
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01D 45/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00192 (22) 2008.03.26.
(71) (72) Varga János 80%, Fajsz (HU);

Varga Tímea 10%, Fajsz (HU);
Szabados István 10%, Budapest (HU)

(54) Paprikaszedõgép
(57) Paprikaszedõgép – a természetes kézujjak szedésfunkcióit imitáló –
acélvillás szedõadapterével a kéziszedett paprikahüvelyek minõségével
azonos (közel azonos minõségû paprikahüvelyeket választ le a szárairól)
– egymenetben.

A leválasztott paprikahüvelyek a paprikabokor alá nyúló, az ék-
szerûen kiképzett és sorirányban a hossza menten kettéosztott gyûj-
tõ-továbbítóasztalra pottyannak, ahonnan az asztal mindkét oldalán el-
helyezett szállítóhevederekkel az adapterhez csuklósan kapcsolódó
(önjáró) alapgépbe kerülnek.

Az alapgépben a paprikahüvelyek – szükség és igény szerint – to-
vábbi manipuláló mûveletek alá eshetnek, Úgymint a levéleltávolítás, a
szín- és formaválogatás, a hálózsákba töltés, az elõtárolás, a zsákok
talajra fektetése.

A paprikaszedõgép szedõadaptere az elején, a függõleges síkban,
támasztóadagoló motollával, hátul – függõleges síkban a haladási
irányra merõlegesen – a patkó keresztmetszetû gyûrûvel felül pedig a
gyûjtõ-továbbító asztal fölé ereszkedõ, és a bokorlombozatba irányuló,
haladó irányú és altematív mozgást végzõ acélvillákkal felszerelt villa-
tartóval és a merevített fedõlemezzel van egységesítve.

(51) A44B 11/00 (2006.01)

B60R 22/48 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00508 (22) 2008.08.12.
(71) (72) Hekmann Ádám, Nyíregyháza (HU)
(54) Biztonsági övcsatot helyettesítõ betét
(57) A találmány biztonsági övcsatot helyettesítõ betét (1), melyet az öv-
zárba (2) kell helyezni és így a figyelmeztetõ hang megszûnik, kivételé-
hez a kioldógombot (3) kell megnyomni. Ez a betét semmilyen védelmet
nem nyújt.

(51) A47L 9/20 (2006.01)

B01D 41/04 (2006.01)

B01D 35/16 (2006.01)

B01D 46/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00411 (22) 2008.07.02.
(71) (72) Szakács Ágnes Lilla, Budapest (HU)

(54) Berendezés porszívók motorvédõ HEPA és hagyományos fil-
terjének tisztítására

(57) A berendezés alkalmas mindenfajta vagy típusú motorvédõ filter
tisztítására erõs folyadéksugár befecskendezésével a filter belsejébe,
mely a bentebb elhelyezkedõ porszemcsék egyszerû eltávolítását teszi
lehetõvé azoknak por nemûbõl szilárddá, illetve képlékeny anyaggá ala-
kításával, melyet a tisztítópálca (9) és páka (30) kimozgat a filter belsejé-
bõl. Továbbá a tisztítópálcán (9) található forgó mozgást végzõ kefe (8)
a filterlapkák oldalait megtisztítja a filter belsejébe leülepedett porsze-
mektõl, melyet a kivehetõ mosószertartóban (13) található oldószer tesz
a víz által kimoshatóvá. Ezen feladatok befejezése a forgómozgásra ké-
pes filterrögzítõ (6) gyors forgással és a fûtõszál (24) hõjének ventilátor
(2) által történõ bejuttatásával megszárítja az azonnali tovább használás
céljára. A folyamat alatt a kialakított folyadék be-, ki-, illetve cirkulálta-
tó rendszer az elsõ öblítéskor alkalmazott folyadékot újra hasznosítja,
miután a folyadék kivezetõ, illetve cirkuláltató csõ rendszer visszalépõ
ágán található szûrõ (32) a fölösleges anyagokat eltávolította. A mosási
folyamat befejeztével a cirkuláltató, illetve kivezetõ rendszer a használt
folyadékot kivezeti a rendszerbõl.

1. ábra

(51) A61F 5/02 (2006.01)

A61F 13/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 03774 (22) 2003.11.18.
(71) (72) Vigh Kristóf, Budapest (HU)
(54) Izülettámasztó segédeszköz
(74) Faber Miklós, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya ízülettámasztó segédeszköz, különösen sportte-
vékenységet folytató személy izomhatékonyságának fokozására, amely
a személy adott izmához vagy izomcsoportjához tartozó ízületének kör-
nyezetében elhelyezkedõ határoló testet, valamint a határoló testhez
csatlakoztatott egy vagy több rögzítõszervet tartalmaz. A határoló test-
nek (10) az ízület (1) környezetébe esõ testszövet (2) külsõ felületének
(2a) alakját követõ belsõ támasztófelülettel (12, 16) rendelkezõ egy
vagy több mozgáskorlátozó tagja (11, 15) van, a mozgáskorlátozó tagok
(11, 15) legalább egyikének az ízülethez (1) kapcsolódó egyik test-
résszel (3) érintkezõ egyik kitámasztó nyúlvánnyal (13, 17) és az ízület-
hez (1) kapcsolódó másik testrésszel (4) érintkezõ másik kitámasztó
nyúlvánnyal (14, 18) rendelkezik, a rögzítõszervnek (20) legalább egy
része pedig a mozgáskorlátozó taghoz (11, 15) van hozzáerõsítve.
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(51) A61K 8/00 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61Q 90/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00475 (22) 2008.07.30.
(71) (72) Vajai László, Kecskemét (HU)
(54) Humán felhasználású árnyékoló védelem atmoszférikus vagy

földi erõtér kisugárzás nemkívánatos behatásának árnyékolá-
sára, vagy semlegesítésére az emberi testen történõ alkalma-
zás mellett (Farady-spray vagy kenõcs)

(57) A találmány meghatározó alapeleme az un. Faraday-kalitka elve
olyan adaptációs és módszerbelim, valamint tartalmi kiegészítésekkel,
módosításokkal, amelyek a humanoid viselhetõséget, illetve alkalma-
zást lehetõvé teszik .

A találmány nano és/vagy mikrométer méretû fém és/vagy fém-
oxid szemcséket helyez el bõr, illetve szervezetbarát folyékony adalék-
anyagban , amely megvalósulhat fizikai vagy kémiai kötés formájában.

A fém, illetve fémoxid aránya az elnyeletõ adalékanyagban annak
minimális, illetve maximális befogadóképességének határértékei kö-
zött állapítandó meg a felhasználás elvárásai alapján (fém, illetve fém-
oxid és adalékanyag együttesen hordozó anyag).

Az emberi testfelületekre felvitt (szórással vagy egyéb módon)
hordozóanyag szabályos vagy szabálytalan eloszlású kvázi rácsszerke-
zetet hoz létre Faraday vagy egyéb árnyékoló hatást kifejtve.

Az elõbbiek szerint létrehozott kvázi rácsszerkezet védõmechaniz-
must képez a nemkívánatos külsõ sugárzásokra nézve. A hordozó
anyag a külsõ sugárzó hatások semlegesítésekor egyúttal személyes
elektromos vagy mágneses tereket hoz létre, melyek spontán vagy di-
rekt földelési pontokon keresztül nagy részben elvezetõdhetnek.

(51) A62C 35/02 (2006.01)

A62C 35/58 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00576 (22) 2008.09.19.
(71) G4S Biztonságtechnikai Zrt., Budapest (HU)
(72) Schreiber Gábor, Budapest (HU);

dr. Szegi András, Budapest (HU)
(54) Elrendezés inert gázzal oltó tûzoltó rendszerkhez és eljárás a

mûködtetésükhöz
(57) A találmány olyan elrendezésre vonatkozik, amely inertgázzal oltó
tûzoltó rendszerhez alkalmazható. A tûzoltó rendszer inertgázt tároló
tartályt (6), ezekhez csatlakozó gyûjtõcsövet (7), elosztó vezetéket (3),
ezek végén, a védett tér(terek)ben (2) elhelyezett fúvókákat (4), vala-
mint fojtást (10) tartalmaz. A találmány szerint a gyûjtõcsõhöz (7) ge-
rincvezeték (11) van kötve, az elosztó vezeték(ek) (3) a védett tér(te-
rek)nél (2) vannak rákötve a gerincvezetékre (11), és a fojtás (10) a ge-

rincvezetékben (11) a gyûjtõcsõ (7) és a hozzá legközelebb becsatlakozó
elosztó vezeték (3) leágazása között, vagy több leágaztatott elosztó
vezeték (3) esetén magában az elosztó vezetékben (3) van kialakítva.

