen fényétõl a mérõérzé-
kelõt (12a, 12b) elválasztóan van kialakítva olyan belsõ térrel, amely a
fényforrástól (11) a mérendõ felületre irányuló, egyenes tengelyvonalú
fénycsatornát (14) tartalmaz. A fényzáró optikai elem (13) belsõ tere a
fénycsatorna (14) tengelyvonalától a fénycsatorna (14) kiterjedésénél
távolabbra kiterjedõ leárnyékolt térrészt (19) is tartalmaz, amelyben a
fényforrás (11) közvetlen fénye egy részének kitett, a fényforrás (11)
fénykibocsátási paraméterei változásának kompenzálását lehetõvé tevõ
megfigyelõ érzékelõ (15) van elrendezve. A találmány másrészt az
optikai mérõegységgel (10) megvalósított, reflexiós mérés végrehajtá-
sára szolgáló eljárás.

(51) G01M 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00302 (22) 2008.05.08.
(71) Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft.,

Dunaharaszti (HU)
(72) Balla Sándor 29%, Szolnok (HU);

Bán Péter 14%, Budapest (HU);
Schmidt Sándor 29%, Budapest (HU);
Vörös Illés 14%, Budapest (HU);
Zentai Tamás 14%, Eger (HU)

(54) Gépjármûvizsgáló eszköz
(74) dr. Vitéz Bátor, Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya gépjármûvizsgáló eszköz, amelynek fékhatás-
vizsgáló egysége – fékpadja- és/vagy kormánymû- és felfüggesztésvizs-
gáló egysége – mozgatópadja –, továbbá felhajtó rámpája és lehajtó rám-
pája, valamint energiaellátó rendszere van.

Jellemzõje, hogy a fékpadot (43) és/vagy a mozgatópadot (44) ma-
gában foglaló vizsgálóegységet (44) és a hozzá csuklós szerkezetekkel
(54) – szállító alaphelyzetben felhajthatón, és/vagy ráhajthatóan – csat-
lakoztatott felhajtó rámpát (5) és lehajtó rámpát (5) magában foglaló –
egységes szerkezeti egységet alkotó – mûszaki ellenõrzõpadja (1),

utánfutó (2) egysége, és a vizsgálóegységen/ben (4) és/vagy az utánfu-
tón (2) elrendezett/kialakított forgózsámolya van, a szállító alaphely-
zetben a mûszaki ellenõrzõpad (1) forgózsámoly (3) kapcsolattal elfor-
díthatóan van az utánfutón (2) elrendezve.

(51) G01N 23/00 (2006.01)

G01T 1/00 (2006.01)

G03B 42/02 (2006.01)

G21F 1/12 (2006.01)

G03B 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00182 (22) 2008.03.21.
(71) Lukács Lajos 4%, Budapest (HU);

Teleki Péter 96%, Dunaújváros (HU)
(72) Teleki Péter, Dunaújváros (HU)
(54) Képtisztító/szûrõ eszköz szórt röntgen/gamma sugárzáshoz
(57) A találmány szerinti képtisztító/szûrõ eszköz röntgen/gamma diag-
nosztikai képalkotó rendszerekhez (film/detektor) alkalmazható, amely
eszköz a film/detektor sugárforrás felõli oldalán helyezkedik el, a vizs-
gált tárgy – test – környezet szórt sugárzásának csökkentése céljából.
Maga az eszköz olyan fém vékonyrétegekbõl álló plánparalel konstruk-
ció, amelyben megengedett – de nem szükségszerû – elválasztó (és
rögzítõ/mûanyag) fóliák lehetnek.

Az eszközben és az eszköz vékonyréteg határfelületein a szórt su-
gárzás hatékonyan szûrõdik, megnövelve a hasznos jel detektálhatósá-
gát.

A találmány szerinti képtisztító/szûrõ eszköz illeszthetõ – és adott
esetben – beépíthetõ szabványméretû (humán) röntgenkazettákba, de
az ipari (NDT) röntgen/gamma vizsgálatokhoz is elõnyösen alkalmaz-
ható, mert enyhén hajlítható, dönthetõ, valamint enyhén hõ- és vegy-
szerálló; sugárzó háttérben is mûködik.

(51) G02B 27/00 (2006.01)

G09F 19/00 (2006.01)

G03H 1/00 (2006.01)

G03H 1/22 (2006.01)

G09F 13/00 (2006.01)

G02B 27/22 (2006.01)

G03H 1/26 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00322 (22) 2008.05.19.
(71) (72) Szakács Ágnes Lilla, Budapest (HU)
(54) Berendezés fényforrású képek által való fénytörési holografi-

kus képek, illetve mozgóképek elõállítására
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(57) A berendezés alkalmas mindenfajta, vagy típusú vászon vagy egyéb
kivetítõ felszín nélkül holografikus álló- vagy mozgóképek megjeleníté-
sére azzal, hogy egy parabolikus tükrök alkotta belsõ kivetítõ szerkezete
(2), egy speciális változtatható jellemzõjû folyadék lencséje (5) van,
ahol a képalkotás TOLED rétegekbõl álló kivetítõ (9) beépítésével jön
létre, amely kivetítõt egy speciális vezérlõ egység (11) irányít és egy kü-
lön erre a feladatra kidolgozandó vezérlõ program, mint pixelmegjelení-
tõ hardver közeli szoftver szabályoz. További megoldás egy projektor-
ból (3) kivetített kép és egy speciális lencse (4) mely a megfelelõ képen
osztja szét a fénysugarakat (f) úgy, hogy háromdimenziós kép jön létre.

