
A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(21) P 07 00509 (22) 2007.08.03.
(71) Continental Dohányipari Zrt., Sátoraljaújhely, 3980

Dohány u. 1–3. (HU)

(54) Elõformázott dohányrúd házi készítésû cigarettához, és ilyen
dohányrudat tartalmazó dohánytermék

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

(21) P 07 00449 (22) 2007.06.29.
(71) Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft., Mosonmagyaróvár,

9200 Lucsony u. 24. (HU);
Pécsi Milker Kft., Pécs, 7622 Nyírfa u. 2/a (HU)

(54) Kalciumban dúsított túrósavó por, eljárás annak elõállítására
és felhasználására élelmiszerekben

(74) dr. Gárdonyi Zoltánné, DANUBIA SZabadalmi és Jogi
Iroda Kft., Budapest

(21) P 07 00499 (22) 2007.07.30.
(71) Makai László, Kecskemét, 6000 Reile Géza u. 12. (HU)

(54) Továbbítható játékelemet tartalmazó ügyességi társasjáték

(74) Rónaszéki Tibor szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 07 00485 (22) 2007.07.23.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest, 1103 Gyömrõi út 19–21. (HU)

(54) Tolperizon-hidroklorid tartalmú, szabályozott hatóanyag-le-
adású gyógyszerkészítmény

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(21) P 07 00031 (22) 2007.01.15.
(71) Figler Csaba, Sárpilis, 7145 Kossuth L. u. 9. (HU)

(54) Tartalomazonosítási eszköz és eljárás postai küldeményekhez

(21) P 07 00497 (22) 2007.07.27.
(71) General Electric Company, Schenectady, New York,

12345 One River Road (US)

(54) Eljárás egyidejû termikus fémszórásra és hûtõnyílás tisztítása

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

(21) P 07 00471 (22) 2007.07.09.
(71) Gyetvai Zoltán, Budakalász, 2011 Vasútsor 20. (HU)

(54) Mágnesestérerõ-elosztó készülék, gáz, illetve folyadékok mág-
neses kezelésére

(21) P 07 00490 (22) 2007.07.24.
(71) H4sep Kutatási és Tanácsadó Kft., Budapest, 1149 Beckó u.

23–25. fsz. 2. (HU)

(54) Extrakciós berendezés és eljárás

(74) Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó
Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 07 00486 (22) 2007.07.23.
(71) Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont,

Budapest, 1025 Pusztaszeri út 59–67. (HU)

(54) Eljárás fázisjelölõ csoportokat hordozó difenil-prolinol típusú
katalizátorok visszanyerésére, az így visszanyerhetõ új katali-
zátorok és felhasználásuk

(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest

(21) P 07 00410 (22) 2007.06.12.
(71) Tóth Józsefné Raffal Aranka, Budapest, 1046

Galopp u. 8. (HU)

(54) A repülõgép balesetmentes repülése

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(21) P 07 00498 (22) 2007.07.27.
(71) Aszalós Sándor, Debrecen-Józsa, 4225 Mihálylaki u. 37/b (HU)

(54) Nem veszélyes hulladékból szilárd halmazállapotú tüzelõ-
anyag elõállítása

(21) P 07 00515 (22) 2007.08.07.
(71) Bába István 35%, Baktalórántháza, 4561

Ady Endre u. 37. (HU);
Mizsei Tibor 35%, Debrecen, 4026 Mester u. 3–5. (HU);
Szabó Zoltán 30%, Debrecen, 4033 Kengyel zúg u. 10. (HU)

(54) Nagy és állandó villamos (átütési) szilárdságú mûanyag szige-
telõtest

(74) Székely Éva egyéni szabadalmi ügyvivõ, Budapest

(21) P 07 00519 (22) 2007.08.09.
(71) CycloLab Ciklodextrin Kutató-Fejlesztõ Laboratórium Kft. 28%,

Budapest, 1097 Illatos u. 7. (HU);
Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutató Központ 20%,
Budapest, 1025 Pusztaszeri út 59/67. (HU);
Pécsi Tudományegyetem 20%, Pécs, 7624 Szigeti út 12. (HU);
Eötvös Lóránd Tudományegyetem 16%, Budapest, 1117
Pázmány sétány 1/c (HU);
Delta Elektronik Mûszaki Kft. 16%, Budapest, 1033
Szentendrei út 39–53. (HU)

(54) Vízben oldódó karotin diszperziók

(21) P 07 00484 (22) 2007.07.19.
(71) Debreceni Egyetem, Tudományegyetemi Karok 60%,

Debrecen, 4032 Egyetem tér 1. (HU);
Szegedi Tudományegyetem 40%, Szeged, 6720
Aradi vértanúk tere 1. (HU)

(54) Titanát-polimer nanokompozitok és eljárás elõállításukra

(21) P 07 00480 (22) 2007.07.16.
(71) Dr. Aliment Kft., Kecskemét, 6000 Ág u. 22. (HU)

(54) Vörös és szürke elemi szelén nanogömbök és technológia elõ-
állítására
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(21) P 07 00491 (22) 2007.07.24.
(71) Semmelweis Egyetem, Budapest, 1085 Üllõi út 26. (HU)
(54) Eljárás adenin-nukleotid-transzlokáz aktivitásának vizsgála-

tára

(74) dr. Svingor Ádám, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda KFt.,
Budapest

E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(21) P 07 00483 (22) 2007.07.19.
(71) dr. Schneider György, Pécs, 7625 Rózsahegyi út 6. (HU);

dr. Kovács Tamás, Páty, 2071 Tulipán u. 61. (HU)
(54) Országúti védõkorlátba integrált szélgenerátor rendszer ha-

tékonyságot fokozó speciális aerodinamikai kiképzéssel

(21) P 07 00489 (22) 2007.07.24.
(71) Mikus Melinda, Szalkszentmárton, 6086

Felszabadulás u. 50. (HU)
(54) Folyadékadagoló tartállyal ellátott öblítõtartály

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(21) P 07 00495 (22) 2007.07.27.
(71) Balogh Gábor, Hódmezõvásárhely, 6800 Görbe u. 74. (HU)
(54) Csövek, csõszerû tárgyak ideiglenes elzárására szolgáló készü-

lék

(21) P 07 00500 (22) 2007.07.30.
(71) Bara Géza, Székelyudvarhely, Hargita megye, 535600

Tamási Áron u. 6/a blokk 2. ajtó (RO)
(54) Kézi légkondicionáló készülék

(21) P 07 00494 (22) 2007.07.26.
(71) Csefkó Pál Tamás, Pilisvörösvár, 2085 Kálvária u. 27. (HU)
(54) Robbanómotor hulladékhõjének felhasználása károsanyag-

csökkentés céljából

(21) P 07 00502 (22) 2007.08.01.
(71) dr. Göde Gábor, Budapest, 1126 Böszörményi út 3/a (HU)
(54) Naperõmû-berendezés különféle anyagok napenergiával való

feldolgozásához

(21) P 07 00493 (22) 2007.07.25.
(71) Jakab György, Miskolc, 3532 Õzugró út 26. (HU)
(54) Egyesített termo és erõdinamikájú motor

(21) P 06 00683 (22) 2006.08.25.
(71) Mocsári Péter, Budapest, 1039 Juhász Gy. u. 11. 6/59. (HU)
(54) Damaszkuszi kovácsvíz-elõállító berendezés

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(21) P 07 00459 (22) 2007.07.04.
(71) EGER INNOVATIONS Kutatás-Fejlesztési Korlátolt

Felelõsségû Társaság, Eger, 3300 Leányka út 6. (HU);
Dr. Aliment Funkcionális Élelmiszerkutató -gyártó és
Kereskedelmi Kft., Kecskemét, 6000 Ágh u. 22. (HU)

(54) Tesztcsík és mérési eljárás élelmiszerek és biológiai minták
antioxidáns aktivitásának meghatározása

(74) dr. Kovács Gergely András ügyvéd, Eger

(21) P 07 00503 (22) 2007.08.01.
(71) Farkas Attila, Budapest, 1096 Haller u. 16–18.

XX lph. III/79. (HU)
(54) Reklámhordozó eszköz

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

(21) P 07 00477 (22) 2007.07.12.
(71) HUMAG Ipari és Szolgáltató Kft., Budapest, 1077

Dohány u. 36. (HU)
(54) Légi alkalmazású aknafelderítõ rendszer

(21) P 07 00529 (22) 2007.08.13.
(71) Török Lajos, Eger, 3300 Almási Pál út 11. (HU)
(54) Szociális komunikációs központ

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(21) P 07 00467 (22) 2007.07.06.
(71) dr. Szabó István, Miskolc, 3529 Medgyessy F. u. 6. (HU)
(54) Tolmácstelefon

A rovat 29 db közlést tartalmaz.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A01C 3/00 (2006.01)

C05F 15/00 (2006.01)

C05F 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00534 (22) 2005.05.26.
(71) Agrogeo Kft. 25%, Kecskemét (HU);

Törköly-Komposzt Kft. 25%, Kecskemét (HU);
Talajjavító Komposzt Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 50%,
Kecskemét (HU)

(72) dr. Szolnoky Gyõzõ, Kecskemét-Hetényegyháza (HU);
Szolnoky Tamás, Kecskemét-Hetényegyháza (HU)

(54) Eljárás istállótrágyák kezelésére és komposztálására
(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás istállótrágyák, elõnyösen szarvasmar-
ha-, sertés-, juh-, ló-, baromfi-istállótrágya vagy mélyalmos trágya,
vagy ezek keverékeinek kezelésére és prizmában történõ komposztálá-
sára.

Az eljárásra az jellemzõ, hogy a tárolás során, a komposztálást
megelõzõen, az aprított és homogenizált istálótrágyát 1–1,5 m vastag-
ságban rárétegezik egy 25–40 cm vastagságú, olyan adszorbens ágyra,
amely 50–60 tömeg% szántóföldi melléktermékbõl elõállított kom-
posztot, 5-45 tömeg% szõlõtörköly-komposztot, 2–5 tömeg% széntü-
zelési melléktermékek égetési hamuját, vagy gázfázisból kén-dioxid
eltávolításánál keletkezõ kalciumkarbonát-alapú mellékterméket, 3–7
tömeg% energianövények égetésébõl származó hamut tartalmaz.

Ezután az istállótrágya-réteget lefedik 15-30 cm-es rétegben istál-
lótrágyákból történõ biogáz-elõállítási szilárd maradékkal, az egymás-
ra rétegzett rendszert állni hagyják, legfeljebb 90 napig, és adott eset-
ben ezalatt, 10–14 napon át levegõztetik, ezután a teljes elegyet homo-
genizálják és 20–30 tömeg% konzervgyári passzírhulladékot vagy al-
matörkölyt, paradicsomtörkölyt, vagy ezek elegyét és adott esetben
10–15 tömeg%-ban szeszipari mellékterméket, elõnyösen gabona-,
vagy burgonya-, vagy répamoslékot vagy sörtörkölyt és seprõt kever-
nek az elegyhez, ezután az elegyet, nyitott, prizmás rendszerben kom-
posztálják.

(51) A01K 23/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01074 (22) 2005.11.18.
(71) (72) Szentkuti Jánosné, Budapest (HU)
(54) Kutyalapát

(57) Kutyalapát, amely az ebek ürülékének praktikus és higiénikus fel-
szedésére szolgál.
Három fõ elembõl áll:

– nyeles lapátkeretbõl (1–2),

– ahhoz illesztett billenõkaros kotrófejbõl (3–4) az ürülék gyûjtõ-
tasakba juttatására,

– és a gyûjtõtasakot tartó, kézzel mûködtethetõ csuklópánttal (17–
18) rögzített fogólapátkeretbõl (8) (B-variáció), illetve tolórúgós (13),
a lapát nyelében (1) elhelyezett, függõlegesen mozgó szárú fogólapát-
keretbõl (8–9).

(51) A23C 17/00 (2006.01)

A23L 1/31 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00065 (22) 2004.02.06.
(71) (72) Watts, Edward D., North Logan, Utah (US);

Hansen, Conly L., North Logan, Utah (US)
(54) Berendezés és eljárás folyadék injekciózására
(30) 10/361,459 2003.02.10. US
(86) PCT/US 04/03589 (87) WO 04/071936
(74) Mester Tamás, SWORKS Nemzetközi Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda Kft., Budapest
(57) A feltárt találmány berendezés és eljárás folyadékok injekciózásá-
ra, amely tartalmaz legalább egy légszivattyút, amely folyadékos közle-
kedõ összeköttetésben van legalább egy injekciófejjel, amelynek van-
nak nyílásai a fúvókák számára. A nagynyomású injektátum folyik a
légszivattyútól a fejig, elõnyös módon csavarmenet nélkül elhelyezett
szúrón keresztül, amely az injekciós fejben van elhelyezve. Hogy a
szennyezõdéseket tovább csökkentsék, a folyadék, amely belép az in-
jekciófejbe, nem érintkezik az injekciófejben vagy fúvókákban levõ csa-
varmenetekkel. Légnyomás-szabályozó van beépítve, amely biztosítja a
kívánt nyomású injektátum állandó áramlását az injekciózott tárgyba az
injekciófejen keresztül és segít elkerülni a késedelmet a légszivattyú ál-
tali folyadékszállításnál. A gép tisztítása le van egyszerûsítve azáltal,
hogy az érzékeny komponenseket szigetelt tokozásban helyezik el,
eltávolítva õket egy nedves munkakörnyezetbõl.
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(51) A23K 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01118 (22) 2005.11.25.
(71) (72) dr. Szolnoky Gyõzõ 25%,

Kecskemét-Hetényegyháza (HU);
dr. Magyar Lászlóné 25%, Kecskemét (HU);
Csuthi Béla 50%, Kecskemét-Hetényegyháza (HU)

(54) Növényolaj-gyártási mellékterméket tartalmazó takarmány-
kiegészítõ, takarmány, alomanyag és eljárás az elõállítására

(74) Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya takarmánykiegészítõ, amely 95-100 tömeg%
mennyiségben növényolajipari-hulladékot, így winteriszapot, flotálti-
szapot, olajos derítõföldet, nyálkát vagy ezek elegyét, adott esetben leg-
feljebb 5 tömeg% riolittufa õrleményt és adott esetben E- vitamint, li-
pázenzim preparátumot és/vagy lecitint tartalmaz.

A találmány tárgya még takarmány, amely az ismert takarmány
komponensek mellett a fenti takarmánykiegészítõt tartalmazza.

A találmány tárgykörébe tartozik az alomanyag, amely 15-25 tö-
meg% mennyiségben a fenti növényolajipari hulladékot, 55-65 tö-
meg% növényi részekbõl elõállított komposztot, 5-10 tömeg% biodí-
zelelõállítás-hulladékot és 5-10 tömeg% pelletizált papírhulladékot tar-
talmaz.

A találmány tárgya továbbá eljárás a fenti takarmánykiegészítõ
elõállítására.

(51) A43B 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 02592 (22) 2001.06.26.
(71) (72) Vida Emil, Vállaj (HU);

Vida Edit, Vállaj (HU);
Vida Richárd, Vállaj (HU)

(54) Zuhanyzópapucs
(57) A találmány tárgya zuhanyzópapucs, mely egy profilra vágott alap-
lapból az alaplapba kiképzett vágási vonalakkal van kialakítva és amely
hajtási ívek mentén egyszerûen papuccsá alakítható.

A találmány szerinti papucs talprésze (2), pántja (3), továbbá a
pántot (3) a talprészhez (2) kapcsoló kapcsolófüle (5) profilra vágott
rugalmas alaplap (1) vágási vonalakkal (6, 7, 8) határolt részeibõl van
kiképezve. A pántot (3) az alaplapnak (1) a talprész (2) hátsó, boka fel-
öli íve körüli része képezi, míg a kapcsolófül (5) a talprész (2) elsõ, uj-
jak felõli részében van kiképezve, továbbá a pántban (3) a pánt (3) ívé-
nek középsõ részén kapcsolónyílás (4) van kiképezve és a kapcsolófül
(5) az összeállított papucs elõrehajtott pántjának (3) kapcsolónyílásába
(4) csatlakozik.

Elõnyös kialakításban a kapcsolófül (5) csúccsal (14), valamint ék
alakú záróvállakkal (12, 13) rendelkezik. A papucs anyaga továbbá elõ-
nyösen egy vagy többrétegû, zárt mikrocellás laminált etilénhab.

(51) A43B 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01042 (22) 2005.11.10.
(71) (72) Baricz István, Bonyhád (HU)
(54) Talpszerkezet lábbelihez
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest

(57) A találmány tárgya talpszerkezet lábbelihez, amely talpszerkezet-
nek talprésze (12) és sarokrésze (14) van, és a talpszerkezetet (10), szel-
lõzõnyílásokkal (28) ellátott talpbélés (16) fedi le. A sarokrészben (14)
levegõt beeresztõ bemenettel (22) és levegõt kipréselõ kimenettel (24)
ellátott pumpa (20) helyezkedik el, amelyhez a talprész (12) meghajlása
közben a pumpát (20) mûködésbe hozó mûködtetõ elem (18) kapcsoló-
dik. A mûködtetõ elem (18) elõnyösen hajlékony rúd, amelynek egyik
vége a talprészhez (14) van erõsítve, másik vége felülrõl a pumpára tá-
maszkodik, és a pumpa hajlékony membránként (38) van kiképezve. A
bemenet (22) célszerûen a talpbélésen (16) kialakított szívónyíláshoz
(26) kapcsolódik, kimenete (24) a talpbélésen (16) kialakított szellõzõ-
nyílásokkal (28) van közlekedõ kapcsolatban. A mûködtetõ elem (18)
elõnyösen rugalmasan hajlékony mûanyagból van kiképezve.

(51) A43B 13/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 04784 (22) 2001.11.08.
(71) (72) Kõszegi István, Pécs (HU)
(54) Cipõtalprétegek, talprészek közötti két ütemben egymástól el-

térõ, két különbözõ rugalmasságot biztosító rétegkapcsolat
felépítése egymáshoz képest rétegelmozdulási lehetõséggel

(57) A találmány lehetõséget ad olyan talpszerkezet kialakítására,
amelyben a rétegek közötti kapcsolat kialakítása miatt az erõhatásokra
két különbözõ egymástól független rugalmasság és külön, a rétegek
közötti elmozdulási lehetõség alakul ki.

A rétegek közötti kapcsolat jellemzõi a felsõ talpréteg (1), a réte-
gek közötti kapcsolat (3), az alsó talpréteg (2), és a légrések (4, 6), és az
alsó talpréteg ürege (5). Az üreg (5) térfogata mindig nagyobb, mint a
rétegek közötti kapcsolat (3) térfogata.

(51) A43C 1/04 (2006.01)

A43B 23/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00780 (22) 2005.08.18.
(71) (72) Oroszi László, Vál (HU)
(54) Fûzés sportcipõkhöz, és ilyen fûzéssel ellátott sportcipõ
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) Fûzés sportcipõkhöz, amelynél a cipõ felsõrészének a láb fogadásá-
ra belépõ nyílása van, amely fûzõrészek (1, 2) szélei által közrefogott
legalább egy hasítékkal (10, 41, 51) közlekedik, a hasíték (1, 41, 51)
mindkét széléhez egymástól adott távolságra középsõ nyílásokkal ren-
delkezõ fülek (5, 6, 7, 25, 26, 27) vannak rögzítve, ezek nyílásain fûzõ
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(12, 32, 46, 56) vezet keresztül és ezáltal a szemközti fûzõrészeket (1, 2)
összefogja, a fûzést a belépõ nyíláshoz közeli végén lévõ két szál meg-
kötése tartja, a fûzõnek (12, 32, 46, 56) a távoli vége a fûzõrészek (1, 2)
egyikéhez van rögzítve és a fûzõ (12, 36, 46, 56) onnan kiindulva az
egyes fülek (5, 6, 7, 25, 26, 27) nyílásain átvezetve és a hasítékot (10, 41,
51) sorozatosan áthidalva vezet a közeli véghez.

Az itt vázolt fûzést használó sportcipõnél a felsõrész (57) két olda-
lán a talptól (42) a belépõ nyílásig húzódó két hasíték (41, 51) van, és a
felsõrész (57) középsõ részén a cipõ hossztengelyébe esõ rövid hasíték
(52) van kialakítva, aminek széleit elasztikus anyagú kötõlap (53)
kapcsolja össze.

(51) A44C 5/12 (2006.01)

E05B 69/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00917 (22) 2004.05.04.
(71) (72) Vitányi Anna, Budapest (HU)
(54) Talártartó táska
(57) A találmány tárgya talártartó táska, amely két párhuzamos oldallap-
ból áll, melyek kapcsolata cipzárral két irányba bontható. A talár tárolá-
sa esetén az oldallapok kapcsolatának megbontása után az oldallapok
felhajthatók, az így alul nyitott táskából a vállfára helyezett talár, a váll-
fán keresztül húzott zsinóron kiengedhetõ és a táskával együtt felakaszt-
ható.

Az oldallapok bonthatatlan oldalán, a táska gerincén nyílás van ki-
képezve, amelyen keresztül egy zsinór segítségével mozgatható a váll-
fa fel-le irányban, könnyítve a hozzáférést. A vállfán átfûzött zsinór
alsó végére kötött csomó, megakadályozza annak lecsúszását, amíg an-
nak felsõ vége, a táska gerincén kiképezett nyíláson át hurokban folyta-
tódik. A hurok, a táska irattartó zsebén elhelyezett akasztóra rögzíthetõ,
így a zseb is biztonságosan záródik.