3. ábra

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B25B 27/02 (2006.01)

B25B 27/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00497 (22) 2008.08.05.
(71) Fémtechnika Kft., Hódmezõvásárhely (HU)
(72) Nagy Attila, Hódmezõvásárhely (HU)
(54) Megfogó eszköz
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány szerinti lehúzószerszám befogadó elemmel (5) ellátott
szerszámtörzset (4) tartalmaz, valamint a befogadóelemhez csatlakoz-
tatható erõforrást (3), ahol a szerszámtörzshöz (4) mozgatható karok (2)
kapcsolódnak, és a karok forgástengelyek (7) körül billenthetõen van-
nak csatlakoztatva és karmokkal vannak ellátva. A lehúzószerszám ren-
delkezik egy elsõ mûködési tartománnyal (15), ahol a karmok (10) befe-
lé, a geometriai tengely (11) irányában nyúlnak ki, és egy második mû-
ködési tartománnyal (16), ahol a karok (2) a geometriai tengelytõl kifelé
nyúlnak, és a karok (2) az elsõ mûködési tartományból (15) a második
mûködési tartományba (16) a forgástengelyek (7) körül a szerszámtörzs-
rõl (4) történõ eltávolítás nélkül billenthetõk. A találmány szerinti meg-
oldás elõnye, hogy jól használható különbözõ kör alakú alkatrészek, pél-
dául csapágyak, hüvelyek stb. és hasonlók könnyû és megbízható lehú-
zására, és képes különbözõ méretû alkatrészek lehúzására mind kívülrõl,
mind belülrõl.

(51) B60P 3/00 (2006.01)

A61G 3/00 (2006.01)

B60K 20/00 (2006.01)

A61G 5/00 (2006.01) (13) A1
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(21) P 06 00865 (22) 2006.11.23.
(71) Rehab Zrt., Budapest (HU)
(72) Soproni Tamás, Székesfehérvár (HU);

dr. Janzsó Tamás, Budapest (HU);
Kissároslaki-Bercsényi István, Budapest (HU);
Varga Tamás, Gárdony (HU);
Dorner Károly, Pomáz (HU)

(54) Jármû kerekesszékben ülõ, különösen mozgáskorlátozott sze-
mélyek számára

(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) Jármû kerekesszékben ülõ, különösen mozgáskorlátozott szemé-
lyek számára, amelynek alul padlólemezzel lezárt, felhajtható és lecsuk-
ható hátsó ajtóval (12) rendelkezõ, kerekesszék (2) befogadására alkal-
mas teret határoló karosszériája; a jármûnek (1) elõnyösen a hátsó kere-
keivel (23) hajtási kapcsolatban álló motorja kormányszerkezete, a kere-
kesszéknek (2) a jármû (1) belsejébe gördítését és onnan kigördítését le-
hetõvé tévõ, mozgatószerkezettel kapcsolatban álló, a padlólemez hátsó
részéhez emelhetõen és leengedhetõen, célszerûen csuklópánttal vagy
-pántokkal csatlakoztatott rámpája van. A jármûnek (1) kültéri közle-
kedtetéséhez szükséges kezelõ- és kijelzõ eszközei vannak. A rámpa
mozgatószerkezete a jármû (1) ajtajának (12) nyitási-zárási mozgásával
mûködtetett, a rámpával összekapcsolt mozgatóeszközzel rendelkezik.
A találmány lényege, hogy a jármûben (1) elhelyezkedõ dokkolóegysé-
ge (60) van, amely a kerekesszékhez (2) tartozó dokkolócsap befogadá-
sára és megfogására, és ezzel a kerekesszék (2) jármûben (1) elfoglalt
helyzetének rögzítésére, továbbá e rögzített helyzetbõl történõ oldására
alkalmasan van kialakítva. A jármûnek lehet a kerekesszék (2) elülsõ
önbeálló kerekeinek a helyzet rögzítésére és a rögzített helyzetbõl
történõ oldására alkalmas reteszelõ egysége is. A kormányszerkezet
csuklós rúdmechanizmusa és a jármû (1) álló része közé lengéscsillapító
(39) lehet beiktatva.

(51) B62D 57/04 (2006.01)

F15D 1/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00423 (22) 2008.07.11.
(71) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)
(72) dr. Cserey György, Budapest (HU)
(54) Gázzal hajtott gömbrobot
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya olyan gömbrobot (1), amely lényegében szféri-
kus gördülõfelületet (2) meghatározó testtel (3), valamint a testen (3) be-
lül elrendezett meghajtó eszközzel rendelkezik. A találmány lényege,
hogy a meghajtó eszköz tartalmaz

a testen (3) átmenõ gáznyílásokat (4),
a gáznyílásokat (4) összekötõ, a testen (3) belül elrendezett gáz-

közlekedõ rendszert, és
a gázközlekedõ rendszerben irányított gázáramlás megvalósításá-

ra szolgáló gázáramoltató eszközt.
A találmány tárgya továbbá eljárás a gömbrobot (1) meghajtására,

amelynek lényege, hogy a testen (3) keresztül gázt áramoltatnak úgy,
hogy a gázt legalább egy gáznyíláson (4) át beáramoltatják, és legalább
egy gáznyíláson (4) át kiáramoltatják.

(51) B66C 23/16 (2006.01)

B66F 3/18 (2006.01)

B66F 3/10 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00257 (22) 2006.03.27.
(71) (72) Pásztor Lóránd, Budapest (HU)
(54) Mobil emelõ szerkezet
(57) A találmány tárgya mobil emelõszerkezet-helyettesítõ eszköz, az
építõanyagok pontos helyére irányuló biztonságos és kényelmes felhe-
lyezése. A találmány alkalmazási területét mindazok az építési területek
jelentik ahol álmennyezetek, légtechnikák szakirányú szerelését veszik
igénybe, – egyszemélyes munkavégzés és az ember egészségi mind
fizikai megterhelésének részbeni kiküszöbölése.

A találmány további mûszaki eljárására, mûködésére vonatkozó
ismertetés: Mobilemelõ szerkezet, amelyen az E. villanymotor tenge-
lyén elhelyezett orsó, kettõ darab párhuzamos huzal segítségével a csi-
gákon keresztül a kisebb átmérõjû A. függõleges belsõ oszlop kiemel-
kedik a nagyobb átmérõjû B. függõleges külsõ oszlopból, a zsinóros
kétirányú távkapcsoló segítségével.

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 1/467 (2006.01)

C02F 1/461 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00669 (22) 2007.10.12.
(71) (72) dr. Raisz Iván, Felsõzsolca (HU)
(54) Eljárás ivóvíz elõkészítésére ionszelektív membránt alkalma-

zó elektrokémiai módszer felhasználásával, vegyszer adago-
lást nem használva

(57) A találmány szerinti eljárás külsõ oxigén forrás és oxidáló hatású
vegyszerek adagolása nélkül, csak az elektromos áram felhasználásával
alkalmas a vízben található szerves szennyezõdések és bakteriális fertõ-
zések megszüntetésére. Az eljárás során a szerves anyagokkal szennye-
zett és/vagy baktériumokkal fertõzött vizet az ivóvíz céljára való elõké-
szítés során az anódtérbe vezetjük, az anód és katód teret anion-szelektív
membrán választja el, míg a katódtéren hidroxil-ionokat tartalmazó ol-
datot cirkuláltatnak. A membránon áthaladó hidroxil- ionok az anódon
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hidroxil gyökké alakulnak, mely erõs oxidáló hatásánál fogva a szerves
anyagokat intenzíven oxidálja. Ez eredményezi a baktériumok pusztulá-
sát.

(51) C02F 9/00 (2006.01)

C02F 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00452 (22) 2008.07.21.
(71) Kelet-magyarországi Vállalkozási Építõipari és Kereskedelmi

Kft., Debrecen (HU)
(72) Benedekfy Vilmos 60%, Eger (HU);

Demeter István 25%, Eger (HU);
Darvai István 15%, Felsõtárkány (HU)

(54) Nagy rugalmasságú biológiai szennyvíztisztító berendezés-
részegység család

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

(57) A találmány tárgya nagy rugalmasságú biológiai szennyvíztisztító
berendezés-részegység család, amely egy vagy több, kör alaprajzú, vagy
két szemközti oldalán íves fallal (1) határolt nagyépítménybe telepített
részegység elemekbõl áll; a részegység elemek adnak helyet a biológiai
szennyvíztisztító berendezés fõ, nagy térfogatigényes biológiai tisztító-
és egyéb egységeinek: szelektor reaktor (3), anaerob reaktor (4), anoxi-
kus reaktor (5), aerob reaktor (6), utóülepítõ (7), fertõtlenítõ (8), iszapsû-
rítõ (9) és folyékony települési hulladék elõkezelõ (10), valamint a recir-
kulációs rendszer(ek)nek, amelynek jellemzõje, hogy legalább egy
nagyépítmény belsõ terében legalább egy körgyûrû van kialakítva és
legalább egy körgyûrû osztófalakkal (2) osztott; a részegység elemek a
körgyûrûbe és a körgyûrûvel körülvett központi térbe vannak telepítve,
továbbá a nagyépítmények, illetve a részegység elemek a szokásosan
használt szerelvényekkel sorba vannak kötve és ezáltal egy technológiai
sort képeznek függetlenül az üzemben lévõ részegységektõl és a nagy-
építmények számától.