(51) G04G 1/04 (2006.01)

G01K 13/00 (2006.01)

G04B 47/06 (2006.01)

A61B 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00308 (22) 2008.05.05.
(71) (72) Németh Pongrác Gábor, Szombathely (HU)
(54) Környezeti levegõ hõmérsékletét kimutató eljárás digitális

karórákhoz, két hõmérsékletszenzorral; ezen karórák hõtani
adatainak megállapításához, gyártásához szükséges dupla-
kamrás klímakamra-berendezés és eljárás

(57) A találmány tárgya környezeti levegõ hõmérsékletét kimutató eljá-
rás digitális karórákhoz, amely figyelembe veszi, illetve számolni tud a
kéz károsan befolyásoló hõmérsékletével, és amellyel két hõmérséklet-
szenzort építenek az órába.

A találmány tárgya továbbá egy duplakamrás klímakamra beren-
dezés és egy ezen berendezést használó eljárás jellemzõ lépései, ame-
lyek segítségével a fentebb említett eljárást használó karórákat tudnak
beállítani, hõtani adatait felvenni, gyártását elindítani.

Hõmérséklet-kijelzõs digitális karórák kivitelezésénél és gyártásá-
nál alkalmazhatják ezt a találmányt, annak érdekében, hogy a majdani
felhasználók pontosabb környezeti levegõ hõmérséklet információt
tudjanak leolvasni a karóráról, anélkül, hogy le kellene venniük a ke-
zükrõl az órát. Egy másodlagos funkciót is lehetõvé tesz a találmány, a
karóra hátlapjának külsõ hõmérsékletét is ki tudja mutatni.

A környezeti levegõ hõmérsékletet a következõ módon számolják
ki: TENV=a1T1–b1T2 ahol a1, b1 a konstans elmentett karóra hõprofilok,
T1, T2 az S1, S2 óraszenzorok által mért hõmérsékletek. Az elmentett
höprofilokat a duplakamrás klímakamra berendezés segítségével ve-
szik fel.

(51) G06Q 10/00 (2006.01)

G06Q 40/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00286 (22) 2008.04.30.
(71) SzigmaSzerviz Üzleti Kockázatelemzõ Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Fekete István 65%, Komárom (HU);

László Balázs 25%, Budapest (HU);
Bognár Norbert 10%, Pécs (HU)

(54) Kockázatmenedzsment rendszer és eljárás
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt kockázatmenedzsment rendszer, amely tartal-
maz kockázatelemzési modelleket (31) tartalmazó modell adatbázist
(30), kockázati tényezõket (41) tartalmazó kockázati tényezõ adatbázist
(40), a modell adatbázisban (30) tárolt kockázatelemzési modellek (31)
közül egy adott modell (31) kiválasztására alkalmas eszközt, a kiválasz-
tott kockázatelemzési modellhez (31) a kockázati tényezõ adatbázisból
(40) kockázati tényezõk kiválasztására alkalmas eszközt, valamint a ki-
választott kockázatelemzési modell (31) és kockázati tényezõk (41)
alapján kockázatelemzés elvégzésére alkalmas eszközt. A találmányt az
jellemzi, hogy a kockázati tényezõk (41) csoportokba (42) vannak szer-
vezve, amely csoportok (42) az egyes kockázatelemzési modellekhez
(31) vannak rendelve, és a kockázati tényezõk kiválasztására alkalmas
eszköz a kiválasztott kockázatelemzési modellhez (31) rendelt csoport
(42) vagy annak egy vagy több tagja kiválasztását felkínálóan van
kialakítva. A találmány másrészt a rendszerben megvalósuló eljárás.
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(51) G11B 7/0065 (2006.01)