(51) A44C 27/00 (2006.01)

B29B 15/14 (2006.01)

D02G 3/40 (2006.01) (13) A1
(21) P 00 02593 (22) 2000.07.10.
(71) (72) Kanyó Balázs, Rimóc (HU)
(54) Eljárás az emberi haj, illetve az állati szõr ékszerré alakítására
(57) A találmány olyan eljárás, amely lehetõvé teszi, hogy hajból, illetve
szõrbõl tömör, szinte korlátlanul alakítható ékszerkészítésre alkalmas
anyagot kapjanak. Melynek száliránya lehet: párhuzamos (1., 2. ábra)
vagy nem párhuzamos. Úgy, hogy a haj, illetve szõrszálakat mûgyantá-
ba (1., 2.) ágyazzák, majd a kívánt alakúra, formájúra préselik.

Az így kapott anyag tömör, szerkezete a fáéhoz hasonló, szinte
korlátlanul alakítható, faragható, fûrészelhetõ, csiszolható, vízálló,
rugalmas és kemény. Ékszerkészítésen felül alkalmas szerszámnyél,
sportszer és fegyveragy készítésére is.

(51) A47B 88/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01200 (22) 2002.04.11.
(71) Arturo Salice S.p.A., Novedrate/Como (IT)
(72) Salice, Luciano, Carimate/Como (IT)
(54) Gyorsan összeállítható fiókvezetõsín
(30) MI02001A0018212001.08.29. IT
(74) dr. Bokor Tamás, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya gyorsan összeállítható fiókvezetõ sín (1), amely
tartalmaz alakos testet (2), amely a falhoz van erõsítve a fiók oldalfalá-
nak tartó felületén (3) lévõ csatolóeszközzel (5). A csatoló eszközben (5)
van legalább egy elsõ elem a falhoz csatoláshoz, és van eszköz a felület
(3) részletének deformálására és az elsõ csatoló elem a test (2) tengelyé-
re merõleges irányban történõ elmozdításra egészen a fal vastagságával
lényegében egybeesõ helyzetéig.

A találmány tárgya továbbá eljárás, amely eljárás során a követke-
zõ lépéseket végzik el: nyílást vágnak a fiókvezetõ sín (1) felületébe (3)
és ugyanakkor két átellenes fület (6) is, amelyek kiállnak kapocsból fü-
lek és a nyílás között; csúcsot vágnak a fiókvezetõ sín (1) függõleges
oldalán a kapocsnak szemben, deformálják a nyílást, hogy egyszerre
elmozdítsák a füleket (6) a fiókvezetõ sín (1) hossztengelyére merõle-
gesen a fal vastagságával lényegében egybeesõ csúcsig, társítják a falat
a fiókkal, behajlítják a füleket (6) 90 fokkal és nyomást gyakorolnak a
csúcsra és rájuk a fallal szemben lehorgonyozva õket.

(51) A47C 3/025 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 00477 (22) 2002.02.08.
(71) SELLATON Hajlítottbútor Gyár Rt., Debrecen (HU)
(72) Vásárhelyi János, Szentkirályszabadja (HU)
(54) Szék
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya szék, amelynek üléslapja, hátlapja, az ülés- és
hátlapot megtámasztó és azt közös egységgé összefogó lába, valamint az
üléslap alatt, a lábak között elhelyezett vázszerkezete van.
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A találmány szerinti széket az jellemzi, hogy üléslapja (2) alatt, az
üléslaphoz (2) és a vázszerkezet (6) felsõ rúdjához (8) rögzített rugódzó
eleme (15) van.

(51) A47D 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 01401 (22) 2003.05.23.
(71) Cam il Mondo del Bambino S.p.A., Telgate

(Prov, Bergamo) (IT)
(72) Rho, Angelo, Telgate (Prov, Bergamo) (IT)
(54) Könnyen mûködtethetõ magasított gyermekülõke
(30) MI2002A001135 2002.05.24. IT
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya könnyedén állítható magasított gyermekülés,
amelynek az ülést (7) alátámasztó elõre meghatározott magasságba állít-
ható állványa (2), a háttámla (10) dõlésének változtatására annak hátsó
részén elérhetõ kapcsolóeleme (20, 22, 23, 24), van továbbá kapcsolója
(31) a lábtartó (30) és a háttámla (10) összekapcsolására, ami által a láb-
tartó (30) helyzete a háttámla (10) dõlésének megfelelõen változtatható.

(51) A47G 25/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 00753 (22) 2002.02.27.
(71) (72) Pintér László, Dorog (HU)
(54) Többrészes ruhatartó
(57) Talponálló többrészes ruhatartó egymás a1á fixen épített vállfák al-
sórészén nadrátartók kialakításával.

A találmány lényege talpon /4/ álló többrészes kétoszlopos fõváz
/1/ elem egymás alá épített vállfák /2/ alsó részen nadrágtartókkal /5/.

A fõvázelem /1/ talponlévõ /4/ csapon /6/ elfordítható.

(51) A47L 13/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 00 05015 (22) 2000.12.28.
(71) Carl Freudenberg, Weinheim (DE)
(72) Specht, Paul B., Wilmett, Illinois (US)
(54) Lapos, önfacsaró felmosó
(30) 09/474,597 1999.12.29. US
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya lapos, önfacsaró felmosó. A felmosó nyelének
(21) van egy kezelõi vége (22) és egy takarító vége (23). A felmosó lapja
(28) a nyél (21) takarító végén helyezkedik el, és ahhoz forgathatóan
kapcsolódik. A felmosónak van továbbá egy facsaró szerkezete. A lapon
(28) egy folyadékfelszívó elem, például takarítószövet (31) van elhe-
lyezve. A facsaró szerkezet egy facsarófogantyúból (35) és egy facsaró-
ból áll. A facsarófogantyú (35) a nyélen (21) helyezkedik el, és ahhoz
képest tengelyirányban mozgatható. A facsaró a facsarófogantyúhoz
(35) kapcsolódik. A felmosó facsarásakor a facsarófogantyút (35) a nyél
(21) tengelyéhez viszonyítva mozgatják, hogy ezáltal a facsarót olyan
helyzetbe mozgassák, hogy fedje a lapot és a folyadékfelszívó elemet.
Ebben a helyzetben a facsaró elegendõ erõt gyakorol a lapra, hogy a
folyadékfelszívó elemet a lap és a facsaró közé préselje.

(51) A47L 19/04 (2006.01)

F26B 3/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00007 (22) 2006.01.11.
(71) (72) Kovácsné Rápolti Gabriella, Sopron (HU)
(54) Fûthetõ, kerámia konyhai edényszárító
(57) A konyhai edényszárító rácsoknak egy új anyagból/mázas kerámia,
idõzítõ automatával kombinált, elektromos fûtéssel való elkészítése a
fertõzésmentesítés érdekében.

(51) A61C 15/04 (2006.01)

A61C 17/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00164 (22) 2006.02.27.
(71) (72) dr. Csiky László, Üröm (HU)
(54) Szájápoló eszköz
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(57) A találmány az alaposabb fog- és nyelvtisztítást lehetõvé tévõ, öblí-
tõ és elõnyösen rezgõ funkcióval is rendelkezõ szájápoló eszközre
vonatkozik.

A találmány szerinti eszköznek tetszõlegesen kialakított és rögzí-
tett fonala (10), ill. talpa tetszõleges kialakítású feje nyaka (2) és mar-
kolata (3), tetszõlegesen kialakított öblítõrendszere, tetszõlegesen ki-
alakított rezgõrendszere és szükséges kiegészítõ elemei vannak.

(51) A61F 2/00 (2006.01)

A61L 27/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03719 (22) 2002.10.31.
(71) dr. Gudák Stepán 67%, Pécs (HU);

dr. Dóczi Tamás 33%, Pécs (HU)
(72) dr. Gudák Stepán, Pécs (HU)
(54) Poliuretánalapú készítmény érrendszeri üregek kitöltésére

vagy keringésbõl való kiiktatására és annak alkalmazási mód-
szere

(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány tárgya poliuretán alkalmazása érrendszeri üregek ki-
töltésére vagy keringésbõl való kiiktatására használható készítmény
vagy kit elõállítására, ahol az alkalmazott poliuretán oldódik egy testfo-
lyadékkal elegyedõ oldószerben vagy oldószerelegyben.

A találmány tárgyát képezi továbbá készítmény érrendszeri üregek
kitöltésére vagy keringésbõl való kiiktatására, amely egy testfolyadék-
kal elegyedõ oldószerben vagy oldószerelegyben oldódó poliuretánt
tartalmaz,

adott esetben testfolyadékkal elegyedõ oldószerben vagy oldó-
szerelegyben feloldva, és

adott esetben szokásos segédanyagokkal együtt.
A találmányhoz tartozik az egyes komponenseket elkülönítve ki-

szerelve tartalmazó gyógyászati termék is, mely érrendszeri üregek ki-
töltésére vagy keringésbõl való kiiktatására használható, és a követke-
zõket tartalmazza:

a) egy poliuretán, amely feloldható egy testfolyadékkal elegyedõ
oldószerben vagy oldószerelegyben,

b) egy vagy több testfolyadékkal elegyedõ oldószer vagy ezek ele-
gye,

c) adott esetben szokásos egyéb segédanyagok,
ahol a fenti komponensek vagy külön vannak kiszerelve vagy azok

közül egyesek összevontan vannak egy közös alegységben kiszerelve.

(51) A61F 6/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00251 (22) 2006.03.24.
(71) (72) Kerékgyártó László, Budapest (HU)
(54) Villámgyors védelem
(57) A találmány férfiak részére használatos hagyományos (1) óvszer,
amely egy (2) szalaggal kiegészítve, nagymértékben meggyorsítja és
könnyebbé teszi az eszköz használatát. Lényege, a gyártás során a gumi-
óvszerrel együtt felcsavart l db vékony keskeny nylonszalag, amelynek
két vége az óvszer egymással szemben lévõ két oldalánál és annak nyílás
felõli részén végzõdik. Az összetekert óvszerbõl a (2) szalag egy ujjal

könnyen megfogható (3) hurka áll ki. A (2) szalag meghúzásával a nemi
szerv végéhez illesztett óvszer önmûködõen arra ráhúzódik.

(51) A61G 7/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01078 (22) 2005.11.22.
(71) (72) Roszik György, Dabas (HU)
(54) Részekre osztott szinteltolásos kialakítású ágy, magatehetet-

len betegek ápolásának könnyítése céljából
(57) Részekre Osztott SZInteltolásos Kialakítású (ROSZIK) ágy maga-
tehetetlen betegek ápolásának könnyítése céljából, a technikai megol-
dást azzal jellemezve, hogy a részekre, szegmensekre osztott ágyfelület
szegmens párjai, egymástól szintben eltolhatók legyenek az egyik szeg-
menssor tehermentesítése céljából, mely által a fekvõ felületeket alkotó
szegmensek könnyen cserélhetõk.

4. ábra

(51) A61K 9/00 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00377 (22) 2002.04.23.
(71) Bristol-Myers Squibb Co., Princeton, New Jersey (US)
(72) Sprockel, Omar Leopold, Bridgewater, New Jersey (US);

Lai, Chiajen, Kendall Park, New Jersey (US);
Discordia, Robert Paul, Pennington, New Jersey (US);
Wei, Chenkou, Princeton Junction, New Jersey (US);
Kothari, Sanjeev H., Princeton, New Jersey (US);
Kim, Soojin, West Orange, New Jersey (US)

(54) Tömöríthetõség szabályozása kristályosításkor
(30) 60/286,682 2001.04.26. US

60/286,870 2001.04.26. US
(86) PCT/US 02/13055 (87) WO 02/088664
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás hatóanyag-komponens tömöríthetõségé-
nek növelésére, amely tartalmazza a hatóanyag-komponens kívánt tö-
möríthetõségének meghatározását, a hatóanyag-komponens tömöríthe-
tõségének kiértékelését, a tömöríthetõséget befolyásoló kristályosítási
paraméterek meghatározását és azok szabályozását a kívánt tömöríthe-
tõséggel rendelkezõ hatóanyag-komponens képzése céljából.
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Az említett kristályosítási paraméterek az ultrahangos kezelés, az
oltókristály mérete és mennyisége, az antiszolvens térfogata, a kristá-
lyosítás hõmérséklete, a lehûtés mikéntje és a keverés sebessége közül
választottak.

Az eljárásnál egynél több hatóanyag-komponens, és legalább egy
segédanyag is jelen lehet.

Az eljárás vonatkozik továbbá nagy hatóanyagkomponens-tartal-
mú szilárd adagolási forma elõállítására, és az így kapott termékre is.

(51) A61K 9/10 (2006.01)

A61K 9/14 (2006.01)

A61K 9/19 (2006.01)

A61K 38/18 (2006.01)

A61K 38/21 (2006.01)

A61K 47/12 (2006.01)

A61K 47/26 (2006.01)

A61P 1/04 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

A61P 17/06 (2006.01)

A61P 21/04 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

A61P 25/08 (2006.01)

A61P 25/14 (2006.01)

A61P 25/16 (2006.01)

A61P 25/18 (2006.01)

A61P 25/22 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

A61P 37/00 (2006.01)

A61P 37/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 03732 (22) 2001.10.26.
(71) Chiron Corporation, Emeryville, Kalifornia (US)
(72) Babuka, Susan, Emeryville, Kalifornia (US);

Chen, Bao-Lu, San Ramon, Kalifornia (US);
Choe, Minna, Emeryville, Kalifornia (US);
Hora, Maninder, Danville, Kalifornia (US);
Shirley, Bret A., Emeryville, Kalifornia (US);
Tellers, Melanie, Emeryville, Kalifornia (US)

(54) Az interferon-1béta oldhatósága nátriumklorid oldatokban
(30) 60/330,404 2001.10.18. US

60/282,614 2001.04.09. US
10/035,397 2001.10.25. US

(86) PCT/US 01/51074 (87) WO 02/080976
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgyát stabilizált gyógyászati készítmények képezik,
amik lényegében monomer interferon-�-t (IFN-�) tartalmaznak, vala-
mint a találmány tárgyát képezik az elõállításuk során alkalmazott mód-
szerek A készítményekben az interferon-� alacsony ionerõsségû készít-
ményben van szolubilizálva, ami a pH értékét 5,0-n tartja. A találmány
tárgyát képezik továbbá, ezeknek a készítményeknek az elõállítási eljá-
rásai, valamint az interferon-� oldhatóságának gyógyászati készítmé-
nyekben való növelése.

(51) A61K 9/26 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61K 31/341 (2006.01)

A61K 31/54 (2006.01)

A61K 45/06 (2006.01)

A61K 31/549 (2006.01)

A61K 31/4184 (2006.01)

A61K 9/24 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01086 (22) 2002.01.16.
(71) Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG,

Ingelheim am Rhein (DE)
(72) Friedl, Thomas, Ochsenhausen (DE); Schepky, Gottfried,

Emmendingen (DE)
(54) Telmisartant és egy diuretikumot tartalmazó kétrétegû gyógy-

szerészeti tabletta és eljárás elõállítására
(86) PCT/EP 02/00395 (87) WO 03/059327
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya kétrétegû gyógyszerészeti tabletta, amelynek
elsõ rétege hatóanyagként az angitenzin II receptor antagonista telmisar-
tant lényegileg amorf állapotban, egy bázisos ágenst, egy vízben oldódó
hígítószert, és adott esetben egyéb segédanyagokat és adjuvánsokat tar-
talmazó, gyorsan oldódó tablettamátrixból; második rétege hatóanyag-
ként egy duretikumot, elõnyösen hidroklortiazidot (HCTZ), továbbá
egy töltõanyagot, kötõanyagot, egy szétesést elõsegítõ szert, és adott
esetben egyéb segédanyagokat és adjuvánsokat tartalmazó szétesõ tab-
lettamátrixból áll.

A találmány szerinti kétrétegû tabletta a hatóanyagok fiziológiai
körülmények közötti azonnali szabaddá válását biztosítja, ugyanakkor
kiküszöböli a diuretikumnak, így a HCTZ-nek a telmisartankészítmé-
nyek bázisos alkotórészeivel való inkompatibilitása által okozott stabi-
litási problémákat.

A találmány tárgyát képezi továbbá, a kétrétegû gyógyszerészeti
tabletta elõállítására szolgáló eljárás is.

(51) A61K 31/35 (2006.01)

A61K 31/425 (2006.01)

G01N 33/94 (2006.01) (13) A2
(21) P 03 03294 (22) 2001.11.09.
(71) Bayer HealthCare AG., Leverkusen (DE)
(72) Kroll, Werner, Solingen (DE);

Rombout, Ferdinand, Klimmen (NL);
Weber, Horst, Troisdorf (DE);
Rodriguez, Maria-Luisa, Erkrath (DE);
Sennhenn, Bernd, Leverkusen (DE);
Schohe-Loop, Rudolf, Wuppertal (DE)

(54) Repinotan készlet
(30) 100 58 119.6 2000.11.22. DE
(86) PCT/EP 01/12968 (87) WO 02/41881
(74) dr. Gárdonyi Zoltánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány egy, a repinotant vagy a repinotan fiziológiásan elfo-
gadható sóját tartalmazó gyógyszerkészítményt és egy, a repinotan vagy
metabolitjainak testfolyadékban lévõ koncentrációjának meghatározá-
sára szolgáló eszközt magában foglaló készletre, továbbá repinotant
vagy fiziológiásan elfogadható sóját tartalmazó új gyógyszerkészítmé-
nyekre és ezek elõállítására szolgáló eljárásokra vonatkozik.

(51) A61K 31/436 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00097 (22) 2006.02.08.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Kelen Ákos, Budapest (HU);

Bálint Sándorné, Budapest (HU);
Bódis Attila dr., Budapest (HU);
Tóth László Csaba, Budapest (HU)

(54) Takrolimuszt tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás
elõállításukra

(57) A talámány tárgya takrolimuszt és egy vagy több gyógyszerészeti-
leg elfogadható segédanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmény, mely-
ben a takrolimusz stabil amorf morfológiai formában van azzal jelle-
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mezve, hogy a gyógyszerkészítmény gyógyszerformája nem szilárd
diszperzió.

A találmány tárgya továbbá eljárás a gyógyszerkészítmény elõállí-
tására oly módon, hogy a töltõanyagot és a kötõanyagot összekeverik, a
keverékhez takrolimusz etanolos oldatát adják, a keveréket granulál-
ják; a granulákat szárítják, majd a külsõ fázissal regranulálják és homo-
genizálják, adott esetben további segédanyagokat adnak a granulátum-
hoz és a granulákat tablettává préselik vagy kapszulákba töltik.

(51) A61K 31/4439 (2006.01)

A61K 9/28 (2006.01)

A61K 9/50 (2006.01) (13) A2
(21) P 03 03791 (22) 2003.11.25.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Fekete Pál 50%, Budapest (HU);

Szlávyné Széll Zsuzsa 30%, Budapest (HU);
Buresné Papp Cecília 10%, Gödöllõ (HU);
Furdyga Éva 10%, Budapest (HU)

(54) Pantoprazoltartalmú, bélben oldódó filmtabletta
(57) A találmány tárgya hatóanyagként pantoprazolt, kémiai nevén
5-(difluormetoxi)-2{[(3,4-dimetoxi-2-piridinit)-metil]-szulfinil}-1H-
benzimidazolt tartalmazó, megnövelt tárolási stabilitású, bélben oldódó
filmtabletta, illetve eljárás a filmtabletta elõállítására.

A találmány szerinti tabletta tartalmaz a) 20–50 tömeg% ható-
anyagot, 100–500 mikrométer átlagos szemcseméretû porlasztva szárí-
tott vagy granulált mannitot, lúgosító anyagot és adott esetben adott se-
gédanyagot tartalmazó magot; b) vízoldható, elválasztó filmbevonatot;
c) gyomornedvben nem oldódó, bélnedvben oldódó filmbevonatot,; d)
adott esetben vízoldható, védõ filmbevonatot.

(51) A61K 31/445 (2006.01)

A61P 21/06 (2006.01)

A61P 39/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 01177 (22) 2004.06.14.
(71) N-GENE Research Laboratories Inc., New York,

New York (US)
(72) dr. Kolonics Attila 30%, Budapest (HU);

dr. Tory Kálmán 30%, Budapest (HU);
dr. Literáti Nagy Péter 20%, Budapest (HU);
dr. Szilvássy Zoltán 15%, Debrecen-Józsa (HU);
dr. László Lajos 5%, Budapest (HU)

(54) Gyógyászati készítmény mitokondriumképzõdés fokozására
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya az O-(3-piperidino-2-hidroxi-1-propil)-nikotin-
sav-amidoxim vagy gyógyászatilag alkalmas savaddíciós sójának fel-
használása a mitokondriumképzõdést fokozó gyógyászati készítmény
elõállítására.