(51) C03C 1/00 (2006.01)

B29C 39/00 (2006.01)

B29C 41/00 (2006.01)

C08J 5/00 (2006.01)

C08K 3/00 (2006.01)

C08J 3/00 (2006.01)

C08J 11/00 (2006.01)

B29C 65/00 (2006.01)

B29C 70/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00050 (22) 2005.01.10.
(71) Demeter Péter Kálmán, Sárospatak (HU)
(72) Demeter Péter Kálmán 60%, Sárospatak (HU);

Ghencian, Aurel-Octavian 40%, Satu Mare (RO)
(54) Eljárás hõre lágyuló mûanyag(ok), adott esetben üveg és/vagy

porcelán hulladékok újrahasznosítására
(74) Karaffy Erzsébet, Miskolc
(57) A találmány tárgya hõre lágyuló mûanyag(ok), elõnyösen polietilén
és/vagy polipropilén, adott esetben üveg és/vagy porcelán hulladékok
újrahasznosítása oly módon, hogy a legalább 80 tömeg% ismert módon
granulátummá alakított, hõre lágyuló mûanyago(ka)t, adott esetben leg-
feljebb 20 tömeg% zúzott, darabolt és/vagy õrölt üveg és/vagy porcelán
hulladékot és/vagy adott esetben legfeljebb 20 tömeg% szilárdságfoko-
zó adaléko(ka)t tartalmazó keveréket a fûtõasztalra (1) helyezett külsõ
forma (4) és belsõ forma (3) közé öntik úgy, hogy a keverék a belsõ for-
mát (3) legalább 5 cm magasságban elfedje. Ezután felmelegítik leg-
alább 125–130 °C hõmérsékletre és ezen a hõmérsékleten tartják leg-
alább 15 percig, majd lehûlés és a formák eltávolítása után adott esetben
a külsõ felületet hõhatással kezelik és/vagy csiszolják és adott esetben az
ismert módon megmunkálják.

A találmány szerinti eljárás elõnye, hogy a különbözõ színû és faj-
tájú hõre lágyuló mûanyagokat nem szükséges szétválogatni az újra-
hasznosításhoz. Hulladék keletkezése nélkül megvalósítható. Az így
elõállított termékek, pl. balkonládák, térdíszek esztétikusak, idõjárásál-
lóak és megmunkálhatók.

(51) C05F 11/00 (2006.01)

C05F 11/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00587 (22) 2008.09.25.
(71) (72) Balogh Gyula Bogumil, Dunaújváros (HU)
(54) Eljárás ammóniumalginát hatóanyag-kivonat készítésére,

mûtrágya, lombtrágya, fejtrágya elõállítására kertkultúrá-
ban, növénytermesztésben hozamnövelésre való alkalmazás
céljából

(57) Eljárás mûtrágyagyártásnál citromsavas és vasszulfátos alginitki-
vonatok hozzadásával mikroelem és ásványi anyaggal való dúsításra. A
64 mikroelemet tartalmazó alginikivonat megnöveli a növények élettani
hatását és elõsegíti a fejlõdésüket. Az alginitkivonat bármely mûtrágya
adalékanyagént felhasználható.

(51) C05F 11/02 (2006.01)

C05F 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00582 (22) 2008.09.24.
(71) (72) Balogh Gyula Bogumil, Dunaújváros (HU)
(54) Eljárás ammóniumalginát hatóanyag-kivonat készítésére,

mûtrágya, lombtrágya, fejtrágya elõállítására kertkultúrá-
ban, növénytermesztésben hozamnövelésre való alkalmazás
céljából

(57) Eljárás mûtrágyagyártásnál alginitkivonatok hozzadásával mikro-
elem és ásványi anyaggal való dúsításra. A 64 mikroelemet tartalmazó
alginikivonat megnöveli a növények élettani hatását és elõsegíti a fejlõ-
désüket. Az alginitkivonat bármely mûtrágya adalékanyagént felhasz-
nálható.
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(51) C05F 17/00 (2006.01)

C02F 11/16 (2006.01)

C05F 7/00 (2006.01)

C05F 9/00 (2006.01)

C05F 11/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00629 (22) 2008.10.21.
(71) (72) Hornok László, Gödöllõ (HU);

Dudásné dr. Posta Katalin, Gödöllõ (HU);
Óbert Mária, Budapest (HU);
dr. Aleksza László, Gödöllõ (HU);
dr. Dér Sándor, Budapest (HU);
dr. Gyuricza Csaba, Gödöllõ (HU)

(54) Szennyvíziszap és lignocellulóz tartalmú növényi hulladék
együttes komposztálása, és a végtermék növényi tápanyag-
ként való felhasználása

(57) A találmánnyal kétoldalú feladatot oldanak meg. Egyrészt a kelet-
kezett hulladékok melléktermékeit hasznosítják, ártalmatlanítják, más-
részt pedig olyan teljes értékû anyagot hoznak létre, mellyel ásványi for-
rást juttatnak vissza a termõföldbe.

Olyan mikroba-oltóanyagot állítanak elõ, amelyben az elsõ kom-
ponens szennyvíziszapot tartalmazó, termofil fázisú komposztból izo-
lált, az adott miliõhöz alkalmazkodott Thermomyces lanuginosus
RETTL7 törzs, amely burgonyapehely táptalajon 10% (w/v) szenny-
víziszap-koncentráció esetén sem szenved növekedésgátlást, s amely-
nek lakkáz aktivitása legalább 4 U ml-1 (Buswell et al. 1996 módszere
szerint), lignin-peroxidáz aktivitása legalább 0,3 U ml-1 (Tien és Krik,
1984 módszere szerint), Mn-peroxidáz aktivitása pedig legalább 1,62 U
ml-1 (Gill és Arora, 2003 módszere szerint). Második komponens a
Szent István Egyetem Mezõgazdasági Biotechnológiai és Mikrobioló-
giai Tanszékének törzsgyûjteményébõl származó Trichoderma harzia-
num Tham-47 jelû törzs, amelynek mikoparazita aktivitása, kitináz
aktivitása és antibiotikus aktivitása a Turóczi et al. (1996) által leírt
módszerrel elbírálva +++, 500 unit/g, illetve „7”.

Starter tenyészetet állítanak elõ burgonya táplevesben (1500 ml,
109 konídium ml-1) és az így elõállított szuszpenzióval 50 liter duzzasz-
tott perlit és szalmaapríték 4:1 arányú keverékét oltják be. A T. lanugi-
nosus tenyészeteket 50 °C-on, T. harzianumot pedig 28 °C-on inkubál-
ják 4 héten át, folyamatos keverés és nedvesítés mellett.

A komposztálás folyamata:
I. fázis: A T. lanuginosus oltóanyagból 50 litert (105 CFU, colony

forming unit) kevernek adott m3 szennyvíziszap + növényi hulladék
(térfogatarány: 65:35) keverékéhez.

Ekkor levegõztetéses rendszerrel komposztálják az anyagot, ami
egy szemipermeábilis membrántakaróval kerül letakarásra. Az érlelés
4 hétig tart, majd a komposztot kitermelik és utóérlelik.

II. fázis: A T. harzianum oltóanyagból 50 litert (105 CFU, colony
forming unit) kevernek az adott m3 termofil szakaszon átesett kom-
poszthoz.

Az utóérlelés további 30 napig tart. Ezután az anyagot rostálják.

(51) C07C 45/63 (2006.01)

C07C 49/567 (2006.01)

C07D 495/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00757 (22) 2007.11.27.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Mezei Tibor 25%, Budapest (HU);

dr. Lukács Gyula 25%, Budapest (HU);
Molnár Enikõ 12%, Érd (HU);
dr. Barkóczy József 10%, Budapest (HU);
dr. Volk Balázs 10%, Budapest (HU);
dr. Porcs-Makkay Márta 8%, Pomáz (HU);
Szulágyi János 5%, Budapest (HU);
Vajjon Mária 5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás gyógyszeripari intermedierek elõállítására
(57) A találmány tárgya ipari méretben elõnyösen kivitelezhetõ eljárás a
(III) képletû 2-halogén-l-ciklopropil-2-(helyettesített fenil)-etanonok,

amely képletben R jelentése fluor- vagy klóratom, X jelentése klór- vagy
brómatom, elõállítására, a (II) általános képletû 1-ciklopropil-2-(helyet-
tesített fenil)-etanonok, amely képletben R jelentése fluor- vagy klóra-
tom, halogénezésével, olyan módon, hogy a halogénezést vizes halo-
gén-hidrogénsav és vizes hidrogén-peroxid elegyével, vízzel elegyedõ
oldószer jelenlétében vagy oldószer hozzáadása nélkül fázistranszfer
katalizátor jelenlétében, vagy vizes halogén-hidrogénsav alkálifém
sójával és kénsavval végzik.