G11C 11/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00289 (22) 2008.05.05.
(71) (72) Szarvas Gábor, Budapest (HU)
(54) Saját referenciás optikai író/olvasó fej holografikus adattáro-

lóhoz
(57) A találmány egy nagy adatsûrûségû reflexiós mûködésû holografi-
kus adattároló író és olvasó fejét ismerteti. A holografikus író/olvasó fej
lényegében egy saját referenciás optikai elrendezés. Ez azt jelenti, hogy
a holografikus adattároló média írására és olvasásra szolgáló író/olvasó
fejben nincsenek elkülönített tárgy és referencia utak. A referencianya-
lábokat magából a modulált tárgynyalábból a tároló anyag felületéhez
közel egy vastag, elõre megírt holografikus optikai elem, az úgynevezett
holografikus referencia generátor állítja elõ. Ez a tárgynyaláb zérusren-
dû komponensébõl a Bragg-diffrakció révén generálja a fókuszált refe-
rencianyalábokat. A tárgy és a referencia nyalábok közötti jó átfedés biz-
tosítása és a jó szelektivitás létrehozása érdekében célszerûen legalább
négy fókuszált referencia nyalábra van szükség. A legalább négy refe-
rencianyaláb az optikai tengelyhez képest ferde tengelyû, körszimmetri-
kusan elhelyezkedõ fókuszált nyaláb. A referencianyalábok fókuszpont-
jai az optikai tengelybõl ki vannak tolva, és a fókuszpontok közel esnek a
tároló anyag határához, ami jó szelektivitást eredményez az egymáshoz
képest kissé eltolva, de részben átfedésben egymás mellé multiplexelt
hologramok esetében. Az optikai rendszer és/vagy a tároló anyag mögé
helyezett tükör úgy van kialakítva, hogy a tároló anyag mellett generált
referencianyalábok, valamint a zérusrendû nyaláb elhagyják az optikai
rendszert a Fourier-sík közelében. A Fourier-síkba elhelyezett tükrön a
tárgynyaláb magasabb rendû komponensei visszaverõdnek. A referen-
cianyalábok úthossza az optikai rendszeren belül nagyon rövid, a tárgy-
nyalábot relatíve nagy szögben keresztezik, ez csökkenti a referencia-
nyaláb által keltett szórt fények valószínûségét, vagyis javítja a jel/zaj
viszonyt.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01B 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00256 (22) 2008.04.24.
(71) (72) Szaplonczay Pál 33%, Budaörs (HU);

dr. Karger Kocsis József 29%, Budapest (HU);
dr. Czigány Tibor 23%, Budapest (HU);
dr. Zsigmond Balázs 15%, Tószeg (HU)

(54) Eljárás és berendezés újrahasznosítható és hõálló villamos
távvezetéki kábel hõre lágyuló mátrixú kompozit magjának
elõállítására

(57) A találmány tárgya új típusú, hõálló, újrahasznosítható kábel villa-
mos távvezetékekhez, amelynek teherhordó magja olyan hõre lágyuló

polimer mátrixú kompozit, amelyet pultrúzióval állítanak elõ a mátrix-
képzõ polimer ciklikus monomerjeinek és/vagy oligomerjeinek az in
situ polimerizációjával, adott esetben ömledék állapotú transzreakciók-
ra hajlamos polimerek jelenlétében, amelynek erõsítõ anyagát olyan
nagy modoluszú és szilárdságú szálak, adott esetben részben ezekbõl ké-
szült textíliák alkotják, amelyek túlnyomórészt a mag tengelye irányá-
ban orientáltak (1. ábra Teherhordó kábelmag). A találmány tárgyát
képezi továbbá a fenti kábelmag folyamatos elõállítására szolgáló eljá-
rás és berendezés.

(51) H02G 1/04 (2006.01)

H02G 7/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00384 (22) 2008.06.19.
(71) (72) Héjja István, Domaszék (HU)
(54) Légvezeték terítõ szerkezet 10-35 kV feszültségszintû távveze-

ték elsõsorban saroktartó állószigetelõire
(57) A találmány légvezeték terítõ szerkezet 10–35 kV feszültségszintû
távvezeték elsõsorban saroktartó állószigetelõire, mely a légvezeték te-
rítése és beszabályozása közben a saroktartó állószigetelõre van rögzít-
ve. A találmány lényege, hogy a befogókarokra (1, 2) rögzített támgör-
gõk (3, 4, 5) rámarkolnak a saroktartó állószigetelõ nyakára (6), rögzítve
a szerkezetet. A befogókarok (1, 2) a forgáspont (7) körül elmozdulhat-
nak a vonóorsó (8) marokcsavar (9) segítségével történõ feszítésével. A
befogókarokra (1, 2) szerelt görgõcsoportokon (11) kerül átvezetésre a
légvezeték (10). A görgõcsoportok (11) nyithatóak, ezáltal a légvezeté-
ket (10) be lehet helyezni a vezetõgörgõk közé. A görgõcsoportok (11)
nyitása a biztosítószeg (22) benyomásával oldható meg. A légvezeték
(10) beszabályozását követõen a vonóorsó (8) elforgatásával a befogó-
karok (1, 2) nyílnak, ezáltal a támgörgõk (3, 4) követik a saroktartó
állószigetelõ ívének vonalát, ennek eredményeként a légvezeték (10)
fokozatosan ráfeszül az állószigetelõ (6) nyakára.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 53 db.
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