(51) A61K 31/455 (2006.01)

A61P 1/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 01176 (22) 2004.06.14.
(71) N-GENE Research Laboratories Inc., New York,

New York (US)
(72) dr. Szilvássy Zoltán 40%, Debrecen-Józsa (HU);

dr. Kolonics Attila 22%, Budapest (HU);
dr. Tory Kálmán 22%, Budapest (HU);
dr. Literáti Nagy Péter 16%, Budapest (HU)

(54) Prokinetikus hatású gyógyászati készítmény
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya az O-(3-piperidino-2-hidroxi-1-propil)-nikotin-
sav-amidoxim vagy gyógyászatilag alkalmas savaddíciós sójának fel-

használása a neuronális nitrogén-monoxid-szintáz enzim mûködését
helyreállító és/vagy fokozó gyógyászati készítmény elõállítására.

(51) A61K 31/501 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03929 (22) 2002.11.13.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Lévay György 13%, Budakeszi (HU);

Gacsályi István 13%, Budapest (HU);
Markó Bernadett 4%, Budapest (HU);
Schmidt Éva 4%, Budapest (HU);
dr. Egyed András 3%, Budapest (HU);
Kompagne Hajnalka 2.5%, Budapest (HU);
Leveleki Csilla 2.5%, Budapest (HU);
Miklósné dr. Kovács Anikó 2%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 2%, Budapest (HU);
dr. Wellmann János 2%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU);
dr. Barkóczy József 30%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 10%, Budapest (HU);
dr. Kótay Nagy Péter 10%, Vác (HU)

(54) Helyettesített alkil-piridazinon-származékok felhasználása
memóriazavarok és tanulási képességek csökkenésének keze-
lésére

(57) Az (I) általános képletû vegyületek
(mely képletben

Rl jelentése hidrogénatom vagy kis szénatomszámú alkilcsoport;
X ésY közül az egyik hidrogénatomot vagy halogénatomot és a másik

(II) általános képletû csoportot képvisel;
R2 jelentése hidrogénatom vagy kis szénatomszámú alkilcsoport;
n értéke 1, 2 vagy 3;
R3 jelentése hidrogénatom, kis szénatomszámú alkilcsoport vagy aril-

kis szénatomszámú alkilcsoport;
Z jelentése –O– ; vagy
R3 és Z a közöttük levõ atomokkal együtt piperazino-gyûrût képez;
Q ésW jelentése egymástól függetlenül –CH= vagy –N=;
R4, R5 és R6 azonos vagy különbözõ lehet, és jelentésük hidrogéna-

tom, halogénatom, trifluor-metil vagy kis szénatomszámú alkoxi-
-csoport; vagy R4 és R5 együtt etilén-dioxi-csoportot képez)
és gyógyászatilag alkalmas sóik a tanulási képességek csökkené-

sének, a memóriazavaroknak és/vagy a szellemi leépülésnek kezelésére
vagy megelõzésére alkalmazhatók.

(51) A61K 31/717 (2006.01)

A61P 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01417 (22) 2004.07.14.
(71) SINNEX Mûszaki Fejlesztõ és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)
(72) dr. Szilbereky Jenõ 18%, Budapest (HU);

Jednákovits Andrea 18%, Szentendre (HU);
dr. Kovács Ágota 15%, Budapest (HU);
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Bodnár Tibor 15%, Budapest (HU);
dr. Koltai Ernõné 10%, Budapest (HU);
dr. Bíró Katalin 10%, Budapest (HU);
Sebesi Sütõ Zoltán 10%, Budapest (HU);
dr. Orbán Gyula 4%, Szekszárd (HU)

(54) Fokozott hatású készítmény gyomor- és bélrendszeri megbe-
tegedések megelõzésére és/vagy gyógyítására és eljárás ezen
készítmény elõállítására

(57) A találmány fokozott hatású készítmény, gyomor- és bélrendszeri
megbetegedések megelõzésére és/vagy gyógyítására, amelynek egy dó-
zisa/tablettája 85-90 tömeg% protekarpin-hatóanyagot, valamint legfel-
jebb 15 tömeg% segéd- és kiegészítõ anyagot tartalmaz.

A találmány tárgya továbbá a hatóanyag elõállítására szolgáló
eljárás is.

(51) A61K 36/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02482 (22) 2004.12.02.
(71) PROGRAG Agrárcentrum Kft., Budapest (HU)
(72) Bodó Ferenc, Budapest (HU);

dr. Lukács Imre, Budapest (HU);
Tóth Ferenc, Budapest (HU)

(54) Növényi alapú gyógyhatású készítmény
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány gyógyhatású készítményre vonatkozik, amely csicsó-
kagumó, édesburgonya (batáta), gyömbér és körömvirág oldószeres ext-
raktumát tartalmazza. Oldószeres extraktumként célszerûen vizes ext-
raktum kerül hasznosításra, éspedig csicsókagumó, édesburgonya (batá-
ta), gyömbér és körömvirág 1:1:1:0,05 tömegarányú keverékének vizes
extraktuma. A találmány szerinti gyógyhatású készítmény a hatóanya-
gok vizes extraktuma mellett a gyógyszergyártásban szokásosan hasz-
nált konzerválószert, elõnyösen 96 %-os etanolt tartalmaz. A találmány
szerinti gyógyhatású készítmény a leginkább elõnyösen gyógytea for-
májában kerül hasznosításra, elsõsorban daganatos megbetegedésektõl
szenvedõ betegek állapotának javítására. A találmány szerinti gyógyha-
tású készítmény továbbá elõnyösen befolyásolja a vérnyomást és a
vércukorszintet.

(51) A61K 39/395 (2006.01)

C07H 21/04 (2006.01)

C07K 16/00 (2006.01)

C07K 16/28 (2006.01)

C12N 15/63 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00954 (22) 2003.12.16.
(71) Genentech, Inc., South San Francisco, California (US)
(72) Adams, Camellia, Mountain View, California (US);

Chan, Andrew C., Menlo Park, California (US);
Crowley, Craig W., Portola Valley, California (US);
Lowman, Henry B., El Granada, California (US);
Nakamura, Gerald R., San Francisco, California (US);
Presta, Leonard G., San Francisco, California (US)

(54) Immunglobulin-változatok és eljárások alkalmazásukra
(30) 60/434,115 2002.12.16. US

60/526,163 2003.12.10. US
(86) PCT/US 03/40426 (87) WO 04/056312
(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgyát humán CD20-hoz kötõdõ, humanizált antitest
vagy annak antigénkötõ fragmense képezi, amely képes a fõemlõsök
B-sejtjei számának csökkentésére. Szintén a találmány tárgyát képezi a
találmány szerinti antitestet kódoló nukleinsav; a találmány szerinti an-
titestet kódoló expressziós vektor; valamint a találmány szerinti nuklein-
savat hordozó gazdasejt. A találmány tárgyát képezi továbbá, a talál-
mány szerinti humanizált antitestet megfelelõ hordozóval együtt tartal-
mazó készítmény, valamint az ilyen készítményt tartályba foglalva tar-
talmazó gyártmány. Szintén a találmány tárgyához tartozik egy eljárás

B-sejtek apoptózisának in vivo indukálására, valamint eljárások CD20-
pozitív rák, autoimmun-betegségek, illetve reumaszerû ízületi gyulladás
kezelésére.

(51) A61K 45/06 (2006.01)

A61P 31/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00015 (22) 2003.12.18.
(71) (72) dr. Milánkovits Márton, Budapest (HU)
(54) Gyógyszerkombinációk, elsõsorban húgyivarszervi fertõzések

és extragenitális szövõdményeik kezelésére és megelõzésére
(57) Gyógyszerkészítmények, amelyek szinergikusan hatékony
mennyiségben tartalmaznak egy vagy több baktériumellenes hatóanya-
got, nitroimidazolt és/vagy szulfonamidot, vagy nitroimidazol gyököt
tartalmazó szulfanilamidot, illetve szulfonamidot vagy más folsav anta-
gonistát, Candidákra is ható gombaellenes szerrel együtt vagy anélkül.
A készítmények különösen hasznosak húgyivarszervi fertõzések és azok
extragenitális szövõdményeinek kezelésében. A szervezet kórokozók-
kal szembeni immunválasza vakcinálással tartósabbá és fokozottabbá
tehetõ, oly módon, hogy az polivalens szérum kialakulását eredményezi.

(51) A61L 2/00 (2006.01)

A61L 2/08 (2006.01)

A61L 2/20 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02954 (22) 2002.09.06.
(71) Pannon Egyetem, Veszprém (HU)
(72) Bucsky György 50%, Balatonalmádi (HU);

dr. Vass András 30%, Veszprém (HU);
Keringer Ferenc 20%, Veszprém (HU)

(54) Eljárás szelektíven gyûjtött fertõzõ és/vagy veszélyes anyago-
kat tartalmazó hulladékok, elsõsorban szilárd, veszélyes
egészségügyi hulladékok ártalmatlanítására

(57) A találmány tárgya eljárás szelektíven gyûjtött fertõzõ és/vagy ve-
szélyes anyagokat tartalmazó hulladékok, elsõsorban szilárd, veszélyes
egészségügyi hulladékok ártalmatlanítására csökkentett oxigén-atmosz-
férában, váltakozva vákuum vagy túlnyomás mellett végzett kombinált
hõkezeléssel és kémiai kezeléssel, oly módon, hogy a hulladékot 1000–
1800 mbar nyomású, szén-dioxiddal csökkentett oxigén-atmoszférában,
ózon és hidrogén-peroxid gáz/gõz- és oldat elegyével, egyidejûleg egy-
szer vagy többször, 20–130 °C hõmérsékleten egyszeri vagy többszöri
mikrohullámú besugárzással kezelik.

(51) A61L 15/34 (2006.01)

A61F 13/15 (2006.01)

A61L 15/48 (2006.01)

C11D 7/18 (2006.01)

C11D 7/54 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 03780 (22) 2003.11.20.
(71) (72) Hoffmann Rita, Budapest (HU)
(54) Eljárás gyógyhatású tisztasági betét elõállítására és a tisztasá-

gi betét
(74) Király György, JUREX Iparjogvédelmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya e!sárás gyulladáscsökkentõ és/vagy fertõtlenítõ
és/vagy antibakteriális hatású, legalább egy folyadékmegtartó rétegbõl
és egy folyadékzáró rétegbõl álló tisztasági betét elõállítására, amely el-
járás során a tisztasági betét bõrrel érintkezõ rétegét illóolajjal itatják át,
ahol az illóolaj mentol, kámfor és/vagy eukaliptuszolaj és/vagy szûzkó-
kuszolaj.

A találmány tárgy továbbá az eljárás szerint elõállított tisztasági
betét.

(51) A63F 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00129 (22) 2006.02.16.
(71) (72) Keszthelyi Sándor, Veszprém (HU)
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(54) Társasjáték három játékos számára geometriai alakzatokkal
vagy figurális alakzatokkal és játéktáblával

(57) Társasjáték három játékos számára, geometriai alakzatokkal vagy
figurális alakzatokkal és játéktáblával, amely a kijelölt részletekben szí-
nezett, geometriai alakzatokból (1–87), vagy a kijelölt részletekben szí-
nezett, figurális alakzatokból (88–117), valamint ezeknek az alakzatok-
nak (1–117) a játszmák közbeni létesítésére alkalmas, osztással ellátott
játéktábkákból (118, 119) áll.

Mind a geometriai alakzatok (1–87), mind a figurális alakzatok
(88–117) a kijelölt részletekben három színnel vannak színezve úgy,
hogy azáltal mind a geometriai alakzatoknak (1–87), mind a figurális
alakzatoknak (98-117) három-három olyan csoportja (1–4, 4–7, 1 és 7–
9, 10–13, 13–16, 10 és 16–18, 19–42, 42–65, 19 és 65–87, 67, 88–51,
91–94, és 94–96, 97–100, 100–103, 97 és 103–105, 106–109, 110–113,
114–117) van képezve, amelyek közül az egyik csoport alakzatai (1–4,
10–13, 19–42, 91, 97–100, 106–109) a kijelölt részletekben a három
szín közül kettõvel, ugyanazzal a módszerrel vannak színezve, mint a
másik két csoport, alakzatai (4–7, 13–16, 42–65, 91–94, 100–103, 110–
113 ill. 1 és 7–9, 10 és 16–18, 19 és 65–87, 88 és 94–96, 97 és 103–105,
114–117) a három szín közül a másik kettõ-kettõ színnel.

A geometriai alakzatok (1–87) és a figurális alakzatok (88–117)
léptetésére alkalmas osztással ellátott játéktábla (118, 119) vagy há-
romszögekre vagy négyszögekre osztott.

B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B01D 53/22 (2006.01)

B01D 61/00 (2006.01)

C02F 3/28 (2006.01)

C02F 11/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00581 (22) 2005.06.10.
(71) Szegedi Tudományegyetem 35%, Szeged (HU);

Pannon Egyetem 65%, Veszprém (HU)
(72) Bélafiné dr. Bakó Katalin 30%, Veszprém (HU);

dr. Gubicza László 5%, Veszprém (HU);
Búcsú Dénes 5%, Veszprém (HU);
dr. Molnár Ferencné 5%, Veszprém (HU);
Kiss László 5%, Veszprém (HU);
dr. Zbynék Pietka 15%, Praha (CZ);

dr. Kovács Kornél 12%, Szeged (HU);
dr. Rákhely Gábor 5%, Szeged (HU);
Bálint Balázs 13%, Dunapataj (HU);
Herbel Zsófia 5%, Tiszasziget (HU)

(54) Eljárás biológiai úton képzõdõ hidrogén kinyerésére és dúsí-
tására membrános eljárással

(57) Eljárás – a mûszaki tudományok területén belül – anaerob fermen-
táció útján termelt, legalább 5% hidrogént tartalmazó gázelegybõl a hid-
rogén membránok segítségével történõ kinyerésére és legalább 50%-ig
való koncentrálására azzal jellemezve, hogy pórusos és/vagy pórusmen-
tes gázszeparációs membránt alkalmaznak – kettõnél több fajta gáz je-
lenléte esetén, több lépcsõben –, s a megfelelõ nyomásviszonyok beállí-
tására, szabályozására, a gáz szállítására, valamint a permeátum gyûjté-
sére folyadékzáras rendszert használnak.

(51) B05B 1/18 (2006.01)

A47K 3/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00307 (22) 2005.03.17.
(71) (72) Bihary Gábor, Debrecen (HU)
(54) Belsõ örvény-szabályozású, folyadéknyomásos porlasztószer-

kezet, általános szórásai, célra, különös tekintettel a zuhany-
megoldásokra

(57) Belsõ örvény-szabályozású, folyadéknyomásos porlasztószerke-
zet, általános szórási, célra, különös tekintettel a zuhanymegoldásokra,
amely ismert áramlástechnikai szabályzó és perdítõ elemek beépítésével
folyadék- és energiatakarékos porlasztást tesz lehetõvé a technika leg-
különbözõbb területein. Ilyen területek pl. a személyi tisztálkodás, zuha-
nyozás, egészségügy és általános, valamint speciális higiénia, vegy-
szer,- sugármentesítés stb., mezõgazdasági öntözés, párásítás, növény-
védelem, illetve egyszerûbb ipariszórási feladatok.

Szerkezeti ismertetõ: az 1. ábra lényeges konstrukciós elemeit a
pillangószelep (19), perdítõ elemmel (13a) összeépített szabályozó tû
(13), az osztott perdítõ kamra (kamraház 11b; zárófedél 12), szögemelõ
(15).

A porlasztó alapfunkciójának lényege az örvénylyuk, a szabályzó-
tû (13) általi szabályozása, ami végeredményben a szórási kúpokat és a
porlasztott folyadékok átlagos cseppméretét szabályozza, valamint a
nyomásszabályozó pillangószelep (19), ami a kemény és lágy, de min-
dig turbulens folyadékáramlást biztosítja.

A szerkezet energia- és folyadéktakarékos, miáltal környezetkí-
mélõ is. Extra szolgáltatása a szekunderfolyadékok beszívásos, folya-
matos adagolása.

(51) B05B 13/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00230 (22) 2001.06.29.
(71) PRO-TECH Beratungs- und Entwicklungs GmbH., Bécs (AT)
(72) Beckord, Volker, Hannover (DE)
(54) Gyártóeszköz jármûkarosszéria-részegység megtartásához
(86) PCT/EP 01/07499 (87) WO 03/004173
(74) Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
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(57) A találmány tárgya gyártóeszköz (10) jármûkarosszéria-részegysé-
gek megtartásához a jármûgyártás során valamely munkafolyamatnál,
különösen lakkozásnál. A feladat egy jobb, lényegesen olcsóbb és
könnyen kezelhetõ, ilyen típusú gyártóeszköz elõállítása, amelynek jel-
lemzõje, hogy mûanyag tartóként van kiképezve, két, a végéhez közel
elrendezett érintkezõ-, illetve kapcsolódási szakasszal (14) két karosszé-
ria részegység közé való beillesztésére és azok rögzítésére elõre megha-
tározott távolságban egymástól.

(51) B08B 15/00 (2006.01)

C10G 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03490 (22) 2002.10.15.
(71) (72) dr. Soós János György, Monostorpályi (HU)
(54) Eljárás növényvédõ szerekkel, kemikáliákkal, kellemetlen

szagú anyagokkal szennyezett mûanyagok ártalmatlanítására
és újrahasznosíthatóvá tételére

(57) A találmány tárgya egy a környezetvédelmi technikák körébe tarto-
zó eljárás, amely a címben megnevezett veszélyes hulladékok ártalmat-
lanítására, ill. hasznosítására szolgál. A találmány szerint a szennyezett
mûanyagokat vákuum vagy vákuum és hõ együttes hatásának teszik ki,
ill. elõzõleg apoláros oldószerben vagy apoláros és poláros oldószer
keverékben duzzasztják.

(51) B09B 3/00 (2006.01)

B29B 17/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00719 (22) 2005.07.26.
(71) Simon Lajos, Adony (HU)
(72) Simon Lajos, Adony (HU);

Simonné Tóth Éva Mónika, Adony (HU)
(54) Készülék mûanyag palackok zsugorítására
(74) Erdély Péter, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány szerinti készülékben, amely a palackot befogó egység-
gel és a palack egy részét körülvevõ fûtõelemmel van ellátva, a palackot
befogó egységben (1) a tömörítendõ palack (18) szájrészét (19) megtá-
masztó tömítõelem (9) és a tömörítendõ palack (18) nyakrészére (19) il-
leszthetõ szorítóelemek vannak, ahol a tömítõelem (9) rugóval (8) van
megtámasztva és levegõátvezetõ járattal (10) van ellátva, a levegõátve-

zetõ járat (10) pedig vákuumszivattyúval (3) van összekapcsolva. A tö-
mítõelem (9) és a rugó (8) egy célszerû kiviteli alaknál hengerben (5)
mozgatható, levegõátvezetõ járattal (11) ellátott dugattyúban (6) van
elhelyezve.

(51) B27B 17/06 (2006.01)

B27B 17/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00174 (22) 2006.03.03.
(71) HOROSZCOOP Külkereskedelmi Képviseleti Kft.,

Budapest (HU)
(72) dr. Orosz Csaba, Budapest (HU)
(54) Kézi láncfûrész vezetõlap hajtóvégoldali adapter
(57) A találmány tárgya kézi láncfûrész vezetõlapjának osztott kialakí-
tása két elembõl olyan módon, hogy a fûrészgépoldali adapter formája a
gép láncvezetõ csatlakozásának megfelelõen illeszkedik, míg a vezetõ-
lap másik, lánckereket is magába foglaló eleme teljesen egyforma
kialakítású.

(51) B29C 70/50 (2006.01)

B29B 15/10 (2006.01)

B29C 47/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 00598 (22) 2001.04.25.
(71) Saint-Gobain Vetrotex France S.A., Chambéry (FR)
(72) Boissonnat, Philippe, Challes-les-Eaux (FR);

Cooper, Edward, St.Catharines, Ontario (CA);
Zanella, Guy, Cognin (FR);
Carel, Rémi, Lyon (FR);
Macquart, Philippe, Asniéres (FR);
Gay, Thierry, Cluny (FR)
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(54) Eljárás és berendezés kompozit idomtest elõállítására, amely
kompozit idomtest hõre lágyuló szerves anyagból van, amely
erõsítõ szálakkal van megerõsítve

(30) 00/05260 2000.04.25. FR
(86) PCT/FR 01/01259 (87) WO 01/81073
(74) Kovács Kinga, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás kompozit idomtest elõállítására, amely
kompozit idomtestet hõre lágyuló, erõsítõ szálakkal megerõsített szer-
ves anyag alapon állítják elõ, és az eljárás során folytonos erõsítõ szála-
kat hoznak érintkezésbe a hõre lágyuló szerves anyaggal, és a kompozit
elemet formázzuk. A találmány szerinti eljárás során az alábbi lépéseket
végzik el:
– folytonos üvegszál és elsõ hõre lágyuló mûanyag alapon kialakí-

tott folytonos szálakat (11) hoznak össze úgy, hogy párhuzamos
helyezkedjenek el, és legalább egy, megfelelõen összeillesztett
szalagot (13) képeznek melegítéssel, és a szalagban (13) az erõsítõ
szálak (11) az elsõ hõre lágyuló mûanyaggal impregnáltan helyez-
kednek el, és

– a legalább egy szalagot (13) formázó szerszámba vezetik, amely-
nek mérete az idomtest keresztmetszetéhez illeszkedõen van kiala-
kítva, és legalább egy második olvadt hõre lágyuló szerves anya-
got vezetnek be egyidejûleg a formázó szerszámba a szalaggal
(13) vagy szalagokkal (13) érintkezésbe, és így hoznak létre egy
olyan idomtestet (10), amely legalább egy második hõre lágyuló
szerves anyagból van, amelyet legalább egy szalaggal (13) meg-
erõsítettek.
A találmány tárgya továbbá berendezés a találmány szerinti eljárás

megvalósítására. A találmány szerinti berendezés az alábbi elemekbõl
áll:
– egy olyan elembõl, amely folytanos üvegszálakból és elsõ hõre lá-

gyuló mûanyagból kialakított folytonos szálakból párhuzamos
szál (11) elrendezést hoz létre, egy olyan elemet, amely legalább
egy szalagot (13) létrehozó fûtõelem, ahol a szalagban (13) az
üvegszálak az elsõ hõre lágyuló mûanyaggal vannak impregnálva,
és

– formázószerszámot, amely az idomtest (10) keresztmetszetéhez il-
leszkedõre van kiképezve, továbbá egy olyan elemet, amely egy-
idejûleg alkalmas legalább egy szalag és legalább egy második ol-
vadt, hõre lágyuló szerves anyag bevezetésére a formázószer-
számba, a szalaggal vagy szalagokkal érintkeztetve, és ily módon
egy olyan idomtestet létrehozóan, amely legalább egy második
hõre lágyuló szerves mûanyagból van, amely legalább egy szalag-
gal (13) van megerõsítve.
A találmány továbbá idomtest, amely a találmány szerinti eljárás-

sal kerül elõállításra.