(51) C07C 45/68 (2006.01)

C07C 45/00 (2006.01)

C07C 49/00 (2006.01)

C07C 49/577 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00756 (22) 2007.11.27.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Mezei Tibor 25%, Budapest (HU);

dr. Lukács Gyula 25%, Budapest (HU);
Molnár Enikõ 12%, Érd (HU);
dr. Barkóczy József 10%, Budapest (HU);
dr. Volk Balázs 10%, Budapest (HU);
dr. Porcs-Makkay Márta 8%, Pomáz (HU);
Szulágyi János 5%, Budapest (HU);
Vajjon Mária 5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás gyógyszeripari intermedierek elõállítására
(57) A találmány tárgya ipari méretben elõnyösen kivitelezhetõ eljárás a
(II) általános képletû ciklopropil-benzil-ketonok, amely képletben R1

jelentése fluoratom, klóratom vagy metoxicsoport, elõállítására, az (V)
általános képletû vegyületbõl, amely képletben X jelentése klóratom
vagy brómatom, képzett Grignard-reagens és a (IV) általános képletû
ciklopropán-karbonsav-dialkilamidok, amely képletben R2 jelentése
1–4 szénatom számú egyenes vagy elágazó láncú alkilcsoport, reagálta-
tásával.

(51) C08G 59/54 (2006.01)

C07F 9/22 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00792 (22) 2007.12.07.
(71) dr. Anna Péter 33%, Budapest (HU);

dr. Marosi György János 33%, Budapest (HU);
dr. Toldi Andrea 34%, Szeged (HU)

(72) dr. Anna Péter 23%, Budapest (HU);
dr. Marosi György János 23%, Budapest (HU);
dr. Toldi Andrea 24%, Szeged (HU);
Bodzay Brigitta 10%, Budapest (HU);
Marosfõi Béla Botond 10%, Gencsapáti (HU);
Matkó Szabolcs 10%, Debrecen (HU)

(54) Eljárás amin funkciós foszforsavamidok elõállítására és azok
alkalmazása epoxi gyantákhoz égésgátlóként és térhálósító-
ként

(74) Ravadits Imre, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest
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(57) A jelen szabadalom egy aminfunkciós foszfortartalmú amidok elõ-
állítására szolgáló új tökéletesített eljárásra vonatkozik; az így elõállított
vegyületek égésgátlóként és térhálósító szerként egyaránt hasznosítha-
tóak, fõként epoxigyantákban. A találmány szerinti eljárás egyszerû,
gazdaságos és környezetbarát megoldást kínál olcsó kiindulási anyago-
kat alkalmazva.

(51) C22B 1/243 (2006.01) (13) A2
(21) P 09 00245 (22) 2009.04.21.
(71) (72) Guido Löber, 90579 Langenzenn (DE)
(54) Fém-oxidot tartalmazó brikett a fém-oxidnak fémmé vagy öt-

vözetté történõ metallotermikus redukálásához, valamint el-
járás ilyen brikett elõállítására

(74) Horváthné Faber Enikõ, ADVOPATENT Szabadalmi és
Védjegy Iroda, Budapest

(57) A találmány fém-oxidot tartalmazó brikettre vonatkozik a fém-
oxidnak fémmé vagy ötvözetté történõ metallotermikus redukálásához.
A brikett fém-oxid-port, valamint brikettáló segédanyagot tartalmaz a
fém-oxid-porhoz kevert ammónium-fém-oxid, kálcium-hidroxid, mag-
nézium-hidroxid vagy alumínium-hidroxid-adalék alakjában. A fém-
oxid-porból és a brikettáló segédanyagból álló keverék brikettálva van,
és az elõállított brikettbõl a nedvesség ki van vonva. A találmány
eljárásra is vonatkozik ilyen brikett elõállítására.

(51) C22C 49/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00532 (22) 2008.08.27.
(71) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány

Nanotechnológiai Kutatóintézete, Miskolc-Egyetemváros E/7,
VI. em. (HU)

(72) prof. dr. Kaptay György 60%, Miskolc (HU);
Budai István 40%, Debrecen (HU)

(54) Eljárás monotektikus diszpergált fémötvözetek elõállítására
(74) dr. Palágyi Tivadar, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány monotektikus diszpergált fémötvözetek elõállítására
vonatkozik legalább két nem elegyedõ fémbõl vagy fémötvözetbõl, ahol
a két, vagy több kiindulási fémet vagy fémötvözetet külön, vagy együtt
megolvasztják, és az így keletkezõ két vagy több, egymással gyakorlati-
lag nem elegyedõ fémolvadék-ötvözetet addig keverik, amíg a kisebb
térfogatú fázis nem diszpergálódik a nagyobb térfogatú fázisban, majd
az így kapott rendszert az eutektikus hõmérséklet alá hûtik. Az eljárásra
az jellemzõ, hogy olyan kiindulási fémeket vagy fémötvözeteket hasz-
nálnak, amelyek közül legalább az egyik stabilizáló szilárd szemcséket
tartalmaz.

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E01F 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00543 (22) 2008.09.04.
(71) CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termék Gyártó Kft.,

Hódmezõvásárhely (HU)
(72) Boldvai Ernõ, Budapest (HU);

Mócsán József, Dunakeszi (HU)
(54) Eljárás kötöttpályás jármûvek pályatestéhez tartozó peron

magasítására, valamint elõre gyártott vasbeton elem az eljá-
rás foganatosításához

(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,
Budapest

(57) A magasítási eljárás során a meglévõ peron (1) burkolatát (2) el-
bontják, és eltávolítják a magasítandó peron (1) részeként megtartott ol-
dalfal (6a) mögött lévõ talajanyagot egy meghatározott szintig (y), ame-
lyen betonalapot (9) készítenek. Ezen szögtámfal-jellegû elõre gyártott
vasbeton magasító elemeket (10) helyeznek el, amelyek felsõ lapja a
meglévõ oldalfal (6a) fölé nyúlik. A magasító elem (10) mögött feltöltést
(23) készítenek, és azon megépítik az új burkolatot (26).

Az elõre gyártott vasbeton magasító elem (10) oldalfallal (10a) és
alul arra merõlegesen kinyúló talppal (10b) rendelkezik, és az egyik ol-
dalfelületén horony (18), a másik oldalfelületén pedig ilyen horonyba
(18) illeszkedõ csap (20) van. Erre a magasító elemre az jellemzõ, hogy
az oldalfal (10a) a felsõ vége tartományában megvastagított, és a talp-
pal (10b) ellentétes irányban lépcsõsen kiugró fejjel (11) rendelkezik,
amelynek az alsó részébõl ugyanebbe az irányba hosszirányban húzó-
dó, alul célszerûen vízszintes sík lappal (13a) rendelkezõ orr (13)
nyúlik ki.

(51) E03B 3/06 (2006.01)

E21B 43/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00544 (22) 2008.09.04.
(71) (72) Plósz Sándorné, Budapest (HU);

Plósz Réka Katalin, Budapest (HU)
(54) Eljárás, fõleg befogadó melléki karszt-területek karsztvízé-

nek hasznosítására
(57) A találmány tárgya eljárás, fõleg befogadó melléki karsztterületek
karsztvízének hasznosítására.

A találmány szerinti eljárást az jellemzi, hogy a befogadó melléki
karsztterületek karsztvízét a kiáramlási helyeknél szabályozva a ki-
áramlást, ide telepített szivattyútelepekkel kiemelik és hasznosítják a
karsztvizet.

(51) E04C 1/42 (2006.01)

F24J 2/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00569 (22) 2008.09.12.
(71) (72) Vukov István, Tököl (HU);

Jürgen Tiedtke, Tököl (HU)
(54) Szolár építõmodul elõnyösen építõipari, valamint világítás-

technikai felhasználásra
(74) Kormos Ágnes egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya szolár építõmodul, elõnyösen építõipari, vala-
mint világítástechnikai felhasználásra, amelynek alsórészt, oldalfalat,
felsõrészt tartalmazó teste van és üvegbõl vagy mûanyagból, valamint
szolár egységekbõl van elõállítva. A találmány szerinti építõmodul- ra
jellemzõ, hogy az építõmodul mattüvegbõl vagy mûanyagból készült
testének (4) legalább egy felülete szolár üveggel (6) van lezárva, továbbá
a szolár egységek (7) az építõmodul felhasználásától függõen legalább a
test (4) oldalfalába (2) vannak oldhatatlan kötéssel beépítve.
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(51) E04F 21/18 (2006.01)

B66D 3/00 (2006.01)

B66F 3/10 (2006.01)

B66F 3/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00736 (22) 2006.09.21.
(71) (72) Reck Ferenc, Budapest (HU)
(54) Állítható teleszkópos emelõszerkezet sík elemek, célszerûen

falazó és/vagy burkolólapok emeléséhez
(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány olyan készülékre vonatkozik, amely sík elemek, cél-
szerûen falazó- és/vagy burkolólapok felemeléséhez alkalmazható, és
talpból (2) függõleges emelõszerkezetbõl (25) és a sík elemet hordozó
felsõ tartószerkezetbõl (49) adott esetben a függõleges emelõszerkezet
és a sík elemet hordozó felsõ tartószerkezet (49) közé iktatott szögbeállí-
tó szerkezetbõl (59) áll, mind a talpat (2), mind a felsõ tartószerkezetet
(49) hossztartó(k) (3, 50) és a hossztartókhoz (3, 50) rögzíthetõ kereszt-
tartók (19, 53) alkotják.