(51) B30B 11/00 (2006.01)

C10L 5/44 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00267 (22) 2006.03.30.
(71) BRUNNER Fémmegmunkáló Kft., Vecsés (HU)

(72) Brunner Ferenc, Vecsés (HU);
Milus István, Budapest (HU)

(54) Berendezés brikett elõállításához szalmából, szénából és/vagy
más növényi anyagból

(74) Tóth-Szabó István szabadalmi ügyvivõ, Budapest
(57) A találmány olyan berendezésre vonatkozik, amellyel brikett állít-
ható elõ szalmából, szénából és/vagy más növényi anyagból, és amely
legalább aprítóegységet és brikettsajtoló egységet tartalmaz. A talál-
mány szerint az aprítóegység (5) és a brikettsajtoló egység (8) közé egy
aprítéktároló tartály (11) van iktatva oly módon, hogy az aprítóegység
(5) egy aprítékszállító vezetéken (7) keresztül az aprítéktároló tartály
(11) belépõnyílásával (12), a brikettsajtoló egység (8) az aprítéktároló
tartály (11) kilépõnyílásával áll anyagszállító kapcsolatban, ahol az ap-
rítóegység (5) vagy önmagában egy áramló levegõ/apríték keveréket ki-
bocsátó egység avagy egy pneumatikus szállítóegység (6) van utána sor-
ba kötve. Az aprítéktároló tartály (11) belsõ tere egy elválasztóelemmel
(19) egy alsó térrészre (20) és egy felsõ térrészre (21) van osztva. Az alsó
térrész (20) felsõ tartományában van kialakítva az aprítéktároló tartály
(11) belépõnyílása (12), az alsó térrészben (20) alul van kialakítva az ap-
rítéktároló tartály (11) kilépõnyílása (13). A belépõnyílással (12) szem-
ben, az aprítéktároló tartályon (11) belül, egy terelõelem (29) van elhe-
lyezve. Az elválasztóelemben (19) egy, az alsó térrészt (20) és a felsõ
térrészt (21) összekötõ átömlõcsatorna (25) van, és a felsõ térrész (21)
levegõkibocsátó nyílásokkal (31) van ellátva, amelyekhez önmagában
ismert módon porzsákok (32) vannak a szájuknál fogva rögzítve.

(51) B30B 15/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 04143 (22) 2001.10.05.
(71) Carl Freudenberg, Weinheim (DE)
(72) Schlör, Ulrich, Darmstadt (DE);

Kadel, Werner, Birkenau (DE)
(54) Hajtogatott térbeli tárgy, különösen szûrõelem, valamint eljá-

rás és készülék a tárgy elõállítására
(30) P 100 49 980.5 2000.10.06. DE
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G. & K. Budapesti

Nemzetközi Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya hajtogatott térbeli tárgy, különösen bunda-
anyagból hajtogatott szûrõelem, valamint eljárás és készülék a tárgy elõ-
állítására. A térbeli tárgy (20) több sor (5, 6, 7) egymás mellé és egymás-
ba helyezett, üreges gúlaelembõl (30) áll.
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(51) B32B 3/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 04895 (22) 2001.11.14.
(71) (72) id. Mandzsu József, Budapest (HU);

ifj. Mandzsu József, Fót (HU);
Mandzsu Zoltán, Budapest (HU)

(54) Csúszásmentes takarólap, kelmével borított felületek letaka-
rására

(57) Csúszásmentes takarólap (1) kelmével borított felületek letakarásá-
ra, mely az alsó, a letakarandó felületet borító kelmével való érintkezés-
re szolgáló felszínén (4), a teljes felületen vagy annak egy vagy több ré-
szén a letakarandó felületet borító kelme szabad szálaival való csúszás-
gátló kapcsolódásra szolgáló csúszásgátló kiemelkedéseket (5) tartal-
maz, és csúszásgátló kiemelkedéseit (5) az alsó felszínéhez (4) véletlen-
szerû orientációval rögzített, megfelelõen merev és erõs érdesítõ ré-
szecskék képezik, és a csúszásgátló kiemelkedések (5) legalább egy ré-
sze olyan, melynek magassága 40 mikron és 3000 mikron között van és
az alsó felszínre (4) vett vetülete nagyobb, mint az alsó felszínnel (4) al-
kotott metszete. A csúszásmentes takarólap (1) csévetestet (16) tartal-
mazó tekercs (2) formájában van kiszerelve és/vagy mérete kisebb vagy
egyenlõ mint 20 m2.

(51) B32B 37/14 (2006.01)

B31F 1/20 (2006.01)

B31F 5/00 (2006.01)

B32B 7/10 (2006.01)

B32B 29/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02563 (22) 2004.12.13.
(71) (72) Adonyi Gábor, Budapest (HU);

Tichy Ákos, Budapest (HU)
(54) Eljárás dekorációs anyag elõállítására, valamint dekorációs

anyag
(57) A találmány tárgya eljárás dekorációs anyag elõállítására, amely-
nek során papír alapanyag felületére díszítést, elõnyösen reklámszöve-

get nyomtatnak, erre fóliaborítást visznek fel, és hullámosított anyag-
ként szerelik ki. A találmány értelmében az eljárás lényege, hogy a papír
alapanyagot ívekben készítik elõ, amelyre a díszítést, elõnyösen a rek-
lámszöveget nyomtatással viszik fel. Az ily módon nyomtatott papír-
alapanyag-íveket a fóliaborítás révén rögzítik egymás mellé, majd ezt
követõen a dekorációs anyag elõállítását vagy ismert módon történõ hul-
lámosítás révén valósítják meg, vagy a dekorációs anyagot hullámkar-
ton lemezre kasírozottan állítják elõ.

A találmány tárgya dekorációs anyag is, különösen az elõzõekben
ismertetett eljárások foganatosítására, amelynek papír alapanyaga felü-
letére díszítés, elõnyösen reklámszöveg van nyomtatva, ezen fóliaborí-
tás van rögzítve és hullámosított anyagként van megmunkálva. A deko-
rációs anyag a találmány értelmében úgy van kialakítva, hogy a fólia-
borításon a papír alapanyag ívekben van egymás mellé rögzítve és vagy
a hullámosított anyag tekercsként van kiszerelve, vagy pedig hullám-
karton lemezre van kasírozva.

(51) B60Q 1/14 (2006.01)

H01J 61/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00468 (22) 2004.02.23.
(71) (72) Takács Balázs, Balatonboglár (HU)
(54) Kiegészítõ lámpa jármûvekre
(57) A találmány kiegészítõ lámpa jármûvekre, lényege, hogy használa-
tával növelik a jelenlegi lámpák által bevilágított terület hosszát anélkül,
hogy ezzel fokozottabban zavarnák a szemben haladókat a közúti forga-
lomban. A találmány egy olyan lámpából és hozzá tartozó kiegészítõbõl
áll, mely lámpa meghatározott irányú fényt bocsát ki és kiegészítõ, mely
sûrû furatain csak azok a fénysugarak juthatnak át, amelyek az útburko-
lathoz viszonyítva párhuzamosak vagy az útburkolat felé tartanak.

(51) B60Q 7/00 (2006.01)

G09F 13/16 (2006.01)

G09F 13/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00172 (22) 2006.03.03.
(71) (72) Hoffmann Gábor, Tiszakécske (HU)
(54) Elektromos elakadásjelzõ eszköz
(74) Benkõné Csillag Lucia szabadalmi ügyvivõ, Budapest
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(57) A találmány etektromomos elakadásjelzõ eszköz, mely összecsuk-
ható-nyitható, kinyitva háromszög alakú lapos keretet (1) képez, mely-
nek egyik szárához (1B) rögzített, állítható talpazata (2) van és a keret
(1) mindkét oldalán fényvisszaverõ (3A) és fluoreszkáló (3B) zónákat
képzõ borítása van. A találmányt az jellemzi, hogy a keretbe (1) ágy tal-
pazatba (2) beépített integrált áramforrása (4) integrált vezérlõegysége
(5) a lapos keret (1) oldalfelületeire illeszkedõ optoelektronikai világító-
egységei (7) vannak, és az állítható talpazat (2) alsó felülete mágnessel
(9) van ellátva. Elõnyösen az integrált vezérlõegység (5) kapcsolóval (6)
ellátott astabil multivibrátor az áramforrás (4) törpefeszültségû telep; a
világítóegységek (7) LED-ek, melyek a lapos keret (1) szárain lineáris
alakzatban, egymástól közel egyenlõ távolságra helyezkednek el, a fluo-
reszkáló (3B) és fényvisszaverõ (3A) borítású zónák között vagy
valamelyik zónába süllyesztve; az állítható talpazatnak (2) rögzíthetõ és
szabályozhatóan változtatható állású lábai (8) vannak.

(51) B60R 19/20 (2006.01)

B60R 21/01 (2006.01)

B60R 21/34 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01178 (22) 2004.06.14.
(71) (72) Makai László, Tiszaug (HU)
(54) Gyûrõdõzóna-növelõ közlekedés biztonságtechnikai légzsák-

rendszer
(57) A készülék a gépjármûvek biztonságát növeli azáltal, hogy a fizikai
gyûrõdõ zóna méretét az elkerülhetetlen balesetet megelõzõ pillanatban
megnöveli egy légzsákkal, amely az ütközés elõtti pillanatban fújódik
fel. Az eddigi megoldásokkal ellentétben, ez a légzsák funkcióját nem az
utastéren belül látja el. A légzsákot, illetve légzsákokat célszerûen az
utastéren kívül, a karosszériaelemek alatt szükséges elhelyezni, amelye-
ket egy erre a célra kifejlesztett elektronika a megfelelõ idõpillanatban
aktivizál.

A találmány alkalmazási területe igen széles, elsõsorban a közle-
kedésbiztonsági feladatokra célszerû felhasználni, de alkalmazható
munkavédelmi feladatokra egyaránt. A találmány új távlatokat nyit a
légzsák jellegû rendszerek felhasználási területének. Elõnye az eddigi
biztonságtechnikai technológiákkal szemben, amelyek a fémváz irá-
nyított gyûrõdéses energiaelnyelésén alapulnak, ebben a megoldásban
légzsák segítségével további energiaelnyelõ zónát képeznek a hagyo-
mányos energiaelnyelõ zónák közé.

(51) B60R 21/00 (2006.01)

B60R 21/34 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02086 (22) 2004.10.15.
(71) (72) Szabados György, Budapest (HU)
(54) Eljárás és rendszer a gyalogosgázolások következményeinek

jelentõs csökkentésére
(57) Eljárás, illetve rendszer a gyalogosgázolások következményeinek
csökkentésére.

A rendszer elemei a jármû (5) elején elhelyezett ütközésérzékelõk,
amelyek az ütközés során jelet adnak egy vezérlõnek, amely ezek után
feloldva a fékezés parancsot, majd a jármû motorháztetejének elsõ és
oldalsó szélén lévõ légzsákoknak (2) üzembe helyezõ jelet ad. Ezt kö-

vetõen a vezérlõ újabb jelet ad, enyhe mértékû lassításra ad parancsot a
jármû számára.

(51) B60R 25/00 (2006.01)

B60R 25/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00941 (22) 2004.05.06.
(71) (72) Kelemen István, Apostag (HU)
(54) Elektromechanikus lopásgátló szerkezet
(57) A találmány lényege az, hogy elektromos impulzusokkal vezérel-
nek egy elektromágneses nyelvzárat. A zárás pillanatában a retesznyelv
visszahúzó elektromágnes kap egy áramimpulzust. A nyitás pillanatá-
ban pedig a zárnyelv visszahúzó elektromágnes kap impulzust.

Mind a zárást, mind pedig a nyitást tárolt rugóerõ biztosítja. Ez a
rugóerõ az elektromágnesek mûködésekor raktározódik el. A tárolt ru-
góerõ megfelelõ idõpontban felszabadul, és így tudja elvégezni vagy a
zárás vagy éppen a nyitás mûveletét. Magának a gépjármûnek a lezárá-
sa úgy történik, hogy a zárszerkezet testbõl rugóerõ által kitolt zárnyelv
beleilleszkedik a kormányösszekötõ rúdba mart zárnyelv fészekbe.
Illetve a féktárcsába mart fészekbe.

Ezáltal a gépjármû kormányozhatatlanná és gördülésmentessé vá-
lik. Mivel mind a kormány, mind pedig a kerekek rögzített állapotban
vannak ezért még a vontathatóság is teljes egészében lehetetlenné
válik.

(51) B62B 3/00 (2006.01)

B62D 59/04 (2006.01)

B62M 7/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01132 (22) 2004.06.04.
(71) (72) Dõry Zsófia, Szentendre (HU)
(54) Többfunkciós kézikocsi
(57) A találmány lényege, hogy a bicikli-utánfutót úgy átalakítják, hogy
az elõrenyúló vonórúdját (3) hátsó állásba lehet billenteni; billegés ellen
egy elülsõ kereket (5) kell rászerelni. A kétállású vonórúd (3) elülsõ, hát-
só helyzetben egyaránt a kormányrúd szerepét is betöltheti. A kerék-
hez/kerekekhez fék és/vagy motoros meghajtás kapcsolódhat. Adott

P343

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/9

Szabadalmi bejelentések közzététele

1. ábra

2. ábra

1. ábra



esetben szükség lehet arra, hogy a vonórúd (3) rögzítve legyen a vázhoz.
Erre egy alakkal záró vagy oldható kötõelemet tartalmazó rögzítõelem
szolgálhat.

A találmánynak két fõ alkalmazási módja:
1. Kormányozható, húzós kézikocsi, melynek vonórúdja (3) elülsõ

véghelyzetben van. A vonórúd (3) és az elsõ kerék (5) egymáshoz rög-
zített és a forgástengely (4) körül elfordítható. Erre az elfordulásra kor-
mányzáskor kerül sor. A forgástengely (4) az úttesttel hegyesszöget zár
be.

2. Az akár motorikus meghajtású kézikocsit a kezelõ a talajon áll-
va követi, vagy a vázra (1) ráállva a vonórúd (3) vízszintes irányú moz-
gatásával irányítja az elsõ kereket (5).

A bejelentés két ábrát tartalmaz, melyek a legjellemzõbb szerkeze-
ti egységeit mutatják.

(51) B62J 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01143 (22) 2005.12.09.
(71) (72) Keresztessy Tibor, Sátoraljaújhely (HU)
(54) Új formátumú, kényelmes és egészségvédõ kerékpárülés
(57) A találmány tárgya egy olyan kerékpárülés kivitelezése, ami kivál-
taná a hagyományos kerékpárülés hibáit, oly módon, hogy a testsúlyt
nem egy felületre, hanem három felületre osztja szét. Közben megtartja
azokat az elõnyöket, melyekkel a hagyományos ülés rendelkezett.

A bejelentés tárgya egy olyan új szerkezetû kerékpárülés, mely
megszünteti a hagyományos kerékpárülés használatánál, hosszabb út
megtétele után, az ülõcsontot ért koncentrált terhelés végett keletkezett
fájdalmat. A hagyományos kerékpárülésnél az egész testsúly majdnem
teljesen a fent említett csontra nehezedik.

(51) B62J 6/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00292 (22) 2006.04.12.
(71) (72) Sümeg István Andor, Hajdúsámson (HU)
(54) Súrlódásmentes generátor kerékpárhoz
(57) A találmány tárgya súrlódásmentes generátor kerékpárhoz, amely
megoldás lehetõvé teszi, hogy a kerékpár kerekének mozgása segítségé-
vel súrlódásmentesen, és a kerékpár hajtóerejének észrevehetõ csökke-
nése nélkül állítsuk elõ a kerékpár világításához szükséges elektromos
energiát.

A találmány szerinti generátor a kerékpár kerekéhez kapcsolódó
forgórészbõl és a kerékpárvázhoz (1) rögzített állórészbõl (5) áll, és a
forgórész állandó mágneseket (4) tartalmaz, valamint az állórész (5)
vasmagon (6) elhelyezett tekercsbõl (7) áll. Jellemzõje, hogy a generá-
tor forgórésze egy a kerékpár kerekének tengelyével (2) koncentriku-
san elhelyezett, állandó mágneseket (4) tartalmazó mágnestárcsa (3),
amely elõnyösen a kerék küllõihez (18) van rögzítve, és a generátor ál-
lórésze (5) egy U alakú vasmagon (6) elhelyezett egy vagy több te-
kercsbõl (7) áll, továbbá az U alakú vasmag (6) íves végei (20) úgy
vannak kiképezve, hogy az U alakú vasmag (6) íves végének (20) suga-
ra megegyezik a mágnestárcsa (3) külsõ peremének ívéhez tartozó su-
gárral, valamint a vasmag (6) íves végei (20) úgy helyezkednek el,
hogy elfordulás közben a mágnestárcsa (3) állandó mágnesei (4) közül
kettõ ellentétes pólussal mindig egyszerre kerül a vasmag (6) íves végei
(20) elé.

(51) B65H 18/00 (2006.01)

A61F 15/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 02927 (22) 2001.02.14.
(71) (72) Gál József, Tar (HU)
(54) Csévélõeszköz rugalmas kötözõanyag feltekeréséhez és kisi-

mításához
(57) A találmány tárgya csévélõeszköz rugalmas kötözõanyag feltekeré-
séhez és kisimításához, amely a gyógyászatban szorítókötésként, pólya-
ként alkalmazott szalagszerû kötözõanyagok gyors és ráncmentes fel-
csévélésére alkalmas.

A találmány szerinti csévélõeszköznek csévélõhengere és hajtó-
karja van. Jellemzõje, hogy a csévélõeszköznek felfogatóelemmel (1)
ellátott tartólapja (2) van, amelyen tengelyeken (10) elfordíthatóan rög-
zített simítóhengerek (5, 6) helyezkednek el, továbbá az eszköz csévé-
lõhengere (3) a tartólaphoz (2) rögzített tengelyen (17) elfordíthatóan
van elhelyezve, és a fogantyúval (8) ellátott hajtókar (7) a csévélõhen-
gerhez (3) csatlakozik.
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C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C01B 3/24 (2006.01)

F23D 14/00 (2006.01)

F23D 14/30 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03979 (22) 2002.11.15.
(71) (72) Nyakas Ernõ, Zalaegerszeg (HU)
(54) Fáklya, fõként kõolaj- és vegyiparban keletkezõ alacsony fû-

tõértékû, magas inertgáz és/vagy inertgázzal szennyezett leve-
gõtartalmú, esetenként mérgezõ alkotókat is tartalmazó hul-
ladékgázok elégetésére

(74) Farkas Tamás, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,
Budapest

(57) Fáklya, fõként kõolaj- és vegyiparban keletkezõ alacsony fûtõérté-
kû, magas inertgáz és/vagy inertgázzal szennyezett levegõtartalmú, ese-
tenként mérgezõ alkotókat is tartalmazó hulladékgázok elégetésére,
amely a hulladékgáz-égéstérbe (3a) történõ juttatására alkalmas égõfej-
jel (1a), az égõfejhez (1a) csatlakoztatott, hõálló lángstabilizáló betéttel
(4, 4b) lezárt égõkõ (3) belsejében kialakított égéstérrel (3a), valamint
jól éghetõ gázzal üzemelõ gyújtóberendezéssel és az ezeket mûködtetõ
vezérlõegységgel van ellátva, valamint az égõfej (1a) éghetõ gáz beve-
zetésére szolgáló fúvókából (1b) és az ekörül koncentrikusan elrende-
zett, nem éghetõ, inertgázzal szennyezett levegõbõl álló hulladékgáz be-
vezetésére szolgáló fúvókából (1) van kialakítva, továbbá az égõkõ (3)
égõoldali nyílása (10), és a hulladékgáz bevezetésére szolgáló fúvóka
(1) között atmoszférikus levegõ beszívására szolgáló, gyûrû alakú rés
(2) van elrendezve, valamint az égõkõ (3) falazatában (3b) legalább egy,
inertgáz bevezetésére alkalmas járat (5) van kialakítva, továbbá a járat
(5) bemeneti nyílása (6) az égõkõ (3) külsõ felületén (9), kilépõ nyílása
(7) az égõkõ (3) belsõ felületén (8) van elrendezve.