A találmány másrészt vízszintes tengelyen a függõleges emelõ-
szerkezetnek (25) a tengelyt tartalmazó csuklóelemén és a felsõ tartó-
szerkezetnek (49) a tengelyt tartalmazó csuklóelemén kívül egy beállí-
tóelem van elfordíthatóan ágyazva, és a beállítóelem és az egyik csuk-
lóelem közül az egyiken egy önmagában ismert, a tengellyel koncentri-
kus íves pálya van kialakítva.

Vonatkozik a találmány egy olyan kialakításra is, amely két, egy-
másban eltolható, poligon keresztmetszetû elem egymáshoz viszonyí-
tott hosszirányú rögzítéséhez alkalmas.

A találmány a készüléknél olyan megoldásra is vonatkozik, ahol a
felsõ tartószerkezet (49) kereszttartói (53) el vannak látva, a sík elem
szélét legalább alulról megtámasztó egy-egy tartófüllel, és a tartófül
egy, a kereszttartón (53) bármelyik, vagy több, elõre meghatározott
pont közül az egyik ponthoz beállítható rögzítõegységgel van az adott
kereszttartóra (53) rögzítve.

Végül a találmány szerint a tartófül egy L alakú elem, amelynek a
síkja a készülék (1) használatakor a kereszttartó (53) vagy a rögzítõ-
egység, mellett helyezkedik el, párhuzamos a kereszttartóval és merõ-
leges a felsõ tartószerkezet (49) síkjára, a tartófül hosszabbik ága egy
csukló körül lehajthatóan a kereszttartóra (53) vagy a rögzítõegységre
van építve, és alulról egy rugóval meg van támasztva, a rövidebbik ága
pedig alaphelyzetben a felsõ tartószerkezet (49) síkja fölé nyúlik.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F01B 9/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00425 (22) 2008.07.14.
(71) (72) Jakab Szilárd, Békés (HU)

(54) Hatásfoknövelõ kiegészítés hajtórúd-forgattyústengely szer-
kezetekhez

(57) A találmány hatásfoknövelõ kiegészítés hajtórúd-forgattyús ten-
gely szerkezetekhez, melyekhez sugárirányú erõzáró tengelykapcsoló
kerül hozzáépítésre. A találmány lényege, hogy a dugattyúrúd mozgató-
füllel és fogasléccel (3), a sugárirányú erõzáró tengelykapcsolón (7, 8, 9)
keresztül hozza létre a munkavégzéshez szükséges forgatónyomatékot.

(51) F01K 25/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00696 (22) 2007.10.30.
(71) (72) Kívés György 70%, Miskolc (HU);

Kívés Henrik 30%, Dorog (HU)
(54) Folyadékdugattyús, turbinahajtómûves hõerõgép
(57) A találmány szerinti hõerõgép a gõzök és gázok nyomását hidro-
sztatikus nyomássá alakítja, melynek energiáját hidromotor vagy turbi-
na alakítja át forgó mozgásra.

A hõerõgép felépítésének jellemzõje, hogy motorterét lényegében
két, részben folyadékkal töltött tartály (1, 2) képezi, melyek két veze-
tékkel vannak összekötve közlekedõ edényként. A két összekötõ veze-
ték között kialakított járatba van a turbina (9) elhelyezve, melynek for-
gásiránya egyirányú marad annak ellenére, hogy a munkaközeget fel-
váltva vezetik a tartályokba, mert az összekötõ vezetékekbe beépített
önmûködõ szelepek (5, 6, 7, 8) a folyadék útját mindig a turbina (9)
beömlõnyílása felé terelik.

A berendezés felépítése nagyon egyszerû, a folyadékturbina hatás-
foka jó és többféle hõenergetikai folyamat levezetésére alkalmazható.
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(51) F16K 11/078 (2006.01)

F16K 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00431 (22) 2008.07.14.
(71) Kerox Ipari és Kereskedelmi Kft., Diósd (HU)
(72) Bolgár György, Budapest (HU);

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

Budapest
(57) A találmány tárgya egykaros forgatással mûködtetett, rotációs ke-
verõ csaptelep betét, amely kerámiabetétes szabályozó egységként van
kialakítva, és egyik oldalán egy talppal, és másik oldalán mûködtetõ kar-
ral van összekapcsolva. A szabályozó egység, röviden kartus tartalmaz
egymással síktömítést képezõ álló bevezetõ tárcsát és egy forgatható
szabályozótárcsát, a bevezetõ tárcsa másik oldala egy talppal van kap-
csolatban, míg a szabályozó tárcsa bevezetõtárcsával ellentétes oldalán
a mûködtetõ karral van kapcsolatban. A talpon meleg víz bemenet és
hidegvíz bemenet, továbbá kimenet van.

A találmány lényege, hogy a talpon (2) legalább egy melegvíz be-
ömlõ nyílás (11), legalább egy hidegvíz beömlõ nyílás (10) és legalább
két kimenetet képezõ kiömlõ nyílás (12, 13) van kiképezve, továbbá a
mûködtetõ kar a legalább két különálló kimenetet, elõnyösen egy kád-
töltõ kimenetet és egy zuhany kimenetet egymástól függetlenül szabá-
lyozóan, és a legalább két kimenet felé átkapcsolhatóan van kiképezve.

(51) F23K 3/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00848 (22) 2006.11.16.
(71) Fireplace Kft., Tatabánya (HU)
(72) Fülöp Sarolta, Tata (HU);

Magas István, Miskolc (HU);
Simkó József, Miskolc (HU);
Cserjés Ferenc, Miskolc (HU);
Sturm József, Újcsanálos (HU);
Dienes Gábor, Parasznya (HU)

(54) Gravitációs adagolású, pellet tüzelésû kandallókályha
(57) A találmány tárgya gravitációs adagolású, pellet tüzelésû kandalló-
kályha, amely kialakítás lehetõvé teszi, hogy a kandallókályhában elhe-
lyezett pellet tüzelõanyag, gravitációs adagolóberendezésen keresztül
oly módon kerüljön a tûztérbe, hogy a tûztérben lévõ égést folyamatosan
táplálja.

A találmány szerinti kandallókályhának primer, szekunder és ter-
cier és utánégetõ levegõ bevezetésekkel ellátott tûztere van, továbbá a
kandallókályha az oldalán kiképzett levegõbevezetéssel és belsõ égési
levegõelosztó rendszerrel rendelkezik, valamint a kandallókályha pri-
mer levegõ bevezetése a tûztér aljában levõ rostélyban, szekunder leve-
gõ bevezetése a tûztér ajtó fölött, valamint tercier levegõ bevezetései a
tûztér hátsó falában vannak kiképezve. Jellemzõje, hogy a kandalló-
kályhának (1) a kandallókályha (1) felsõ részében elhelyezett, tartály-
fedéllel (4) rendelkezõ pellettartálya (2) van, amely pellettartályból (2)
a pelletanyag egy döntött pelletcsatornában (7) gravitációsan továbbí-
tódik a tûztérbe (9), és a döntött pelletcsatornában (7) egy elzárószelep
(8) helyezkedik el és a döntött pelletcsatorna (7) a tûztérben (9) végzõ-
dik, amelynek aljában meghajlított kör keresztmetszetû rudakból álló
rostély (34) található.

A primer levegõ táplálása a primer levegõ bevezetésen (21) a pri-
mer huzatszabályzó (22) segítségével történik oly módon, hogy a pri-
mer levegõ a primer levegõ (24) fúvókán keresztül a rostély (34) rudai
között áramlik az égõ pelletanyag közé, és a szekunder levegõ a sze-
kunder levegõ bevezetésen (25) és a szekunder huzatszabályzón (26)
keresztül vezetik be a tûztérajtó (27) fölött a tûztérajtó (27) tûzálló üve-
gére (28), továbbá a kandallókályha (1) hátsó részén található a tercier
levegõ bevezetés (16), ahonnan a tercier levegõ a tercier csatornán (33)
keresztül a tercier levegõfúvókákon (19) keresztül áramlik a pellet
égéstérben (20) elhelyezkedõ izzó pelletanyag közé, valamint a tûztér
(9) felsõ részében lángterelõ (29), a füstterelõ (30), valamint a hõcseré-
lõk (13), vannak és a kandallókályha (1) felsõ részén helyezkedik el a
füstgázcsonk (31).