(51) C02F 1/30 (2006.01)

C02F 1/00 (2006.01)

C02F 1/72 (2006.01)

C02F 1/78 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03814 (22) 2002.11.06.
(71) (72) Nagy József, Sülysáp (HU);

Megyesi Csaba Mihály, Hajdúnánás (HU)
(54) Vas, ammónia víztisztító berendezés és eljárás víz tisztítására
(57) Víztisztító technológia tartalmaz búvárszivattyús vízkivételt (1),
vízsugárszivattyút (2), UV-C generátort (3), behatási és légkiválasztó
tartályt (4), szûrõberendezést (5), UV-A generátort (6), adszorpciós szû-
rõtartályt (7), térszíni tárolót (8), nyomásfokozó egységet (9), hidrofort
vagy magastározót (10) és iszapülepítõt (11), automatikus elektromos

vezérlõegységet. Minden berendezés esetén a víz beáramlására és ki-
áramlására szolgáló bemenettel és kimenettel van ellátva.

A mélyfúrású kútból búvárszivattyúval kitermelt vizet a vízsugár-
szivattyúra vezetik, amely nyomáskülönbség hatására az UV-C generá-
torból ózonnal kevert levegõt szív el az elõidézett vákuum hatására. Az
itt bekevert víz bejut az UV-C házba, ahol a levegõ és ózon hatására ka-
talitikus folyamat indul, lejátszódik az UV-fotolízis, a fotokatalitikus
és ózonos oxidáció. Az oxidáció után a légkiválasztó tartályba jut a ke-
zelt nyersvíz, ahol automata légkiválasztón keresztül eltávolítják a le-
vegõt. A légtelenítés után jut a kezelt nyersvíz a szûrõberendezésbe. A
szûrõberendezés felületkezelt, aktivált szûrõanyagot tartalmaz, függõ-
en attól, hogy a nyersvíz milyen szennyezõ anyagot tartalmaz. A felü-
letkezelt, aktivált szûrõanyag elvégzi a víz szûrését, felületén pehely
formájában visszatartja a szennyezõ anyagot.

A szûrõberendezés után az UV-A generátorba jut a szûrtvíz, ahol a
vízben levõ maradék ózon oxigénné történõ visszaalakítása és a víz csí-
rátlanítása is lezajlik. Az UV-A berendezés után jut a szûrtvíz az ad-
szorberes szûrõtartályba, ahol szintén felületkezelt, aktivált szûrõanyag
van elhelyezve. A szûrõanyag feladata a szûrtvízben levõ szabad gyö-
kök megkötése, amelyet a nagy felületi megkötõ képességû szûrõanyag
végez el.

A szûrõberendezéseket idõszakosan vissza kell öblíteni. A vissza-
öblítés során eltávozó iszapot iszapülepítõben kell elhelyezni, amelyet
veszélyes hulladékként kell kezelni.

A teljes szûrési folyamat végén a tározás, nyomásfokozás módo-
zata nem változik.

(51) C02F 1/64 (2006.01)

E02B 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 04506 (22) 2002.12.27.
(71) (72) Balogh Gyula Bogumil, Dunaújváros (HU)
(54) Eljárás alginit felhasználásával történõ szennyvíz, nehézfé-

mekkel és fémekkel szennyezett talaj, talajvíz tisztítására
(57) Alginitõrlemény elõnyösen gércei alginitõrlemény felhasználása
ivóvíz, talajvíz, szennyvíz fém- és nehézfémtartalmának kinyerésére
megkötésére, és a vízzel való visszaoldódás megakadályozására.

(51) C02F 3/00 (2006.01)

C02F 3/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00453 (22) 2004.02.20.
(71) ORGANICA ZRT., Budapest (HU)
(72) Czepek Gyula 50%, Szolnok (HU);

dr. Takács Zoltán 30%, Budapest (HU);
Kenyeres István 20%, Budapest (HU)
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(54) Berendezés szerves szennyezõdést tartalmazó szennyvíz, kü-
lönösen kommunális vagy/és élelmiszer-ipari szennyvizek ele-
veniszapos biológiai tisztítására, valamint eljárás a berende-
zés üzemeltetésére

(74) Rónaszéki Tibor, Budapest
(57) A berendezésnek fõreaktora (I) és elõtét-reaktora (II), valamint a
nyers szennyvíz betáplálására, a tisztított víz és az iszap eltávolítására,
valamint a fõreaktorba juttatott szennyvíztömeg levegõztetésére szolgá-
ló eszközei és az elõtét- reaktorban (II) elhelyezett keverõje (2) van, és
az a lényege, hogy a fõreaktor (I) és az elõtét-reaktor (II) között a
szennyvíz recirkuláltatására szolgáló eszközzel vagy eszközökkel ren-
delkezik.

Az eljárás során az elõtét-reaktor (II) és fõreaktor (I) között az
utóbbiban levegõztetett, és az elõbbiben mechanikusan kevert szenny-
vizet recirkuláltatják, így a biológiailag bontható szennyezõdés nitro-
géntartalmának nitrifikációval történõ átalakítása a fõreaktorban, míg a
nitrifikáció során képzõdõ nitrát biológiai úton történõ eltávolítása (de-
nitrifikáció) az elõtét-reaktorban történik, és az anaerob folyamatok
révén a biológiai foszforeltávolítás is biztosított.

(51) C03B 37/04 (2006.01)

D04H 1/72 (2006.01)

D04H 3/03 (2006.01)

D04H 3/08 (2006.01)

D04H 13/00 (2006.01)

E04B 1/76 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 01157 (22) 2001.07.12.
(71) Saint-Gobain Isover, Courbevoie (FR)
(72) Beaufils, Sébastien, Cernoy (FR);

Calero, Claire, Erquery (FR)
(54) Ásványgyapot-alapú hõ- és hangszigetelõ termékek és gyártásuk
(30) 00/09268 2000.07.13. FR
(86) PCT/FR 01/02282 (87) WO 02/06171
(74) Kacsuk Zsófia, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya olyan eljárás ásványgyapot-alapú hõ- és/vagy
hangszigetelõ termék gyártására, belsõ centrifugálással, sorban elrende-
zett (n db) szálképzõ elemeket tartalmazó gyártó soron (1), amelynek lé-
nyege, hogy legalább egy paramétert különbözõen állítanak be két
egymást követõ szálképzõ elemnél.

A találmány tárgya továbbá, ásványgyapot-alapú hõ- és/vagy
hangszigetelõ termék, amelyet elõnyösen a fenti eljárással állítanak
elõ, és amelynek lényege, hogy a vastagságán belül legalább egy tulaj-
donságában – különösen az ásványgyapot-szálak méretében, vagy az
ásványgyapot kémiai összetételében, vagy a termék megjelenésében
vagy mechanikai tulajdonságaiban és/vagy hõ/hangszigetelési tulaj-
donságaiban, és/vagy tûzállósági vagy gyúlékonysági képességében,
és/vagy hidrofóbicitásában – eltérések figyelhetõek meg.

(51) C04B 18/00 (2006.01)

C04B 14/00 (2006.01)

C08L 95/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 01131 (22) 2004.06.04.
(71) FRÍZ Veszélyes Hulladékot Kezelõ Kft. f.a., Budapest (HU)
(72) Jakab István, Szigetszentmiklós (HU)
(54) Eljárás galvániszap hasznosítására
(74) dr. Lukács László, dr. Lukács László és Társa Ügyvédi Iroda,

Budapest
(57) A találmány szerint, elsõ lépésben a galvániszapokból kémiai anya-
gok és betonjavító adalékok hozzákeverésével ún. frizettát állítanak elõ.
A frizettát kiszárítják és porrá õrlik.

A frizettát acélmentes betonszerkezetekben alkalmazzák, célsze-
rûen útalap betonban.

A frizettát a betonkeverõmûbe az ún. cement vonalon keresztül
táplálják be maximálisan 1 tömeg% mennyiségben.

A frizetta (és nehézfém alkotórészei) a beton végleges tönkreme-
neteléig, mintegy több száz évig el vannak megbízhatóan szigetelve
környezetüktõl.

(51) C07C 45/81 (2006.01)

C07C 49/17 (2006.01)

C12P 7/18 (2006.01)

C12P 7/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03174 (22) 2002.09.26.
(71) (72) dr. Hegoczki József, Budapest (HU);

dr. Radnai György, Budapest (HU);
dr. Vereczkey Gábor, Budapest (HU);
Virág Attila, Budapest (HU)

(54) Eljárás biodízel és növényolajipari melléktermékek biokon-
verzióval való hasznosítására

(74) dr. Radnai György, Budapest
(57) Eljárás biodízel és növényolajipari melléktermékek biokonverzió-
val való hasznosítására, mely abban áll, hogy glicerin parciális mikrobi-
ológiai oxidációjával fermentációs úton dihidroxiacetont állítanak elõ.
A fermentációt a glicerin és adott esetben más táptalajkomponensek fo-
lyamatos vagy szakaszos rátáplálásával süllyesztett, levegõztetett körül-
mények között végzik. Acetobacter vagy Gluconobacter genusba tarto-
zó baktériumtörzset asszimilálható nitrogénforrást és ásványi sót, továb-
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bá glicerint tartalmazó tápoldatba süllyesztett, levegõztetett körülmé-
nyek között tenyésztenek, majd a dihidroxiaceton végtermék megjele-
nését követõen, a fermentléhez szakaszosan vagy folyamatosan glicerint
és adott esetben asszimilálható nitrogénforrást és/vagy ásványi sókat
tartalmazó tápoldatot adagolnak. A biomasszát és a kalcium-karbonátot
lecentrifugálják, majd a fermentlevet derítik, szûrik. A dihidroxiacetont
tartalmazó szûrletet alkoholos azeotropdesztillációval vákuumban be-
párolják, majd kristályosítják.

(51) C07C 227/32 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00101 (22) 2006.02.09.
(71) Szegedi Tudományegyetem, Szeged (HU)
(72) dr. Forró Enikõ 40%, Szeged (HU);

dr. Fülöp Ferenc 60%, Szeged (HU)
(54) Rezolválási eljárás ciklusos béta-aminosavak és -észtereik

elõállítására
(74) dr. Gál Melinda, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás (I) általános képletû

ciklusos �-aminosavak és -észtereik – a képletben
R jelentése hidrogénatom vagy adott esetben helyettesített alkil-, al-

kenil-, alkinil-, cikloalkil-, cikloalkenil-, cikloalkinil-, aril- vagy
heteroarilcsoport, amelyekben bármely gyûrû homo- vagy hetero-
kondenzált lehet;

A jelentése alkiléncsoport vagy kettõs kötést tartalmazó alkenilén-
csoport, amely csoportokban adott esetben egy vagy több széna-
tom helyén nitrogén-; oxigén- és/vagy kénatom található;

R1 és R2 jelentése valamely szerves csoport, és királis szénatomot
jelöl –
enantiomereinek és azok sóinak elõállítására egy megfelelõ racém

észter enantioszelektív enzimmel végzett hidrolízisével, amelynek so-
rán a racemátból szelektíven csak az egyik enantiomer észter hidroli-
zál, majd a kapott enantiomer savnak a hidrolizálatlan másik enantio-
mer észtertõl való elválasztásával. A hidrolizálatlan másik enantiomer
észter hidrolízissel a megfelelõ másik enantiomer savvá alakítható. Az
eljárás mind cisz, mind transz enantiomerek elõállítására alkalmas.

(51) C07D 207/34 (2006.01)

A61K 31/40 (2006.01)

A61P 3/06 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00120 (22) 2006.02.14.
(71) EGIS Gyógyszergyár Rt., Budapest (HU)
(72) dr. Barkóczy József 24%, Budapest (HU);

dr. Kótay Nagy Péter 19%, Vác (HU);
dr. Simig Gyula 13%, Budapest (HU);
Cselenyák Judit 6%, Budapest (HU);
Szent-Királlyi Zsuzsanna 3%, Budapest (HU);
Bartha Ferenc 9%, Tiszavasvári (HU);
Katona Zoltán 8%, Eger (HU);
Vereczkeyné dr. Donáth Györgyi 7%, Budapest (HU);
dr. Nagy Kálmán 6%, Budapest (HU);
Németh Norbert 3%, Sopron (HU);
Ruzsics György 2%, Hõgyész (HU)

(54) Új kristályos atorvastatin-hemikalcium polimorf, az ezt tar-
talmazó gyógyszerkészítmény és eljárás elõllítására

(57) A találmány tárgya az atorvastatin hemikalcium [(�R, �R)-2-(4-flu-
or-fenil)-�, �-dihidroxi-5-(1-metil-etil)-3-fenil-4-{(fenil-amino)-kar-

bonil}-1H-pirrol-l-heptánsav hemikalcium só] új, az 1. ábrán bemuta-
tottal lényegében megegyezõ röntgen-diffraktogrammal jellemezhetõ
polimorf módosulata, a polimorfot tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek, eljárás a polimorf elõállítására és ennek felhasználása lipid anyag-
cserével kapcsolatos megbetegedések kezelésére szolgáló gyógyászati
készítmények elõállítására.

(51) C07D 209/34 (2006.01)

A61K 31/495 (2006.01)

C07D 401/12 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 00953 (22) 2004.05.11.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) Volk Balázs 20%, Budapest (HU);

dr. Barkóczy József 15%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 6%, Budapest (HU);
dr. Mezei Tibor 6%, Budapest (HU);
Kapillerné Dezsõfi Rita 3%, Budapest (HU);
Gacsályi István 13%, Budapest (HU);
Pallagi Katalin 8%, Budapest (HU);
Gigler Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Lévay György 5%, Budakeszi (HU);
Móricz Krisztina 4%, Budapest (HU);
Leveleki Csilla 4%, Budapest (HU);
Sziray Nóra 4%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 2.5%, Üröm (HU);
dr. Egyed András 2.5%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU)

(54) Alkil-oxindolok piperazin származékai, e vegyületeket tartal-
mazó gyógyászati készítmények, eljárás elõállításukra és al-
kalmazásuk

(57) A találmány olyan új, (I) általános képletû 3-szubsztituált in-
dol-2-on származékokra, ezek gyógyászatilag alkalmas savaddíciós sói-
ra, a (I) általános képletû vegyületek elõállítására, e származékokat tar-
talmazó gyógyszerkészítményekre és ezek gyógyszerként történõ fel-
használására vonatkozik, amelyekben R1 és R2 jelentése egymástól füg-
getlenül hidrogénatom, halogénatom, 1–7 szénatomos alkilcsoport, 1–7
szénatomos alkilláncot tartalmazó alkoxicsoport vagy trifluormetil-cso-
port; R3 jelentése hidrogénatom; R4 valamint R5 jelentése egymástól
függetlenül hidrogénatom, halogénatom, trifluormetilcsoport, vagy 1–7
szénatomos egyenes vagy elágazó szénláncú alkil- vagy alkoxicsoport;
m értéke 1, 2, 3 vagy 4; valamint az (I) általános képletû vegyületek
gyógyászatilag alkalmas savaddíciós sói.

A találmány szerinti vegyületek központi idegrendszeri és kardio-
vaszkuláris megbetegedések megelõzésére és kezelésére alkalmazha-
tók.
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(51) C07D 211/32 (2006.01)

A61K 31/435 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01167 (22) 2005.12.20.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Neu József 60%, Budapest (HU);

dr. Greiner István 20%, Budapest (HU);
Csabai János 10%, Budapest (HU);
Garadnay Sándor 10%, Esztergom (HU)

(54) Eljárás nagytisztaságú I-es kristályformájú Donepezil hidro-
klorid ipari elõállítására

(57) A találmány tárgya iparilag könnyen megvalósítható, gazdaságos
eljárás az alábbi (I) szerkezeti képletû 1-benzil-4-[(5,6-dimetoxi-l-inda-
non)-2-il]-metil-piperidin hidroklorid (Donepezil hidroklorid) ható-
anyagnak az alábbi reakcióséma szerint nagy kémiai tisztaságú I- es
kristálymódosulat formában történõ elõállítására.

Az elõállítás egyik kulcslépésében hidrogénezés során 5,6-dime-
toxi-2-(piridin-4-ilmetilén)indán-1-on hidrokloridot telítve csontszenes
Pd katalizátor mellett több mint 97 %-os HPLC-s tisztaságú 4-[(5,6-di-
metoxi-l-indanon)-2-il]-metil piperidin intermediert nyernek. A kristá-
lyosítási lépésben a Donepezil-hidroklorid vizes alkoholos oldatát és
kicsapószert elegyítve kapják ipari méretben a 99,95 % HPLC-s tiszta-
ságú I-es kristályformájú végterméket.

(51) C07D 215/42 (2006.01)

A61K 31/47 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00918 (22) 2006.12.18.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Keserû György 30%, Telki (HU);

Wéber Csaba 20%, Budapest (HU);
Bielik Attila 10%, Örkény (HU);
Bobok Amrita Ágnes 10%, Budapest (HU);
dr. Gál Krisztina 10%, Budapest (HU);
Meszlényiné Sipos Márta 10%, Budapest (HU);
Molnár László 5%, Budapest (HU);
dr. Vastag Mónika 5%, Budapest (HU)

(54) 3-benzénszulfonil-kinolin származékok, eljárás elõállításuk-
ra, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és az
eljárás intermedierjei

(57) A találmány az (I) általános képletû vegyületekre vonatkozik,

ahol
R1 és R2 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, halogéna-

tom, alkil-, alkoxi-, cianocsoport, adott esetben szubsztituált aminocso-
port vagy telített heterociklus, ahol a heteroatom nitrogénatom;

R3 és R4 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom, alkil-,
szubsztituált arilcsoport, mely a következõ szubsztituensek közül leg-
alább eggyel helyettesített: hidrogénatom, halogénatom, alkil-, alkoxi-
csoport, vagy

R3 és R4 jelentése a hozzájuk kapcsolódó N atommal együtt 5-7
szénatomos heterociklus, mely egy vagy kettõ heteroatomot tartalmaz-
hat a következõk közül választva: nitrogén-, oxigénatom, és amely he-
terociklus adott esetben hidrogénatommal, halogénnel, alkil, -alkihid-
roxi, -alkiloxikarbonil-, aminokarbonil-, OCH2CH2O-, benzil- vagy
szubsztituált fenilcsoporttal helyettesített;

R5, R6, R7 és R8 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom,
halogén, alkil-, alkoxi-, vagy cianocsoport, vagy
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R6 és R7 a hozzájuk kapcsolódó atom(ok)kal együtt telítetlen hete-
rociklus,

és/vagy enantiomerjeik és/vagy racemátjaik és/vagy diasztereo-
merjeik és/vagy ezek savakkal vagy bázisokkal alkotott gyógyászatilag
elfogadható sóik.

A találmány vonatkozik továbbá az ilyen vegyületek elõállítására
szolgáló eljárásokra, az eljárások intermedierjeire, a vegyületeket tar-
talmazó gyógyászati készítményekre, valamint ezek alkalmazására
mGluR5 receptor által mediált rendellenességek megelõzésére és vagy
kezelésére.