(51) F24B 5/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00800 (22) 2006.10.25.
(71) FIREPLACE Kft., Tatabánya (HU)
(72) Jósvainé Fülöp Sarolta, Tata (HU);

Magas István, Miskolc (HU);
Simkó József, Miskolc (HU);
Cserjés Ferenc, Miskolc (HU);
Sturm József, Újcsanálos (HU);
Dienes Gábor, Parasznya (HU)

(54) Javított légellátású kandallókályha
(57) A találmány tárgya javított légellátású kandallókályha, amelynél a
külsõ légtérbõl történõ levegõbevezetés és a levegõ belsõ zárt rendszerû
elosztása hatékonyabb égési folyamatot biztosít, valamint szekunder le-
vegõ bevezetésének módja a tûztérajtó egyenletes átöblítését valósítja
meg.

A találmány szerinti javított légellátású kandallókályhának pri-
mer, szekunder és tercier és utánégetõ levegõ bevezetésekkel ellátott
trapéz alakú tûztere van, továbbá a kandallókályha külsõ levegõ beve-
zetéssel és zárt égési levegõ elosztó rendszerrel rendelkezik, valamint a
kandallókályha primer levegõ bevezetése a tûztér aljában levõ rostély-
ban, szekunder levegõ bevezetése a tûztér ajtó fölött, valamint tercier
levegõ és utánégetõ levegõ bevezetései a tûztér hátsó falában vannak
kiképezve.

A megoldás jellemzõje, hogy a kandallókályha hátoldalán kikép-
zett külsõ levegõ bevezetõcsõ (2) a rostély (8) alatt kiképzett közös lég-
kamrához (4) csatlakozik, amelybõl a primer levegõ bevezetése a ros-
tély (8) alá a hamuzótéren (7) keresztül a történik, és a légkamrához (4)
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továbbá egy szekunder levegõ szabályzón (6) keresztül szekunder leve-
gõ vezetõ csatorna (18) és a tûztér ajtó felsõ része mögött vízszintes
sorban elhelyezett, nyílásokkal (20) ellátott szekunder levegõ szétosztó
csatorna (18) csatlakozik, valamint a kandallókályha hátsó részén, a
tûztér (1) mögött elhelyezett és utóégetõ levegõszétosztó csatorna (9)
van kiképezve, amely a tûztér (1) hátsó falában különbözõ magassá-
gokban kiképzett tercier levegõ bevezetésekhez (10) és utánégetõ leve-
gõ bevezetésekhez (11) csatlakozik.

(51) F24F 5/00 (2006.01)

E04F 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00551 (22) 2008.09.08.
(71) (72) Indi Zsolt 60%, Budapest (HU);

Indi Attila 40%, Budapest (HU)
(54) Eljárás gazdaságos és egészséges légkondicionálására, fõleg

épületek belsõ terében
(74) Indi Attila, Budapest
(57) Fenti találmány az épületek belsõ terének légkondicionálását oldja
meg, a korábbiaknál olcsóbb, egészségesebb, esztétikusabb, tartósabb,
megbízhatóbb és környezetkímélõbb módon. A megoldás lényege, hogy
egy, az épület közelében fúrt kútból elsõ réteges talajvizet szív fel, azt át-
áramoltatja a födémekbe épített csõkígyókon, ezzel kívánt mértékig le-
hûtve azt. A hûtõvizet, ha nem használja fel a park öntözésére, egy, az
épület másik oldalán fúrt kút segítségével bocsátja vissza az elsõ réteges
talajvízbe. A két kút közötti részen az épület alatti vízadó rétegben a ki-
alakuló talajvízszint-különbség miatt lassú áramlás indul meg. Ez a ré-
teg hatalmas tömegével, mérhetõ hõmérsékletváltozás nélkül nyeli el a
közölt hõmennyiséget. A rendszer inaktív részekbõl (nem fém, nem
oldható anyag) épülvén semmilyen anyagot nem vesz ki, és nem juttat
vissza a környezetébe, tehát messzemenõen környezetbarát.

(51) F24J 2/00 (2006.01)

A01G 7/00 (2006.01)

C12M 1/00 (2006.01)

C12N 1/00 (2006.01)

F21S 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00601 (22) 2008.10.03.
(71) Innovum Kft., Székesfehérvár (HU)
(72) Kollár Ferenc, Szeged (HU);

Litkei Csaba, Veszprém (HU)
(54) Külsõ fényforrást, különösen természetes fényforrást haszno-

sító fotobioreaktor és eljárás ilyen fotobioreaktor üzemelteté-
sére

(74) dr. Kovári Zoltán szabadalmi ügyvivõ, Kovári és Társai
Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány olyan, külsõ fényforrást, különösen természetes fény-
forrást hasznosító fotobioreaktorra (10) vonatkozik, amely reaktorteret
(18) tartalmazó fejegységgel (12), valamint a fotobioreaktor (10) egy
vagy több mûködési paraméterét mérõ mérõeszközzel rendelkezik. A
fotobioreaktor (10) lényege, hogy a mért egy vagy több mûködési para-
méter függvényében a beesõ fény intenzitásának csökkentésére és növe-
lésére szolgáló szabályozóeszközt tartalmaz.

A találmány tárgya még eljárás külsõ fényforrást, különösen ter-
mészetes fényforrást hasznosító fotobioreaktor (10) optimalizált üze-
meltetésére, amely fotobioreaktor (10) reaktorteret (18) tartalmazó fej-
egységgel (12) rendelkezik. Az eljárás során mérik a mûködési para-
métereket, különösen a reaktortér (18) hõmérsékletét és adott esetben a
beesõ fény intenzitását, illetve különbözõ gázok koncentrációját. Az el-
járás lényege, hogy a mért mûködési paraméterek függvényében csök-
kentik, vagy adott esetben növelik a beesõ fény intenzitását.

1. ábra

(51) F24J 2/26 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00393 (22) 2008.06.24.
(71) (72) dr. Ládi Zsolt, Dénesfa (HU)
(54) Napkollektor
(74) Király György szabadalmi ügyvivõ, JUREX Iparjogvédelmi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya napkollektor, fõleg folyékony hõátadó közeg
melegítésére. A napkollektornak sugárzást elnyelõ abszorbere és ehhez
hozzáerõsített, a hõátadó közeg befogadására alkalmas csõhálózata van.
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A csõhálózat ívekbõl és hosszanti csövekbõl áll, továbbá az abszorber
hullámlemezbõl van kialakítva.

Lényegében a hullámlemez (2) úgy van a csõhálózathoz erõsítve,
hogy a hullámlemez (2) hullámai (6) a csõhálózat hosszanti csöveire
(5) merõlegesek és legalább a hullámlemez (2) csõhálózat felõli fél-
hullámai (7) a hosszanti csövek (5) palástjának (8) egy részére rá
vannak hajlítva.

(51) F28B 3/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00707 (22) 2007.10.31.
(71) GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt., Budapest (HU)
(72) Csaba Gábor, Budapest (HU)
(54) Hõerõmûvi keverõkondenzátor
(74) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) Keverõkondenzátor, amely egy vagy több kondenzátor tagból, a
kondenzátor tagok vákuum-tömör oldalfalakból és fenéklemezbõl (17),
a gõz kondenzálódását biztosító gõzterekbõl (24), a vízbevezetésekbõl,
vízelvezetésekbõl, a gõzteret keresztezõ vízkamrákból (3), a vízkamrák-
ra szerelt fúvókasorokból (25), a felmelegedett vizet fogadó felfogó le-
mezekbõl (5), a levegõben feldúsult gõz elvitelére alkalmas elvezetõ
csatornákból (34), gõzkamrákból vagy a vízkamráktól elkülönített,
azokkal szemben lévõ oldalon elhelyezkedõ utóhûtõkbõl, a levegõben
feldúsult maradék gõzt a vízkamráktól elkülönített utóhûtõkbe, vagy kü-
lön álló keverõ kondenzátorba és/vagy felületi kondenzátorba, és/vagy
direkt légkondenzátorba vezetõ gõz-levegõ elszívásából (8) és/vagy
gõzátömlõ csatornákból áll azzal jellemezve, hogy a maradék gõz a víz-
kamráktól elkülönített utóhûtõbe áramlik vagy legalább egy kondenzá-
tor tagban (39) a kondenzálódást biztosító gõztérben a vízfilm
fúvókákból kiáramló víz áramlási irányát tekintve a gõz kizárólag ezzel
az iránnyal kereszt irányban áramlik és a kondenzációja az elvezetõ
csatornát (34) elérve megszakad.

2. ábra

(51) F41G 11/00 (2006.01)

F41G 3/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00493 (22) 2008.08.05.
(71) (72) Berzsényi Barna, Solymár (HU);

Berzsényi Dániel, Érd (HU)
(54) Célrögzítõ
(57) A célrögzítõ egy olyan célzóberendezésre szerelhetõ optikai megol-
dás, mely lehetõvé teszi a célzóberendezés a célhoz viszonyított helyze-

tének rögzítését az elsütés pillanatában. Ez a rögzített kép a lövés után
visszajátszható, ezzel elõsegítve a lövés eredményének megítélését.