(51) C07D 221/12 (2006.01)

A61K 31/435 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01169 (22) 2005.12.20.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Beke Gyula 11%, Budakeszi (HU);

dr. Bozó Éva 7%, Budapest (HU);
dr. Czira Gábor 4%, Budapest (HU);
dr. Éles János 18%, Budapest (HU);
dr. Farkas Sándor 16%, Budapest (HU);
dr. Hornok Katalin 16%, Budapest (HU);
Schmidt Éva 7%, Budapest (HU);
dr. Szentirmay Éva 7%, Érd (HU);
Vágó István 7%, Budapest (HU);
dr. Vastag Mónika 7%, Budapest (HU)

(54) Bradykinin B1 receptor szelektív antagonista hatással rendel-
kezõ új fenatridin származékok

(57) A jelen találmány tárgyát a (I) általános képletû bradykinin B1 re-
ceptor antagonista hatású új fenantridin származékok képezik

ahol
R1 jelentése hidrogénatom vagy C1-C4 alkilcsoport;
R2 a következõ csoportok valamelyike (1) hidrogénatom; azzal a ki-

kötéssel, hogy R1 és R2 egyidejûleg nem lehet hidrogénatom;
(2)–(CH2)n-NRaRb, (3)–(CH2)n-CO-NRaRb, (4)–(CH2)m-X-Q,
(5)–CHRc-NRaRb; vagy

R1 és R2 azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez kapcsolódnak egy
olyan 4–7 tagú heterociklusos gyûrût képeznek, amely 1-3 hetero-
atomot tartalmaz a következõk közül O, S és N; ahol az említett
gyûrû tetszõlegesen szubsztituálva lehet a következõ csoportok-
kal: –CO-NRaRb, C1-C4 alkil, 4-(4,5-dihidro-lH-imidazol-2-il)-
benzil vagy 4-(1,4,5,6-tetrahidro-pirimidin-2-il)-benzil;

R3, R4, R5, R6 és R7 jelentése egymástól függetlenül hidrogénatom,
halogénatom, trifluormetil-, C1-C4 alkil, C1-C4 alkoxi vagy acetil-
csoport;

n jelentése 1 és 4 közötti egész szám;
Ra és Rb jelentése hidrogénatom, tetszõlegesen szubsztituált C1-C4 al-

kilcsoport, vagy Ra, Rb azzal a nitrogénatommal együtt, amelyhez
kapcsolódnak egy telített, részlegesen telített vagy aromás olyan
4–7 tagú gyûrût képeznek, amely 1–3 heteroatomot tartalmaz a
következõk közül O, S és N; ahol az említett gyûrû tetszõlegesen

szubsztituálva lehet a következõ csoportokkal: 1-piperidinil,
2-piperidinil, 4-piperidinil, 2-piridil vagy 4-piridil;

Rc jelentése metil-, hidroximetil-, benzil- vagy fenilcsoport;
m jelentése 0 és 6 közötti egész szám;
X jelentése egyes kötés, O vagy S;
Q jelentése fenilcsoport, mely tetszõlegesen szubsztituálva lehet

[1,4’]bipiperidinil-1’-il, 4,5-dihidro-lH-imidazol-2-il, -(CH2)n

-NH-(C=NH)-NH2 vagy -(CH2)m-(C=NH)-NH2 csoportokkal;
vagy 4-piperidinil-csoport, mely tetszõlegesen szubsztituálva le-
het 4-piperidinil-csoporttal; vagy C5-C7 cikloalkil-csoport, mely
tetszõlegesen szubsztituálva lehet -(CH2)m-NRaRb csoporttal,
valamint ezek optikai antipódjai vagy racemátjai és/vagy sói

és/vagy hidrátjai és/vagy szolvátjai, a találmány oltalmi körét képezik
továbbá a (I) általános képletû vegyületek elõállítására szolgáló eljárá-
sok, az azokat tartalmazó gyógyászati készítrnények és azok terápiás
alkalmazása a fájdalommal és gyulladással járó folyamatok kezelésé-
ben és/vagy megelõzésében.

(51) C07D 243/02 (2006.01)

A61K 31/51 (2006.01)

A61P 25/08 (2006.01)

A61P 25/16 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01212 (22) 2005.12.30.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Ling István 25%, Budapest (HU);

dr. Barkóczy József 25%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 8%, Üröm (HU);
Gigler Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Kertész Szabolcs 5%, Fót (HU);
dr. Szûcs Gyula 5%, Budapest (HU);
dr. Albert Mihály 4%, Budapest (HU);
dr. Kapus Gábor 4%, Pécel (HU);
dr. Szabó Géza 4%, Budapest (HU);
dr. Végh Miklós 4%, Budapest (HU);
dr. Ágoston Márta 3%, Budapest (HU);
dr. Lévay György 3%, Budakeszi (HU);
Móricz Krisztina 3%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU)

(54) Dihidro-2,3-benzodiazepin optikai izomerjei, ezek sztereosze-
lektív szintézise, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk

(57) A találmány tárgyát képezik az (I) képletû nagy enantiomer tiszta-
ságú dihidro-2,3-benzodiazepin-származékok, amelyek a 2,3-benzodia-
zepin gyûrû 4-es pozíciójában aszimmetria centrummal rendelkeznek,
valamint az eljárásnál használt új nagy enantiomer tisztaságú közbensõ
termékek. A vegyületek nem kompetitív AMPA-antagonista hatásuknál
fogva görcsgátló, izomrelaxáns és neuroprotektív hatással rendelkez-
nek.

(51) C07D 263/32 (2006.01)

A61K 31/421 (2006.01)

A61P 3/04 (2006.01)

C07D 413/04 (2006.01)
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C07D 417/04 (2006.01)

C07D 413/10 (2006.01)

C07D 277/24 (2006.01)

C07C 69/734 (2006.01) (13) A2
(21) P 07 00105 (22) 2002.07.25.
(71) Bayer Pharmaceuticals Corporation, West Haven,

Connecticut (US)
(72) Lowe, Derek B., Hamden, Connecticut (US);

Wickens, Philip L., Wallingford, Connecticut (US);
Ma, Xin, Bethany, Connecticut (US);
Zhang, Mingbao, Stamford, Connecticut (US);
Bullock, William H., Easton, Connecticut (US);
Coish, Philip D.G., New Haven, Connecticut (US);
Mugge, Ingo A., New Haven, Connecticut (US);
Stolle, Andreas, Wuppertal (DE);
Wang, Ming, Milford, Connecticut (US);
Wang, Yamin, Sandy Hook, Connecticut (US);
Zhang, Chengzhi, Orange, Connecticut (US);
Zhang, Hai-Jun, Middletown, Connecticut (US);
Zhu, Lei, Milford, Connecticut (US);
Tsutsumi, Manami, Stratford, Connecticut (US);
Livingston, James, Guilford, Connecticut (US)

(54) Indán-ecetsavszármazékok gyógyszerként való alkalmazása,
intermedierek és eljárás az elõállításukra

(30) 60/308,500 2001.07.27. US
60/373,048 2002.04.16. US

(86) PCT/US 02/23614 (87) WO 03/011842
(74) Baranyi Éva, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft,

Budapest
(57) A találmány olyan (I) álatlános képletû indán-ecetsav-származé-
kokra vonatkozik, amelyek hatóanyagként betegségek, például cukor-
betegség, elhízás, magas vérzsírszintek és érelmeszesedés kezelésére
szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására használhatók. A talál-
mány az indán-ecetsav-származékok elõállítására használható interme-
dierekre és az elõállításukra alkalmazható módszerekre is vonatkozik.

(51) C07D 401/02 (2006.01)

A61K 31/4725 (2006.01)

A61K 31/496 (2006.01)

A61P 1/00 (2006.01)

A61P 3/04 (2006.01)

A61P 5/00 (2006.01)

C07D 401/14 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

A61P 25/22 (2006.01)

A61P 25/24 (2006.01)

C07D 217/12 (2006.01)

C07D 217/24 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01089 (22) 2002.11.01.
(71) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
(72) Angst, Christof, Wilmington, Delaware (US);

Haeberlein, Markus, Södertälje (SE);
Hill, Daniel, Wilmington, Delaware (US);
Jacobs, Robert, Wilmington, Delaware (US);
Moore, Gary, Wilmington, Delaware (US);
Pierson, Edward, Wilmington, Delaware (US);
Shenvi, Ashokkumar Bhikkappa, Wilmington, Delaware (US)

(54) Gyógyászati hatású izokinolin-vegyületek és az ezeket tartal-
mazó gyógyszerkészítmények

(30) 0103644-1 2001.11.01. SE
(86) PCT/SE 02/01988 (87) WO 03/037887
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgyát az

általános képletû vegyületek – ahol
X aril- vagy heterociklikus csoport;
W -(C=O)-, -C(=O)NRa-, -NRaC(=O)-, -(C=O) (CH2)nNRaC(=O)-,

-C(=S)NRa-, -C(=O)CH2O-, -SO2NRa-, -NRaSO2-, -CH2NRa-,
-C(=O)CH2- vagy -CH2C(=O)- képletû, illetve általános képletû
csoport vagy 5 tagú heterociklikus csoport;

Y metiléncsoport, oxigén- vagy kénatom, szulfinil-, karbonil vagy
szulfonilcsoport, továbbá -N(Rb)-, -N(Rb)bO2-, -SO2NRb általános
képletû csoport vagy egyes kötés;

Z -Rb, aril-, heterociklikus, aril-(1–4 szénatomos alkil)-csoport, to-
vábbá -C (=O)ORa, -C (=O)NRa

2, -NHRb, (Ra)zN(1–6 szénatomos
alkil)- vagy -SO2Rc általános képletû csoport;

m = 0 vagy 1;
R1 alkilcsoport, halogénatom, -ORa, -SOpRa, -NRa

2 általános képletû
vagy cianocsoport;

R2 jelentése aril-, heterociklikus vagy karboxamidocsoport – és alkal-
mazásuk és ezeket tartalmazó, 5-HT1B és 5-HT1D antagonistaként
pszichiátriai rendellenességek kezelésére szolgáló gyógyszerké-
szítmények képezik.

(51) C07D 401/04 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 05346 (22) 2001.12.17.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Barkóczy József 21%, Budapest (HU);

dr. Bertha Ferenc 16%, Budapest (HU);
dr. Fetter József 16%, Gödöllõ (HU);
dr. Poszávácz László 31%, Budapest (HU);
dr. Simig Gyula 16%, Budapest (HU)

(54) Új gyógyszeripari közbensõ termék és eljárás az elõállítására
(57) A találmány tárgyát az (I) általános képletû indolszármazékok és az
elõállításukra szolgáló eljárás képezi. A képletekben
R1 jelentése hidrogénatom, 1–6 szénatomos alkilcsoport, benzilcso-

port, vagy adott esetben 1–3 szubsztituenssel helyettesített fenil-
csoport, ahol a szubsztituensek, egymástól függetlenül, halogéna-
tom, 1–4 szénatomos alkilcsoport vagy 1–4 szénatomos alkoxicso-
port lehetnek,

R2 jelentése hidrogénatom, 1–6 szénatomos alkilcsoport, benzilcso-
port, 1–4 szénatomos alkanoilcsoport, (1–4 szénatomos alkoxi)-
karbonil-csoport, fenoxi-karbonit-csoport vagy adott esetben 1–3
szubsztituenssel helyettesített fenilcsoport, ahol a szubsztituensek,
egymástól függetlenül, halogénatom, 1–4 szénatomos alkilcsoport
vagy 1–4 szénatomos alkoxicsoport lehetnek,

R3 jelentése hidrogénatom vagy 1–6 szénatomos alkilcsoport, és sav-
addíciós sói és/vagy szolvátjai.

Az (I) általános képletû indolszármazékok fontos gyógyszerkémi-
ai közbensõ termékek.
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(51) C07D 401/06 (2006.01)

A61K 31/517 (2006.01)

A61P 9/00 (2006.01)

C07D 239/86 (2006.01) (13) A2
(21) P 03 01173 (22) 2003.04.30.
(71) (72) dr. Sümegi Balázs 40%, Pécs (HU);

dr. Hideg Kálmán 40%, Pécs (HU);
dr. Kálai Tamás 20%, Pécs (HU)

(54) Kinazolinonszármazékok és azok alkalmazása PARP enzim
gátló hatású gyógyászati készítmények elõállítására

(74) dr. Török Ferenc, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy
Iroda Kft., Budapest

(57) A találmány tárgyát az (I) általános képletû kinazolinonszármazé-
kok és gyógyászatilag elfogadható sóik képezik, melyek egy DNS-javí-
tó enzimre, a poli(ADP-ribóz) polimerázra (PARP-ra) gátló hatást fejte-
nek ki, így olyan betegségek megelõzésére és kezelésére alkalmas gyó-
gyászati készítmények elõállítására alkalmazhatóak, melyeknél a
PARP-gátlás pozitív hatást fejt ki.

Az (I) általános képletben
R1 jelentése hidrogénatom vagy (a) általános képletû csoport;
R2 jelentése a) hidrogénatom vagy C1-6 alkilcsoport, ha R1 jelentése

hidrogénatomtól eltérõ, és b) amennyiben R1 jelentése hidrogéna-
tom, akkor R2 (b), (c) vagy (d) általános képletû csoport lehet.
A találmány tárgyát képezi továbbá a fenti vegyületek elõállítási

eljárása is.

(51) C07D 401/12 (2006.01)

A61K 31/506 (2006.01)

C07D 403/12 (2006.01)

C07D 409/12 (2006.01)

C07D 413/12 (2006.01)

C07D 417/12 (2006.01)

C07D 471/04 (2006.01) (13) A2
(21) P 03 02788 (22) 2003.08.29.
(71) Sanofi-Aventis, Párizs (FR)
(72) dr. Arányi Péter 5%, Budapest (HU);

Bata Imre 24%, Budapest (HU);
Bátori Sándor 9%, Budapest (HU);
Boronkay Éva 18%, Budapest (HU);
Bovy, Phillipe 3%, Mareil Marly (FR);
Kapui Zoltán 5%, Budapest (HU);
Susán Edit 5%, Dunakeszi (HU);
Szabó Tibor 5%, Budapest (HU);
Urbán-Szabó Katalin 14%, Budapest (HU);
Varga Márton 12%, Dunakeszi (HU)

(54) Adamantán és azabiciklo-oktán és -nonán-származékok, eljá-
rás elõállításukra és alkalmazásuk DPP-IV inhibitorokként

(74) CHINOIN Gyógyszer és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,
Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletû vegyületek – ahol
R jelentése
– nitrogénatomot tartalmazó egy- vagy kéttagú aromás gyûrû, elõ-

nyösen piridil, piridazinil, pirimidinil, pirazinil, imidazolil, pirazo-
lil, tiazolil, izotiazolil, oxazolil, izoxazolil, oxadiazolil, triazolil,
tetrazolil, triazinil, kinolinil, izokinolinil, cinnolinil, ftalazinil, ki-
nazolinil, kinoxalinil, benzimidazolil, indazolil, benzotiazolil,
benzoizotiazolil, benzoxazolil és benzizoxazolil csoport, mely
adott esetben mono- vagy diszubsztituált, egymástól függetlenül a
következõ csoportok egy vagy két képviselõjével: 1–4 szénatomos
alkilcsoport, 1–4 szénatomos alkoxicsoport, 2–5 szénatomos alko-
xikarbonilcsoport, halogénatom, trihalogén-metil csoport, metil-
tiocsoport, nitrocsoport, karboxamidocsoport, vagy cianocsoport,
vagy

– fenilgyûrû, mely mono- vagy diszubsztituált, egymástól függetle-
nül a következõ csoportok egy vagy két képviselõjével: 1–4 szén-
atomos alkilcsoport, 1–4 szénatomos alkoxicsoport, 1–4 szénato-
mos alkiléndioxi-csoport, trihalogén-metil csoport, metiltiocso-
port, nitrocsoport, cianocsoport, 2–5 szénatomos alkilkarbonil-
-csoport, 2–5 szénatomos alkoxi-karbonil-csoport, aminocsoport,
2–8 szénatomos dialkilamino-csoport, vagy

– R1aR2-CH csoport, ahol
– R1a 1–4 szénatomos alkilcsoport, egy vagy több, egymástól füg-

getlenül 1–4 szénatomos alkil, 1–4 szénatomos alkoxi, 1–4 szén-
atomos alkiléndioxi, halogén, trihalogénmetil, nitro, amino vagy
cianocsoporttal helyettesített fenil, benzil, feniletil, feniletenil, fe-
nilpropil, naftil, piridil, kinolil, izokinolil, cinnolinil, ftalazil, kina-
zolinilil, kinoxalinil, tienil, vagy furilcsoport,

– R2 hidrogén vagy metilcsoport, vagy
– R1b-CO csoport, ahol R1b 1–4 szénatomos alkilcsoport, egy vagy

több, egymástól függetlenül 1–4 szénatomos alkil, 1–4 szénato-
mos alkoxi, 1–4 szénatomos alkiléndioxi, halogén, trihalogénme-
til, nitro vagy cianocsoporttal helyettesített fenil, benzil, feniletil,
feniletenil, naftil, piridil, kinolil, izokinolil, cinnolinil, ftalazil, ki-
nazolinilil vagy kinoxalinil-csoport, aminocsoport, vagy hetero-
ciklusos csoport, elõnyösen pirrolidin, piperedin, piperazin, mor-
folin, tienil vagy furilcsoport, vagy

– p-toluolszulfonil-csoport
– B jelentése adamantán-, azabiciklo-oktán, vagy azabiciklo-nonán-

csoport,
– Z jelentése az (A), (B), (C), (D) vagy az (E) képletû csoport, –

és sóik, szolvátjaik, polimorf módosulataik, valamint izomerjeik,
azok sói, szolvátjai és polimorf módosulatai.
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(51) C07D 403/00 (2006.01)

A61K 31/4184 (2006.01)

C07D 405/00 (2006.01)

C07D 401/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 04 00883 (22) 2004.04.28.
(71) (72) dr. Hideg Kálmán 45%, Pécs (HU);

dr. Kálai Tamás 10%, Cegléd (HU);
dr. Sümegi Balázs 45%, Pécs (HU)

(54) Aciklusos aminnal szubsztituált 4-karboxamido-benzimida-
zolok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(74) dr. Somfai Éva, Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest
(57) Az (I) általános képletû 2-es helyzetben sztérikusan gátolt amint
tartalmazó 4-karboxamido benzimidazolszármazékok, ezek sói, elõállí-
tásuk, ezen vegyületek alkalmazása mint PARP inhibitorok és antioxi-
dánsok, valamint készítmények, amelyek az új vegyületeket közvetlen
gyógyászati alkalmazásra tartalmazzák. A jelenlévõ két különbözõ bio-
aktív funkció folytán a vegyületek mind PARP inhibitor, mind antioxi-
dáns sajátsággal bírnak.

A (I) általános képletben
R1 jelentése hidrogénatom, 1–4 szénatomos alkil-, vagy 1–4 szénato-

mos alkoxicsoport,
R2 jelentése hidrogénatom, 1–4 szénatomos alkil-, karboxil, (1–4

szénatomos alkoxi)-karbonil, karboxamido-, vagy arilcsoport
vagy heteroarilcsoport,

R3 jelentése hidrogénatom, 1–4 szénatomos alkil-, aril-metilén vagy
arilcsoport,

Y jelentése vegyértékvonal, egyenes vagy elágazó láncú 1–4 szén-
atomos alkén, karbonil-arnino-(1–4 szénatomos) alkén, vagy -S-
(CH2)m-csoport,
és minden fenti alkén-csoport ariléncsoporttal megszakított lehet,

n értéke zéró, vagy 1,

m értéke 1, 2, vagy 3,
Q jelentése hidrogénatom, hidroxilcsoport vagy oxigéngyök (0°)

vagy a szomszédos gyûrûben lévõ N atommal képzett -N=O (oxo-
immonium) csoport,

Z jelentése egyes vagy kettõs kötés

(51) C07D 407/14 (2006.01)

A61K 31/506 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00114 (22) 2004.07.08.
(71) ARPIDA AG, Münchenstein (CH)
(72) Greiveldinger-Poenaru, Sorana, Rheinfelden (CH);

Islam, Khalid, Reinach (CH);
Gillessen, Dieter, Pratteln (CH);
Burri, Kaspar, Binningen (CH)

(54) Benzofuránszármazékok és felhasználásuk mikróbás fertõzé-
sek kezelésére

(30) PCT/EP03/07537 2003.07.11. EP
(86) PCT/EP 04/07482 (87) WO 05/005418
(74) dr. Jalsovszky Györgyné ügyvéd, Budapest
(57) A találmány (I) általános képletû új benzofuránszármazékokra és
gyógyászatilag alkalmas sóikra vonatkozik.

A képletben
Rl jelentése (A) általános képletû csoport, ahol

R5 jelentése hidrogénatom, kis szénatomszámú 1–4 szénatomos
alkil-csoport; vagy (B) általános képletû csoport, ahol
R8 jelentése kis szénatomszámú alkoxi-, kis szénatomszámú alki-
lamino- vagy kis szénatomszámú 1–4 szénatomos alkil-csoport;
R9 jelentése kis szénatomszámú 1–4 szénatomos alkilcsoport;
R8 és R9 együtt egy vagy két azonos vagy különbözõ oxigén-
és/vagy nitrogénatomot tartalmazó, 5- vagy 6-tagú heterociklikus
gyûrû;
R6 jelentése hidrogénatom, halogénatom, nitro- vagy kis szén-
atomszámú alkoxicsoport;
R7 jelentése hidrogénatom;

R2 és R3 jelentése külön-külön hidrogénatom vagy kis szénatomszá-
mú 1–3 szénatomos alkilcsoport; vagy

R2 és R3 együtt kis szénatomszámú 1–3 szénatomos alkiléncsoportot
képez, amely az oxigénatomokkal együtt 5-, 6- vagy 7-tagú gyûrût
alkot;

R4 jelentése hidrogénatom.
A találmány továbbá a fenti vegyületek gyógyászati hatóanyag-

ként történõ felhasználására, e vegyületek elõállítására, egy vagy több
fenti vegyületet tartalmazó gyógyászati készítményekre és e készítmé-
nyek fertõzések ellen történõ felhasználására vonatkozik.
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(51) C07D 491/056 (2006.01)

A61K 31/551 (2006.01)

A61P 1/08 (2006.01)

A61P 21/02 (2006.01)

C07D 493/04 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01)

A61P 29/00 (2006.01)

C07D 317/58 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01211 (22) 2005.12.30.
(71) EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság,

Budapest (HU)
(72) dr. Ling István 16,8%, Budapest (HU);

dr. Barkóczy József 16,6%, Budapest (HU);
dr. Greff Zoltán 16,6%, Budapest (HU);
dr. Szénási Gábor 8%, Üröm (HU);
Gigler Gábor 5%, Budapest (HU);
dr. Kertész Szabolcs 5%, Fót (HU);
dr. Szûcs Gyula 5%, Budapest (HU);
dr. Albert Mihály 4%, Budapest (HU);
dr. Kapus Gábor 4%, Pécel (HU);
dr. Szabó Géza 4%, Budapest (HU);
dr. Végh Miklós 4%, Budapest (HU);
dr. Ágoston Márta 3%, Budapest (HU);
dr. Lévay György 3%, Budakeszi (HU);
Móricz Krisztina 3%, Budapest (HU);
dr. Hársing László Gábor 2%, Budapest (HU)

(54) Dihidro-2,3-benzodiazepin-származékok optikai izomerjei,
eljárás ezek sztereoszelektív szintézisére, alkalmazásuk, az
ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és az eljárás köz-
bensõ termékei

(57) Találmány tárgyát képezik az (I) általános képletû nagy enantio-
mertisztaságú dihidro-2,3-benzodiazepin-származékok, amelyek a 2,3-
benzodiazepin gyûrû 4-es pozíciójában aszimmetriacentrummal rendel-
keznek, eljárás ezek elõállítására, valamint az eljárásnál használt új,
nagy enantiomertisztaságú közbensõ termékek. A vegyületek nem-
kompetitív AMPA antagonista hatásuknál fogva, görcsgátló, izomrela-
xáns és neuroprotektív hatással rendelkeznek.