A célrögzítõ áll egy a célzóberendezésbe beépített vagy arra fel-
szerelhetõ kép rögzítésére alkalmas szerkezetbõl, egy memória és ve-
zérlõegységbõl, egy visszajátszásra alkalmas kijelzõbõl, és az ezek ve-
zérlését lehetõvé tevõ érzékelõkbõl, gombokból.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01N 3/24 (2006.01)

G01N 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00568 (22) 2008.09.12.
(71) (72) dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU);

ifj. dr. Tamáskovics Nándor, Salgótarján (HU)
(54) Eljárás többlépcsõs nyírókísérletre
(57) A találmány tárgya eljárás szilárd anyagok, fõleg talajok nyírószi-
lárdságának és a talajok megerõsítésére használatos geoszintetikus
anyagok felületi nyírószilárdságának meghatározására.

A találmány szerinti eljárás alapja az a felismerés, hogy a nagy
nyírófelületû nyíróberendezésekkel végzett nyíróvizsgálatok során al-
kalmazott többlépcsõs terhelési folyamattal egy próbatesten minden
nyírószilárdsági paraméter meghatározható.

A találmány szerinti eljárással igen kis ráfordítással határozható
meg a szilárd anyagok, fõleg talajok nyírószilárdsága és az azok meg-
erõsítésére beépített geoszintetikus anyagok felületi nyírószilárdsága.
A pontos és reprodukálható adatok ismerete lehetõvé teszi építmények
optimális költségszinten történõ megvalósítását.

(51) G01N 3/52 (2006.01)

E02D 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00441 (22) 2008.07.17.
(71) (72) Subert István, Érd (HU)
(54) Eljárás szemcsés anyagrétegek tömörségének helyszíni meg-

határozásához, valamint készülék az eljárás végrehajtására
(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány tárgya készülék szemcsés anyagrétegek tömörségének
helyszíni meghatározásához, különösen szilárd részt, folyadékot, vala-
mint légnemû fázist egyaránt tartalmazó anyagrétegek, pl. talajok tö-
mörségének meghatározására, amely vezetõtestet, a vezetõtesttel össze-
köttetésben álló terhelõtárcsát, és a terhelõtárcsához viszonyítva a veze-
tõtest mentén elmozdítható ejtõsúlyt tartalmaz.

A készülék jellegzetessége, hogy az ejtõsúlyhoz (13) jelzõidom
(20) van hozzárendelve, a jelzõidomnak (20) egyik vezetõszerve (21)
van, ahol az egyik vezetõszerv (21) és a vezetõtest (11) egymással leg-
alább idõszakosan mozgásirány korlátozó kapcsolatban van, a vezetõ-
test (11) pedig hosszmérõ részegységgel (30) van kiegészítve.

A találmány tárgya továbbá eljárás szemcsés anyagrétegek tömör-
ségének helyszíni meghatározására, különösen szilárd részt, folyadé-
kot, valamint légnemû fázist egyaránt tartalmazó anyagrétegek, pl. ta-

P143

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28.

Szabadalmi bejelentések közzététele

6. ábra

2. ábra



lajok tömörségének meghatározására, amelynek során mérõeszközként
vezetõtesttel összekapcsolt terhelõtárcsát és a terhelõtárcsához viszo-
nyítva a vezetõtest mentén elmozdítható ejtõsúlyt tartalmazó készülé-
ket használnak, a terhelõtárcsát a vizsgálandó anyagréteg felszínére he-
lyezik, majd az ejtõsúly segítségével a terhelõtárcsával meghatározott
nagyságú deformációs ütõmunkát közölnek, az anyagréteg tömörségét
pedig ezt követõen határozzák meg.

A találmány szerinti eljárás jellegzetessége, hogy a deformációs
ütõmunka terhelõtárcsával történõ közlése elõtt az ejtõsúlyt (13) jelzõ-
idommal (20) társítják, majd a deformációs ütõmunka terhelõtárcsával
történõ közlése után az ejtõsúly (13) terhelõtárcsáról történõ visszapat-
tanásának nagyságát a jelzõidom (20) segítségével meghatározzák, a
terhelõtárcsa (12) alatti anyagréteg tömörségét pedig a visszapattanás
nagysága alapján állapítják meg.

(51) G01N 33/84 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00428 (22) 2008.07.14.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató Központ

Biomolekuláris Kémiai Intézet, Budapest (HU)
(72) Héja László 35%, Szolnok (HU);

Kardos Julianna 15%, Budapest (HU);
Tolnai Gyula 12,5%, Budapest (HU);
Nagyné Naszályi Lívia 12,5%, Budapest (HU);
Riedl Zsuzsanna 10%, Budapest (HU);
Palkó Roberta 5%, Kisapostag (HU);
Benéné Visy Júlia 2,5%, Budapest (HU);
Fitos Ilona 2,5%, Budapest (HU);
dr. Palkovits Miklós 2,5%, Budapest (HU);
Dobolyi Árpád 2,5%, Budapest (HU)

(54) Nanoszenzor fiziológiailag aktív szervetlen ionok koncentrá-
ciójának szubcelluláris szintû meghatározására

(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány tárgya (I) általános képletû reagens fiziológiailag aktív
szervetlen ionok koncentrációjának meghatározására

– ahol a képletben
H 10–200 nm átlagos átmérõjû szilícium-dioxid, nemesfém vagy

szén hordozórészecskét, vagy egy 10–200 nm átlagos átmérõjû,

üregeiben fiziológiailag aktív szervetlen ionra érzékeny szelektív
festékmolekulákat tartalmazó dendrimert jelent,

A másodlagos antitestet jelent,
X valamely fiziológiás ionra szelektív festékmolekula maradékát

jelenti,
Y valamely fluoreszcenciás marker molekulamaradékát jelenti,
m értéke 1–3,
n értéke legalább 10, de ha H dendrimert jelent, n nulla is lehet,
p értéke 0 vagy legföljebb n/10-ig terjedõ pozitív szám,
L1 egy -F1-B-F2- szerkezetû kapcsolótagot jelent,
L2 egy -F1’-B’-F2’- szerkezetû kapcsolótagot jelent, és
L3 egy -F1”-B”-F2”- szerkezetû kapcsolótagot jelent.

A találmány szerinti reagens lehetõséget nyújt fiziológiailag aktív
szervetlen ionok koncentrációjának szubcelluláris szintû
meghatározására.

(51) G02B 27/26 (2006.01)

G02C 7/12 (2006.01)

G02B 27/28 (2006.01)

H04N 13/00 (2006.01)

G02B 27/22 (2006.01)

H04N 15/00 (2006.01)

G02C 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00501 (22) 2008.08.07.
(71) 3D for All Számítástechnikai Fejlesztõ Kft., Budapest (HU)
(72) Rátai Dániel, Budapest (HU)
(54) Berendezés térhatású látvány elõállítására, valamint eljárá-

sok és 3D szemüvegek ahhoz
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt berendezés térhatású látvány elõállítására,
amely tartalmaz képformáló eszközt (10), amely képformáló eszközbõl
(10) kilépõ fény polarizált, valamint polarizációs elven mûködõ pers-
pektívaelkülönítõ eszközt (11). A találmány szerinti perspektívaelkülö-
nítõ eszköz (11) tartalmaz két-két polárszûrõt (PR, PC), amelyek egy-
mástól eltérõ polarizálási iránnyal rendelkeznek, valamint a képformáló
eszközzel (10) szinkronban, a perspektívákat az adott szemek számára
elkülönítõen mûködtetett, a képformáló eszközbõl (10) kilépõ fény po-
larizációját a polárszûrõk (PR, PC) polarizálási irányai között felváltva
átkapcsoló polarizációforgató eszközt. (12). A találmány továbbá a
berendezéshez való eljárásokra és 3D szemüvegekre is vonatkozik.
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(51) G03B 21/00 (2006.01)

G02B 27/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00521 (22) 2008.08.18.
(71) (72) Holakovszky László 66%, Halásztelek (HU);

Szentgáli Ádám 34%, Budapest (HU)
(54) Panorámakép megjelenítõ készülék
(57) A találmány binokuláris, egyetlen nem végtelenített filmszalagot
tartalmazó panorámakép-megjelenítõ készülék, amely tartalmaz egy
hengeres filmdobot (2), amelynek a belsejébe a két filmvég (V1, V2)
egymás mellett be van vezetve, és ott rögzítve van, egy elsõ és egy máso-
dik filmlefejtõ görgõt (7a, 7g), amelyek szorosan a filmdob (2) és egy-
más mellett helyezkednek el, valamint a középsõ két megjelenítõ ablak
görgõ (7c, 7e) között a filmdob (2) felé vezetett filmszalag (1) hosszab-
bító hurkot egy vagy több hosszabbító hurok görgõvel (7d).