Az (I) általános képletben X és Y együttesen metilén-dioxicsoport,
R 1–4 szénatomos alkilcsoportot jelent.

(51) C07D 495/04 (2006.01)

A61K 31/4365 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01170 (22) 2005.12.20.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Nógrádi Katalin 35%, Budapest (HU);

dr. Keserû György 5%, Telki (HU);

Bielik Attila 5%, Budapest (HU);
dr. Gáti Tamás 5%, Budapest (HU);
dr. Gál Krisztina 20%, Budapest (HU);
dr. Vastag Mónika 15%, Budapest (HU);
Bobok Amrita Ágnes 15%, Budapest (HU)

(54) 2-Heteroaril-3-fenil-tieno[2,3-b]piridinek, eljárás elõállítá-
sukra, alkalmazásuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(57) A találmány oltalmi körébe az általános képletû vegyületek

ahol
Y jelentése hidrogénatom, alkilcsoport, halogénatom, vagy alkoxi-

csoport;
Z jelentése hidrogénatom vagy alkilcsoport;
R jelentése adott esetben szubsztituált heteroarilcsoport és/vagy sóik

és/vagy hidrátjaik és/vagy szolvátjaik tartoznak.
A találmány oltalmi körébe tartoznak továbbá az ilyen vegyületek

elõállítására szolgáló eljárások, a vegyületeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények, valamint ezek alkalmazása mgluRl és mgluR5 receptor
által mediált rendellenességek megelõzésére és/vagy kezelésére alkal-
mas gyógyszerkészítmények elõállítására.

(51) C07D 495/04 (2006.01)

A61K 31/4365 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01168 (22) 2005.12.20.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Nógrádi Katalin 20%, Budapest (HU);

Wágner Gábor András 10%, Budapest (HU);
dr. Keserû György 5%, Telki (HU);
Bielik Attila 5%, Budapest (HU);
dr. Gáti Tamás 5%, Budapest (HU);
dr. Háda Viktor 2.5%, Budapest (HU);
dr. Kóti János 2.5%, Tiszavasvári (HU);
dr. Gál Krisztina 20%, Budapest (HU);
dr. Vastag Mónika 15%, Budapest (HU);
Bobok Amrita Ágnes 15%, Budapest (HU)

(54) 2-(Acil, oxikarbonil vagy aminokarbonil)-3-fenil-tieno [2,3-
b]piridinek, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és a vegyüle-
teket tartalmazó gyógyászati készítmények

(57) A találmány az (I) általános képletû vegyületekre

– ahol
X jelentése az alábbiak közül választott: -(CH2)n , -CH=CH-, -NH-,

-N(CH3)-, -O-, -OCH2-, -CH2COO-, -NHCH2COO- csoport;
n jelentése 0, 1 vagy 2;
Y jelentése hidrogén-,fluor-, klór-, brómatom vagy metilcsoport;
Z jelentése hidrogénatom vagy metilcsoport;
R jelentése adott esetben szubsztituált alkil-, cikloalkil-, fenil-, hete-

roaril csoport, –
és/vagy geometriai izomerjeikre és/vagy sóikra és/vagy hidrátjaik-

ra és/vagy szolvátjaikra vonatkozik.
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A találmány vonatkozik továbbá az ilyen vegyületek elõállítására
szolgáló eljárásokra; az ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati ké-
szítményekre, valamint ezek alkalmazására rnGluRl és mGluR5 recep-
tor által mediált rendellenességek megelõzésére és/agy kezelésére szol-
gáló gyógyászati készítmények elõállítására.

(51) C07D 495/04 (2006.01)

A61K 31/4365 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00919 (22) 2006.12.18.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Nógrádi Katalin 20%, Budapest (HU);

Wágner Gábor András 10%, Budapest (HU);
dr. Keserû György 5%, Telki (HU);
Bielik Attila 5%, Örkény (HU);
dr. Gáti Tamás 5%, Budapest (HU);
dr. Háda Viktor 2,5%, Budapest (HU);
dr. Kóti János 2,5%, Tiszavasvári (HU);
dr. Gál Krisztina 20%, Budapest (HU);
dr. Vastag Mónika 15%, Budapest (HU);
Bobok Amrita Ágnes 15%, Budapest (HU)

(54) 7H-Tieno[2,3-b]piridin-6-on-származékok, eljárás elõállítá-
sukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(57) A találmány oltalmi körébe az (I) általános képletû, új mGluRl és
mG1uR5 receptoraltípust preferáló ligandumok,

ahol
X jelentése CO, SO vagy SO2 csoport;
Y jelentése oxigénatom, OCH2, (CH2)n, NH vagy NHCH2 csoport;
n jelentése egész szám, melynek értéke 0–2 közötti;
R1 jelentése adott esetben szubsztituált alkil, cikloalkil, fenil, bifenil-

vagy heterociklilcsoport;
R2 jelentése adott esetben szubsztituált fenil- vagy heterociklilcso-

port, vagy NR3R4 csoport, ahol R3 és R4 jelentése egymástól füg-
getlenül hidrogén vagy alkilcsoport, vagy R3 és R4 a hozzájuk
kapcsolódó N atommal együtt 5–7 szénatomos heterociklus, mely
adott esetben egy vagy több heteroatomot tartalmazhat a követke-
zõk közül választva: nitrogén-, oxigén-, kénatom, és/vagy tauto-
merjeik és/vagy sóik és/vagy hidrátjaik és/vagy szolvátjaik tartoz-
nak.
A találmány oltalmi körébe tartoznak továbbá, az ilyen vegyületek

elõállítására szolgáló eljárások, a vegyületeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények, valamint ezek alkalmazása mgluRl és mgluR5 receptor
által mediált rendellenességek megelõzésére és/vagy kezelésére szol-
gáló gyógyszerkészítmények elõállítására.

(51) C07D 495/04 (2006.01)

A61K 31/4365 (2006.01)

A61P 25/00 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00920 (22) 2006.12.18.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) dr. Nógrádi Katalin 20%, Budapest (HU);

Wágner Gábor András 10%, Budapest (HU);
dr. Keserû György 5%, Telki (HU);
Bielik Attila 5%, Budapest (HU);
dr. Gáti Tamás 5%, Budapest (HU);
dr. Háda Viktor 2,5%, Budapest (HU);

dr. Kóti János 2,5%, Tiszavasvári (HU);
dr. Gál Krisztina 20%, Budapest (HU);
dr. Vastag Mónika 15%, Budapest (HU);
Bobok Amrita Ágnes 15%, Budapest (HU)

(54) Szubsztituált tieno[2,3-b]piridinek, eljárás elõállításukra, al-
kalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(57) A találmány az (I) általános képletû vegyületekre vonatkozik,

ahol
X jelentése SO- vagy SO2- csoport;
Y jelentése -(CH2)n , -NH-, -NHCH2- csoport;
n jelentése 0 vagy l;
Z jelentése hidrogénatom, vagy egy szubsztituens a következõk

közül alkil-, nitrocsoport, halogénatom, alkoxi-, trifluormetil-, cia-
no-, amino-, alkilamino-, dialkilamino-, aminometil-, alkilamino-
metil-, dialkilaminometil-, hidroxil-, alkilszulfonilamino-csoport;

R1 jelentése adott esetben helyettesített alkil-, cikloalkil-, fenil-, bife-
nilcsoport vagy heterociklus;

R2 jelentése adott esetben helyettesített fenilcsoport vagy heterocik-
lus, vagy

NR3R4 csoport, ahol R3 és R4 jelentése egymástól függetlenül hidrogé-
natom és adott esetben szubsztituált alkilcsoport, vagy R3 és R4 je-
lentése a hozzájuk kapcsolódó N atommal együtt 5–7 szénatomos
szubsztituált heterociklus, mely egy vagy több heteroatomot tar-
talmazhat, vagy

NH-CO-NR5R6 csoport, ahol R5 és R6 jelentése egymástól függetlenül
hidrogénatom és adott esetben szubsztituált alkilcsoport, vagy R5
és R6 jelentése a hozzájuk kapcsolódó N atommal együtt 5–7 szén-
atomos szubsztituált heterociklus, mely egy vagy több heteroato-
mot tartalmazhat; és/vagy hidrátjaik és/vagy szolvátjaik és/vagy
ezek savakkal vagy bázisokkal alkotott gyógyászatilag elfogadha-
tó sóik.
A találmány vonatkozik továbbá, a vegyületek elõállítására szol-

gáló eljárásokra, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények-
re, valamint ezek alkalmazására mGluRl és mGluR5 receptor által me-
diált rendellenességek megelõzésére és/vagy kezelésére szolgáló gyó-
gyászati készítmények elõállítására.

(51) C07D 495/04 (2006.01) (13) A2
(21) P 06 00194 (22) 2006.03.09.
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Garadnay Sándor 60%, Esztergom (HU);

dr. Greiner István 30%, Budapest (HU);
Neu József 10%, Budapest (HU)

(54) Eljárás (S)-(+)-metil-(2-klórfenil)-(6,7-dihidro-4H-tie-
no[3,2-c]piridin-5-il)-acetát-hidrogénszulfát polimorf I-es
módosulatának elõállítására

(57) A találmány tárgya eljárás gyógyászati felhasználásra alkalmas (I)
képletû (S)-(+)-metil-(2-klórfenil)-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piri-
din-5-il)-acetát-hidrogénszulfát

polimorf I-es módosulatának elõállítására éterben oldott
(S)-(+)-metil-(2-klórfenil)-(6,7-dihidro-4H-tieno[3,2-c]piridin-5-
-(il)-acetát, valamint C6-C11 szénláncú alkohol kénsavas oldatának ele-
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gyítésével, és a kivált (S)-(+)-klopidogrel-hidrogénszulfát polimorf
I-es módosulat anyalúgtól történõ elkülönítésével.

(51) C07J 1/00 (2006.01)

C07J 53/00 (2006.01)

C12P 33/06 (2006.01)

C12P 33/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01157 (22) 2005.12.16.
(71) RICHTER Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(72) Szomszéd Lívia 28%, Budapest (HU);

dr. Olasz Katalin 25%, Budapest (HU);
dr. Szegedi Mihály 20%, Budapest (HU);
Nagy Lajos 12%, Budapest (HU);
Pécsné Rázsó Ágnes 10%, Budapest (HU);
Balogh Gábor 5%, Budapest (HU)

(54) Mikrobiológiai eljárás 4-androsztén-3,17-dion hidroxi-szár-
mazékainak elõállítására

(57) A találmány tárgya eljárás az (I) általános képletû vegyületek

– ahol a képletben R jelentése hidrogénatom vagy hidroxilcsoport
– elõállítására, 4-androsztén-3,17-dion fermentáció útján történõ sze-
lektív hidroxilezésével, olyan módon, hogy
a) az olyan (I) általános képletû vegyületek elõállítása esetén, ahol R

jelentése hidrogénatom, hidroxilezõ mikroorganizmusként Peni-
cillium simplicissmum (NCAIM F 001327) fonalas gombatörzset
vagy Fusarium equiseti (NCAIM F 001237) fonalas gombatörzset
alkalmaznak, azzal a megkötéssel, hogy utóbbi esetben a fermen-
tációt legfeljebb 45 óra idõtartam után állítják le;

b) az olyan (I) általános képletû vegyületek elõállítása esetén, ahol R
jelentése hidroxilcsoport, hidroxilezõ mikroorganizmusként Fusa-
rium equiseti (NCAIM F 001237) fonalas gombatörzset, legalább
48 órai fermentációs technológiai idõtartam alkalmazása mellett,
használnak.

(51) C07K 14/195 (2006.01)

C07K 14/255 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02683 (22) 2004.12.29.
(71) MTA Enzimológiai Intézet 25%, Budapest (HU);

MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet 5%,
Budapest (HU);
Pannon Egyetem 70%, Veszprém (HU)

(72) dr. Vonderviszt Ferenc 70%, Veszprém (HU);
dr. Závodszky Péter 15%, Budapest (HU);
Kamondi Szilárd 10%, Budapest (HU);
dr. Bársony István 5%, Budapest (HU)

(54) Receptorként alkalmazható, módosított flagellinek és flagel-
láris filamentumok, valamint eljárások elõállításukra

(74) Honty László, Budapest
(57) A találmány tárgya általánosságban a baktériumok flagelláris fila-
mentumait felépítõ flagellinfehérjébõl adott célmolekulák hatékony fel-
ismerésére és megkötésére képes receptorok elõállítása.

Közelebbrõl, a találmány tárgyát képezik receptorként alkalmaz-
ható, módosított flagellinek és flagellinfragmensek, továbbá ezeket tar-
talmazó filamentáris receptorstruktúrák, eljárások elõállításukra és al-
kalmazásaik.

A flagellin alapú receptorok baktériumokkal nagy mennyiségben
olcsón termeltethetõk, a sejtek feltárása nélkül könnyen tisztíthatók, s
emellett még a flagellin polimerizációs képességénél fogva különféle

filamentáris objektumok építésére is alkalmazhatók. Flagellinrecepto-
rokból kívánt méretû és felépítésû filamentumokat állíthatnak elõ, ame-
lyek felületén nagy kötõhelysûrûség található. Ezek a szupramolekulá-
ris rendszerek biológiai szenzorok, diagnosztikai kitek alapeleméül
szolgálhatnak.

(51) C08J 11/00 (2006.01)

C08C 19/00 (2006.01)

C10B 47/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 03636 (22) 2002.10.28.
(71) (72) Lekrinszki István, Csongrád (HU)
(54) Pirolizáló berendezés használt õrölt autógumi feldolgozására
(57) A szabadalom tárgya egy olyan üzem, mely az aprított gumihulla-
dékot zárt térben, hevítve, abból folyadékot, éghetõ gázt, és kormot állít
elõ.

(51) C09D 11/00 (2006.01)

C09D 11/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00312 (22) 2005.08.16.
(71) Hewlett-Packard Development Company, L.P., Houston,

Texas (US)
(72) Byers, Gary W., San Diego, California (US);

Anderson, Richard, San Diego, California (US);
Choy, Mark L., San Diego, California (US)

(54) Társoldószerek nyomtatófolyadékokban
(30) 10/951,411 2004.09.27. US
(86) PCT/US 05/29432 (87) WO 06/036364
(74) dr. Fehérvári Flóra, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány vizes nyomtatófolyadékra vonatkozik, amely legalább
egy hullámosodás-gátló társoldószert tartalmaz, ahol a legalább egy hul-
lámosodás-gátló társoldószer legalább egy belsõsó-vegyületet tartal-
maz, amelynek egy sp3 hibrid állapotú nitrogén-kationja és egy ehhez
csatlakozó, olyan anionos töltése van, amely izoláltan helyezkedik el
egy az sp3 hibrid állapotú nitrogén-kationionhoz közvetlenül kötõdõ
oxigén-anionon, vagy egy karboxilátcsoport oxigénjein.

A találmány kiterjed egy, a nyomtatott papíron jelentkezõ papír-
hullámosodás elkerülésére alkalmas, a fent ismertetett vizes nyomtató-
folyadék alkalmazásával végzett eljárásra, továbbá a nyomtatott papír
papírhullámosodásának elkerülésére alkalmas, a fent ismertetett vizes
nyomtatófolyadék alkalmazásán alapuló nyomtatórendszerre.

(51) C12C 12/00 (2006.01)

A61K 36/19 (2006.01)

C12G 3/06 (2006.01)

A61K 36/59 (2006.01) (13) A2
(21) P 05 01112 (22) 2002.01.25.
(71) Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi (IN)
(72) Pushpangadan, Palpu, Uttar Pradesh (IN);

Mehrotra, Shanta, Uttar Pradesh (IN);
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Rawat, Ajay Kumar Singh, Uuttar Pradesh (IN);
Khatoon, Sayyada, Uttar Pradesh (IN);
Srivastava, Sharad Kumar, Uttar Pradesh (IN);
Rastogi, Subha, Uttar Pradesh (IN);
Chaubey, Manjoosha, Uttar Pradesh (IN);
Agnihotri, Adarsh Kumar, Uttar Pradesh (IN)

(54) Andrographis növénybõl készített, egészségjavító, fermentált
növényi ital

(86) PCT/IB 02/00389 (87) WO 03/062367
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya egészségjavító, fermentált növényi ital, amely
az Andrographis növény extraktuma mellett, árpa-, búza- és/vagy gyü-
mölcskivonatot tartalmaz, etanolkoncentrációja 3–13 térfogat% az ital
egészére számítva, és adott esetben tartalmazza még a Tinospora növény
kivonatát és más adalékokat.

A találmány tárgya továbbá, eljárás az egészségjavító növényi ital
elõállítására, elõnyösen keserûanyag bejuttatására az említett egészség-
javító italba, és az egészségjavító ital alkalmazása gyógyhatással ren-
delkezõ sörként vagy gyógyhatással rendelkezõ sör elõállítására.

D – SZEKCIÓ
TEXTIL, PAPÍR

(51) D01F 9/00 (2006.01)

D01D 5/00 (2006.01)

D21F 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 00 04962 (22) 2000.12.15.
(71) Humatro Corporation, New York, New York (US)
(72) Neve feltüntetésének mellõzését kérte
(54) Elektromos fonási eljárás, flexibilis szerkezetekhez alkalmas

keményítõ filamentek elõállítására
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi

Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya keményítõszálak sokaságát tartalmazó rugal-
mas szerkezet. A szerkezet legalább egy elsõ tartományt és egy második
tartományt tartalmaz, és az elsõ és második tartomány mindegyikének
legalább egy közös intenzív tulajdonsága van, amely a sûrûséget, a rizs-
masúlyt, a magassági szintet, az opacitást, a kreppsûrûséget és ezek bár-
mely kombinációját tartalmazó csoportból van kiválasztva. Az elsõ tar-
tomány közös intenzív tulajdonságának értéke különbözik a második
tartomány közös intenzív tulajdonságának értékétõl.

(51) D04H 3/10 (2006.01)

D04H 1/42 (2006.01)

D04H 1/46 (2006.01)

D04H 3/14 (2006.01)

D04H 1/54 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 01969 (22) 2000.07.21.
(71) Carl Fraudenberg KG, Weinheim (DE)

(72) dr. Groten, Robert, Sundhoffen (FR);
Schilling, Holger, Hemsbach (DE);
Bremann, Arnold, Weinheim (DE);
von der Mühlen, Hartwig, Dossenheim (DE)

(54) Fátyolbunda tisztaszobabeli védõruházathoz
(30) 199 34 442.6 1999.07.26. DE
(86) PCT/EP 00/07032 (87) WO 01/07698
(74) Mészárosné Dónusz Katalin, S.B.G & K. Szabadalmi és

Ügyvédi Iroda, Budapest
(57) A találmány tárgya fátyolbunda tisztaszobabeli védõruházathoz. Ez
az ismételten többször használható fátyolbunda 0,2 dtex-nél kisebb fi-
nomságú szupermikro-filamensekbõl áll, amelyek vízsugaras hasítással
2 dtex-nél kisebb finomságú, többalkotós filamensekbõl vannak elõállít-
va. Ezek a filamensek olvasztva szõve, aerodinamikusan nyújtva van-
nak, fátyolbundává vannak terítve és a hasítás elõtt vízsugárral elõ
vannak keményítve.

(51) D06M 17/06 (2006.01)

B32B 37/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 04420 (22) 2001.02.26.
(71) (72) Cianchini, Ardenzo, Montale (IT);

Innocenti, Gualtiero, Montale (IT)
(54) Eljárás és gép hõre megömlõ anyag és textilek összeragasztá-

sára
(30) FI2000A000074 2000.03.24. IT
(86) PCT/IT 01/00090 (87) WO 01/71090
(74) Csanak Tiborné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) Két textil (3, 15) közül az egyik textil (3) egy nagyon vékony hõre
megömlõ anyagú réteget (1X) tart és hordoz, amit az õt tartó és hordozó
textillel (3) érintkezõ felületével átellenes felülete felõl addig melegíte-
nek, amíg a réteget (1X) teljes vastagságában képlékennyé nem teszik,
és utána felviszik az elsõ textilre (3) a másik textilt (15), és a két textilt
(3,15) összenyomják.