(51) G06F 17/40 (2006.01)

H04L 12/26 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00626 (22) 2008.10.17.
(71) UniTrade M&M Fémipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

Kunszentmárton (HU)
(72) Makra Tibor, Szentes (HU)
(54) Adatgyûjtõ rendszer és eljárás annak mûködtetésére
(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány egyrészt adatgyûjtõ rendszer, különösen ipari minõ-
ségirányítási célokra, amely tartalmaz központi számítógépes rendszert,
a központi számítógépes rendszerhez csatlakozó, adatgyûjtõ eszközök-
kel való kommunikációt lehetõvé tevõ közbensõ számítógépes egysé-
get, valamint az adatgyûjtõ eszközök és a közbensõ számítógépes egy-
ség közötti kommunikációt lehetõvé tevõ drivereket tartalmazó driver
adatbázist. A találmány szerint a központi számítógépes rendszer szer-
verként (10), a közbensõ számítógépes egység pedig kliensként (12) van
kialakítva, a driver adatbázis a szerveren (10) van eltárolva, és a kliens
(12) tartalmaz adatgyûjtõ eszköz (14) csatlakoztatását érzékelõ, a csatla-
koztatott adatgyûjtõ eszközt (14) azonosító és az azonosított adatgyûjtõ
eszközhöz (14) tartozó drivert a szerveren (10) eltárolt driver adatbázis-
ból lekérõ számítógépes programot. A találmány másrészt a fenti rend-
szer mûködtetésére szolgáló eljárás.

(51) G07D 7/00 (2006.01)

G01B 11/00 (2006.01)

G01B 11/24 (2006.01)

G06K 9/00 (2006.01)

G07D 7/12 (2006.01)

G01B 15/00 (2006.01)

G07D 7/20 (2006.01)

G09F 3/00 (2006.01)

G09F 3/02 (2006.01)

G01B 15/04 (2006.01)

G01B 21/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00542 (22) 2008.09.03.
(71) Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bûnügyi Szakértõi

és Kutatóintézet, Budapest (HU)
(72) dr. Gál Tamás, Budapest (HU);

Károly Istvánné, Veresegyház (HU);
Sándorné Kovács Judit, Budapest (HU)

(54) Eljárás hordozóra felvitt xerografikus nyomat és a hordozó
ezen nyomattal megegyezõ oldalán lévõ megjelölés keletkezési
sorrendjének meghatározására

(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(57) A jelen találmány hordozó egyik oldalára felvitt xerografikus nyo-
mat és a hordozó ugyanezen oldalán elhelyezett megjelölés, különösen
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kézírás, keletkezési sorrendjének meghatározására szolgáló eljáráshoz
kapcsolódik.

A találmány szerinti eljárás lényege, hogy a hordozó (1) nyomatot
és megjelölést (14) tartalmazó oldalán a hordozóra (1) a nyomat xerog-
rafikus felvitele során felhordott festékanyaggal borított tartományt (A)
jelölnek ki, ezen tartományt (A) koherens elektromágneses sugárzással
roncsolásmentesen letapogatva annak felületi rétegét és az elektromág-
neses sugárzást kölcsönhatásba viszik, a kölcsönhatás következtében
inelasztikusan szóródó és a tartományból (A) kilépõ elektromágneses
sugárzást hullámhossz szerint bontva felfogják és az így nyert elsõ
spektrumot rögzítik. Ezután a hordozó (1) nyomatot és megjelölést (14)
tartalmazó oldalán a hordozóra (1) a megjelölés felvitele során felhor-
dott festékanyaggal borított tartományt (C) jelölnek ki, ezen tartományt
(C) a koherens elektromágneses sugárzással roncsolásmentesen letapo-
gatva annak felületi rétegét és az elektromágneses sugárzást kölcsönha-
tásba viszik, a kölcsönhatás következtében inelasztikusan szóródó és a
tartományból (C) kilépõ elektromágneses sugárzást hullámhossz sze-
rint bontva felfogják, és az így nyert második spektrumot rögzítik. Vé-
gezetül a hordozó (1) nyomatot és megjelölést (14) tartalmazó oldalán
a nyomat festékanyagával és a megjelölés (14) festékanyagával egy-
aránt borított tartományt (B) jelölnek ki, ezen tartományt (B) a kohe-
rens elektromágneses sugárzással roncsolásmentesen letapogatva an-
nak felületi rétegét és az elektromágneses sugárzást kölcsönhatásba vi-
szik, a kölcsönhatás következtében inelasztikusan szóródó és a tarto-
mányból (B) kilépõ elektromágneses sugárzást hullámhossz szerint
bontva felfogják és az így nyert eredõ spektrumot az elõzõekben nyert
spektrumokkal összevetve a spektrumalakok egyezõsége alapján a
nyomat és a megjelölés (14) hordozóra (1) kerülésének idõbeli sorrend-
jét meghatározzák.

(51) G09F 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00432 (22) 2008.07.15.
(71) Murvai Katalin, Budapest (HU);

Dudás Ferenc Zsolt, Budapest (HU)
(72) Dudás Ferenc Zsolt, Budapest (HU)
(54) Pontvilágító test élvilágításhoz
(57) Pontvilágító test élvilágításhoz egy olyan alkatrész, amely víztiszta
lemezekben a hagyományos élvilágításhoz hasonló fényjelenséget hoz
létre oly módon, hogy nincs szükség a hagyományos élvilágításban
megszokott alsó vagy felsõ keretre. A találmány lényege, hogy a pontvi-
lágító test részei, az alaptest (1) és a rögzítõ kupak (2) áthalad a furaton a
víztiszta lemezben (6), ezáltal a világító test (3) belevilágít a víztiszta le-
mez (5) élébe. Az alkatrész a víztiszta lemezt (5) fizikailag tartani,
rögzíteni is képes.

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01R 4/50 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00510 (22) 2008.08.12.
(71) (72) Nagy Béla, Gyál (HU)
(54) Szerkezet erõsáramú villamos berendezések, elsõsorban

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

Budapest
(57) A találmány tárgya szerkezet erõsáramú villamos berendezések, el-
sõsorban áramvezetõ sínek csatlakoztatásához, amelynek elektromosan
vezetõ teste (31) és a testet (31) koncentrikusara körülvevõ fészekkel el-
látott, elektromosan vezetõ, legalább egy csatlakozódarabja (22) van. A
testen (31) monoton csökkenõ keresztmetszetû elõnyösen csonkakúp
vagy csonkagúla alakú – rögzítõrész van kialakítva, és a rögzítõrész súr-
lódásos kapcsolattal van a fészekben rögzítve. A rögzítõrész megnövelt
érintkezési felülettel van ellátva, és a test (31) adott esetben kábelvég be-
fogadására alkalmas módon van kialakítva. A találmány lényege, hogy a
megnövelt érintkezési felületet olyan, a test (31) tengelyére merõleges
bordák és/vagy a test (31) alkotóirányába esõ hornyok alkotják, amelyek
lokális alakváltozása a szerkezet összeszerelésekor a test (31) tengelye
mentén változó mértékû.

(51) H02N 11/00 (2006.01)

H02K 53/00 (2006.01)

H02K 47/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 08 00531 (22) 2008.08.27.
(71) (72) Csürke Zoltán, Kálmánháza (HU);

Rudi János, Nyíregyháza (HU)
(54) Univerzális hibridhajtású visszacsatolt energiatakarékos vil-

lamos erõmû
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(57) Az „Univerzális hibridhajtású visszacsatolt energiatakarékos villa-
mos erõmû” azért univerzális, mert a mechanikai energiaforrás lehet
gázolajról, benzinrõl, gõzrõl, biomasszáról, vízi energiáról, szélenergiá-
ról, napenergiáról stb. Mivel ezen energiaforrás csak az indításhoz kell.
Utána önmagát hajtja a szinkrongenerátor, mivel több póluspárra van te-
kercselve és a forgórész forgatását lassú fordulaton saját maga ellátja
úgy, hogy amikor már a szinkrongenerátor villamos energiát termel, ak-
kor a 3x10500 V feszültséget a nagyfeszültségre tekercselt villanymo-
torra rákapcsolják, ami fel van pörgetve 1450 f/p fordulatra a gázmoto-
ros robbanómotor által, és hajtja a hajtómûvet a villanymotor tengelye.

Az elektromos energiával ellátott rövidre zárt forgórészû villany-
motor átveszi a benzines vagy gázolajos robbanómotor helyett a forga-
tási energiát és szépen önmagát forgatja. A szinkrongenerátor forgó ré-
sze lassú fordulaton forog, ami a mágneses energiából villamos energi-
át termel annyiszor többet, ahány póluspárra van tekercselve a szink-
rongenerátor, annál az energiánál, amit a villanymotor a forgórész
forgatására fordít. A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 45 db.

P147

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 115. évfolyam 4. szám II. kötet, 2010.04.28.

Szabadalmi bejelentések közzététele

1. ábra


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



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

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


		2010-04-26T12:31:29+0200
	Szabó Richárd István