(51) D06N 3/00 (2006.01)

D06N 3/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 03 03752 (22) 2001.07.30.
(71) Bayer Ag., Leverkusen (DE)
(72) Bälz, Werner, Bergisch Gladbach (DE);

Jestel, Frank, Haan (DE);
Urban, Jürgen, Köln (DE);
Stübben, Benno, Köln (DE);
Schütze, Detlev-Ingo, Köln (DE)

(54) Bevont, hajlékony textíliafelületek
(30) 100 39 249.0 2000.08.11. DE
(86) PCT/EP 01/08790 (87) WO 02/14596
(74) Molnár Imre, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány barkázott, PUR-rendszerrel bevont textíliafelületekre,
elõállításukra irányuló eljárásra és dekoratív alapanyagkénti alkalmazá-
sára vonatkozik. A sík textíliát adott esetben PUR-diszperzióval átitatva,
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majd ezt koaguláltatva megszilárdítják, utána egy vagy több réteggel be-
vonják, majd hõkezelik. A kész barkázott anyag felsõruházat, cipõfelsõ-
rész és -bélés, bõrdíszmû, kárpitanyag-alapanyagként, valamint gépko-
csi belsõ terének kialakítására alkalmazható.

(51) D21B 1/08 (2006.01)

D21B 1/34 (2006.01)

D21J 3/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 02627 (22) 2001.06.27.
(71) (72) Nagy Lantos Marianna, Budapest (HU)
(54) Eljárás egyszerû és bonyolult formák elõállítására hulladék-

papírból környezetvédõ, naturális természetû kompozíció ki-
alakításával

(57) A találmány tárgya egy eljárás hulladékpapírokból készített kör-
nyezetkímélõ, öntartó, 0,4 mm vastagságról induló, beltéri, dekorációs
burkolóanyagok, szigetelõk, bonyolult, háromdimenziós többfunkciós
formák, üreges tárgyak készítésére, melyek öntéssel, préseléssel, extru-
dálással végzett plasztikus formázással, felrakással készülnek. Maximá-
lis vastagságuk 2 méternél is több lehet. Száraz és/vagy vizes eljárással
darabolt, zúzott, foszlatott kisdarabos anyagokból, csíkokból, lapokból
kompozíciót hoznak létre jellemzõen legalább egy természetes eredetû,
hõre aktivizálódó kötõ- és adalékanyaggal. Miután a kompozíció össz-
nedvességét légszárítással/meleg gyúrással beállították, hidegen for-
mázzák. Az egymással kölcsönhatásba lépõ kompozíciót megnövelt hõ-
mérséklet és fokozott nyomás mellett hevített présen préselik. Fokoza-
tos nyomáscsökkentés után lehûtik, elengedve a gõzöket, majd kisebb
hõmérsékleten újra magas nyomással préselik. Igény szerint egy klisé-
vel a végsõ mintázatára vagy alakjára préselhetik. A kompozíció felület-
képzõ anyagokat tartalmaz a megfelelõ tulajdonságok kölcsönzésére.
Az eljárás így alkalmas kötõanyaggal összetartott vagy akár kötõanyag-
mentes, nyomás és hõ által kikeményített formák képzésére. Ezek
jellemzõen gazdag formakultúrával, színárnyalatokkal, dombornyomá-
sokkal képzett struktúrákkal, véletlenszerû és/vagy felismerhetõ ábrák-
kal rendelkeznek. A felületi dekorativitás fontos alkotóeleme az
eljárásnak.

(51) D21H 21/40 (2006.01)

B31F 1/07 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02123 (22) 2002.11.26.
(71) De La Rue International Limited, Basingstoke, Hampshire (GB)
(72) Pearson, Nicholas George, Kingsclere, Hampshire (GB)
(54) Vízjelet és/vagy dombornyomást tartalmazó papír
(30) 0128280.5 2001.11.26. GB
(86) PCT/GB 02/05336 (87) WO 03/046282
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya vízjelek és/vagy domborulatok alkalmazása pa-
pírkészítmények, különösen papírlapok vagy papírlapból készült okmá-
nyok megerõsítésére. A papírlap, amelynek legalább három sarka, és a
sarkokat összekötõ három oldala van, az egyes sarkoknál sarokmerevítõ
vízjelekkel van ellátva. Egy másik változatban a sarkok sarokmerevítõ
domborulatokat tartalmaznak, vagy a merevítõ vízjelek és a sarokmere-
vítõ domborulatok kombinációjával vannak ellátva.

(51) D21H 27/30 (2006.01)

B32B 29/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 00177 (22) 2002.06.05.
(71) SCA Hygiene Products GmbH, Mannheim (DE)
(72) Müller, Heinz-Jürgen, Lampertheim (DE)
(54) Többrétegû papírtermék és eljárás a termék elõállítására
(30) 0114680.2 2001.06.15. GB
(86) PCT/EP 02/06179 (87) WO 02/103112
(74) Kovács Ivánné, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány tárgya többrétegû papírszövet termék (10, 20, 30),
amely tartalmaz:
– legalább három strukturált papírréteget;
– egy elsõ külsõ réteget (12), amely elsõ mikrostruktúrás mintázattal

van ellátva, amelynek elsõ kiálló részei (18) vannak, amelyeknek
sûrûsége nagyobb, mint 40 kiálló rész/cm2;

– egy második külsõ réteget (14) második mikrostruktúrás szerke-
zettel, amelyen második kiálló részek (20) vannak, amelyeknek
második sûrûsége van, amely nagyobb, mint 40 kiálló rész/cm2;

– legalább egy középsõ réteget (16), amely szendvicsszerûen van el-
helyezve az elsõ külsõ réteg (12) és a második külsõ réteg (14)
közé, és amelynek egy második strukturált mintázata van, amely
egy dombornyomásos mintázat harmadik méretû kiálló részekkel
(17), amelyeknek sûrûsége kisebb, mint 40 kiálló rész/cm2, továb-
bá

– az elsõ és a második külsõ rétegek (12, 14) és a legalább egy kö-
zépsõ réteg (16) nem szabályozott módon vannak egymással
összekapcsolva.
A találmány tárgya továbbá eljárás többrétegû papírszövet termék

elõállítására, amely eljárás az alábbi lépésekbõl áll:
e) létrehoznak egy elsõ külsõ réteget, amelynek elsõ mikrostrukturált

mintázata van, és ebben a kiálló részek (18) sûrûsége nagyobb,
mint 40 kiálló rész/cm2;

f) egy második külsõ réteget strukturálnak, mégpedig egy második
mikrostruktúrás mintázattal, ahol a második kiálló részek (22) sû-
rûsége nagyobb; mint 40 kiálló rész/cm2;

g) dombornyomással létrehoznak egy középsõ réteget (16) egy má-
sodik struktúra mintával, amely egy dombornyomásos minta, és
amelynél a sûrûség kisebb, mint 40 kiálló rész/cm2; és

h) a három réteget nem elõre megadott szabályozott módon kapcsol-
ják össze egymással.
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E – SZEKCIÓ
HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

(51) E04C 2/54 (2006.01)

E04B 2/02 (2006.01)

E04C 1/42 (2006.01) (13) A1
(21) P 04 02692 (22) 2004.12.31.
(71) (72) Fekete Zsuzsanna, Budapest (HU)
(54) Eljárás fényáteresztõ térelem elõállítására, valamint fényát-

eresztõ térelem
(74) Sári Tamás Gusztáv, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás fényáteresztõ térelem elõállítására,
amelynek során öntõformába fényáteresztõ elemeket (1) helyeznek be,
valamint ezt megelõzõen és/vagy ezt követõen az öntõformába lényegé-
ben fényt át nem eresztõ anyagot öntenek, továbbá az anyag megszilár-
dulása után a kapott testet eltávolítják az öntõformából, és így – adott
esetben további darabolással vagy megmunkálással – olyan fényáteresz-
tõ térelemet állítanak elõ, amelynek felületét részben a fényáteresztõ
elemek (1) felületének egy része képezi, és a fényáteresztõ elemeket (1)
az öntõformába való behelyezésük elõtt – azokból egy vagy több
összefüggõ alakzatot (5) kialakítva – legalább egy összekötõelemmel
(4) egymáshoz rögzítik.

A találmány tárgyát képezi a fényáteresztõ térelem is, amely fény-
áteresztõ elemeket (1) tartalmaz lényegében fényt át nem eresztõ szi-
lárd anyagba ágyazva úgy, hogy a fényáteresztõ térelem felületét rész-
ben a fényáteresztõ elemek (1) felületének egy része képezi, és a fény-
áteresztõ elemek (1) – egy vagy több összefüggõ alakzatot (5) alkotóan
– legalább egy összekötõelemmel (4) egymáshoz vannak rögzítve.

(51) E04H 1/12 (2006.01)

G09F 15/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 01 02150 (22) 2001.05.22.
(71) Etablissements ACTIS, Virieu (FR)
(72) Blanc, Roger, Virieu sur Bourbre (FR)
(54) Kioszk különbözõ cikkek, mint például újságok eladásra kí-

nálásához
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya kioszk különbözõ cikkek, mint például újságok
eladásra kínálásához, amely több elõre gyártott panelbõl van kialakítva.

A találmány lényege, hogy mindegyik panelnek egy négyszögle-
tes fõkerete (7) van, amely adott esetben egy közbensõ kereszttartót (8)
tartalmaz, és amely fõkeret (7) a mechanikai szilárdságot biztosító csõ
alakú profilból (9) van kialakítva, és ez kerületén és oldalfelületeinek
egy részén egy profillal (10) van fedve, amelynek a kioszk belsõ és kül-
sõ felületein elhelyezkedõ részeiben hornyok (12) vannak, átlátszó
üvegek számára vagy lábazati panelek (13) beillesztésére, továbbá esz-
közei vannak világító lámpák (18) tartójának, hirdetések vagy hasonló
tartójának (23) és egy, a hirdetéseket burkoló üveget (26) tartalmazó,
nyíló tartónak a keret belsejében való rögzítésére.

(51) E05B 29/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00375 (22) 2005.04.11.
(71) (72) Molnár Gábor 75%, Nyíregyháza (HU);

Szabó László 25%, Sátoraljaújhely (HU)
(54) Biztonsági zárbetét
(57) A találmány szerinti zárbetét, amely bevésõ vagy rácsavarozható
épület és bútorzárak mûködtetésére alkalmas, és amely zárbetétnél
olyan szerkezeti megoldás van alkalmazva ami a zárbetét finom és ké-
nyes kódképzõ elemeknek az erõszakos nyitáskor fellépõ terhelését oly
mértékben csökkenti, hogy ezek a zárlatvariációt megtestesítõ alkatré-
szek ne deformálódjanak, ne menjenek tönkre, de elsõsorban ne tegyék
lehetõvé az idegen kulccsal vagy más eszközzel történõ nyitást.
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(51) E06B 3/46 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00326 (22) 2005.03.23.
(71) (72) Szörényi Csaba, Budaörs (HU)
(54) Szerkezet tolóajtó, különösen élelmiszer-ipari hûtõházi toló-

ajtó alsó vezetõsínjének a terelésére
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest
(57) A szerkezetnek (9) vezetõsínbe (3) illeszkedõ, ferde forgástengelyû
görgõje, valamint rögzített helyzetû talpa van. A találmánynak az a lé-
nyege, hogy a görgõt (1 1) mûanyagból készült csõhüvely alkotja, amely
elforgását megengedõ módon egy fémanyagú tengelyen (12) helyezke-
dik el, és a tengely (12) egy, a mûanyagból készült talppal (10) egy tag-
ban kialakított mûanyag befogótest (15) átmenõmenetes nyílásában (17)
van egy menetes szakaszával rögzítve.

F – SZEKCIÓ
MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FÛTÉS

(51) F16H 1/16 (2006.01)

F16H 1/18 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01213 (22) 2005.12.30.
(71) (72) Bogár István, Pomáz (HU)
(54) Gördülõelemes hajtás
(74) Lantos Mihály, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) Gördülõelemes hajtás, amelynek hajtóteste (21) és azzal gördülõ-
elem (6) közvetítésével kapcsolódó hajtott teste (22) van. A hajtó és a
hajtott test egy szabadságfokú forgó vagy egyenesvonalú mozgásnak
megfelelõen van megvezetve. Mind a hajtó, mind pedig a hajtott testen
gördülõelemvezetõ csatornát meghatározó vezetõpályák vannak, ezek-
kel a gördülõelemek gördülõgörbék mentén érintkeznek, a vezetõpályák
mindkét testen két-két határolófelületnél kezdõdnek, illetve végzõdnek,
és a gördülõelemek a hozzájuk tartozó vezetõ csatornán végighaladnak,

azt elhagyják és egy visszavezetõ pályán való végighaladás után egy
gördülõelem vezetõ csatorna kezdeti nyílásán belépnek. A hajtó és haj-
tott testek szerepe felcserélhetõ, a hajtó test tengelye vagy iránya szöget
zár be a hajtott test szabadságfokát meghatározó iránnyal, a gördülõele-
mek a vezetõ pályákra való belépést követõen az abból való kilépésig
gördülõmozgást végeznek, és a gördülõgörbék pontjaira igaz, hogy a
gördülõelemekkel való érintkezéskor az érintési pontban húzott érintõsí-
kok egymással párhuzamosak. Az érintési pontoknak a pontoknak a gör-
dülõelem koordinátarendszerében értelmezett sebessége egymással
azonos nagyságú, de ellentétes irányú, az érintési pontokban a gördülõ-
elemre ható erõk hatásvonala a gördülõelem tengelyét keresztezi, a
hajtótest gördülõgörbéinek hossza azonos a hajtott test gördülõgörbéi-
nek hosszával, és a gördülõgörbék a mindenkori érintési pontot megelõ-
zõ és követõ szakaszokon egymással szöget bezáró érintõsíkokkal ren-
delkeznek (E1, E2).

(51) F16H 21/16 (2006.01)

F02B 75/32 (2006.01)

F02B 75/38 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00515 (22) 2005.10.28.
(71) (72) dr. Nádas Béla, Budapest (HU)
(54) Hajtáselrendezés többdugattyús gépekhez
(57) A találmány tárgya hajtáselrendezés többdugattyús gépekhez,
amelynek fogadó házban elrendezett, legalább két darab egymással
szemben mozgó dugattyúja van, ahol a dugattyúk mindegyike hajtókar-
hoz van csatlakoztatva, a hajtókarok pedig áthajtó egység segítségével
elforgathatóan ágyazott nyomatékátadó tengellyel vannak összekap-
csolva.

A találmány jellegzetessége, hogy az áthajtó egységnek (30) a
nyomatékátadó tengelyhez (20) csatlakoztatott egyik ferdekaros hajtó
részegysége (40), az egyes hajtókarokhoz (11a, 12a) csatlakoztatott
másik ferdekaros hajtó részegységei (50), valamint az egyik ferdekaros
hajtó részegységet (40) a másik ferdekaros hajtó részegységekkel (50)
összekapcsoló legalább egy darab osztótengelye (60) van, az egyik fer-
dekaros hajtó részegységnek (40) egyik összekötõ szerve (41) és egyik
ferde tengelye (42) van, ahol az egyik ferde tengely (42) egyik vége
(42a) egy szabadságfokú külsõ csukalóstag (43) közbeiktatásával az
osztótengely (60) fõtengelyének (61) és a nyomatékátadó tengely (20)
hossztengelyének (21) metszéspontjában elhelyezkedõ külsõ csatlako-
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zó pontjához (62) van hozzákapcsolva, míg az egyik ferde tengely (42)
másik vége (42b) a nyomatékátadó tengelyhez (20) hozzáerõsített
egyik összekötõ szervbe (41) van elforgathatóan csapágyazva, továbbá
az osztótengely (60) fõtengelye (61) és az egyik ferde tengely (42) geo-
metriai tengelye (42c) egymással hegyesszögû hajlásszöget (�) zárnak
be, ezen túlmenõen a másik ferdekaros hajtó részegységnek (50) másik
összekötõ szerve (51) és másik ferde tengelye (52) van, ahol a másik
ferde tengely (52) kapcsolópontja (52a) egy szabadságfokú belsõ csuk-
lóstag (53) közbeiktatásával az osztótengely (60) belsõ csatlakozó
pontjához (63) van hozzákapcsolva, míg a másik ferde tengely (52)
egyik vége (52b) a másik összekötõ szervbe (51) van elforgathatóan
csapágyazva, valamint az osztótengely (60) fõtengelye (61) és a másik
ferde tengely (52) geometriai tengelye (52c) egymással hegyesszögû
dõlésszöget (�) zár be, az osztótengely (60) belsõ csatlakozó pontján
(63) átmenõ és a nyomatékátadó tengely (20) hossztengelyével (21)
párhuzamos síkban álló forgástengelynek (64) a másik összekötõ
szervvel (51) közös forgáspontja (54) van, és a másik összekötõ szerv
(51) a forgásponttól (54) eltérõ csatlakozó pontban (55) van az adott
dugattyú (11, 12) hajtókarjához (11a, 12a) elforgathatóan hozzákap-
csolva, az egyik ferdekaros hajtó részegységhez (40) tartozó hajlásszög
(�) értéke és a másik ferdekaros hajtó részegységhez (50) tartozó
dõlésszög (�) értéke egymástól eltérõ, az osztótengely (60) pedig saját
fõtengelye (61) körül elforgathatóan van csapágyazva.

(51) F28D 1/02 (2006.01)

F28D 1/04 (2006.01)

F28F 3/04 (2006.01)

F28F 3/12 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00146 (22) 2004.04.08.
(71) Dana Canada Corporation, Oakville, Ontario (CA)
(72) Seiler, Thomas F., Milton, Ontario (CA);

Kistner, Matthias, Muirancourt (FR)
(54) Áramláskeringtetõ zárósapkákkal rendelkezõ hõcserélõ és el-

járás ilyen kialakítására
(30) 2,425,233 2003.04.11. CA
(86) PCT/CA 04/00541 (87) WO 04/090452
(74) Szabó Zsolt, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft.,

Budapest
(57) A találmány szerinti hõcserélõnek (10) távközzel elválasztott áram-
lási csatornákat meghatározó mageleme (12), valamint elsõ és második
oldallapja (16) van, amely oldallapok (16) egyike áramlási csatornákkal
közlekedõ átömlõnyílások elsõ csoportját, és egyike áramlási csatornák-
kal közlekedõ átömlõnyílások második csoportját határozza meg. Leg-
alább néhány áramlási csatorna elsõ áramlási csatorna végét a magelem
(12) elsõ végéhez (28) csatlakoztatott elsõ összekapcsoló zárósapka (38)
zárja, amely az átömlõnyílások elsõ csoportjának legalább néhány tagja
közötti áramlási út létrehozása céljából részben rányúlik a magelem (12)
oldallapjára (16). Legalább néhány áramlási csatorna második áramlási

csatorna végét a magelem (12) második végéhez csatlakoztatott máso-
dik összekapcsoló zárósapka (40) zárja, amely az átömlõnyílások máso-
dik csoportjának legalább néhány tagja közötti áramlási út létrehozása
céljából részben rányúlik a magelem (12) oldallapjára (16).

1. ábra

(51) F28F 3/00 (2006.01)

B23K 1/008 (2006.01)

F28F 3/12 (2006.01)

F16S 1/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00681 (22) 2004.11.24.
(71) Dana Canada Corporation, Oakville, Ontario (CA)
(72) Martin, Michael, Oakville, Ontario (CA);

Miller, Tim, Burlington, Ontario (CA)
(54) Keményforrasztó réteggel borított lemezek egyvonalban álló

nyílásokkal, valamint ebbõl készített hõcserélõ
(30) 2/451,428 2003.11.28. CA
(86) PCT/CA 04/02022 (87) WO 05/052486
(74) Kovács Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.,

Budapest
(57) Keményforrasztott lapos lapokból készített hõcserélõk esetében a
szerelési nyílás egyvonalba állításának problémáját olyan keményfor-
rasztott lemezek vagy lapok (18, 14) alkalmazásával oldják meg, amely-
nek támaszkodó részein (26, 27) át egyvonalban elhelyezkedõ nyílások
(41, 43) vannak kialakítva, és az egyik lapon átmenõ nyílás nagyobb,
mint a másik lapon átmenõ nyílás. Az elsõ nyílás (41) kerülete elõnyösen
nem lapolja át egymást a második nyílás (43) kerületével. A nyílások
sokféle alakkal képezhetõk ki, beleértve a kör, ovális, ellipszis, három-
szög és téglalap alakokat.
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(51) F41A 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00152 (22) 2005.01.31.
(71) (72) Torma Mikael, Budapest (HU)
(54) Kézilõfegyverhez rögzíthetõ, kinyitható tus rugós elõfeszítõ

mechanizmussal
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A jelen találmány kézilõfegyverhez rögzíthetõ, kinyitható tus,
amely egy összecsukott készenléti és egy kinyitott, használati állapottal
rendelkezik, továbbá:

a kézilõfegyverhez fixen csatlakozó elsõ tuseleme van, amely egy
a kézilõfegyver csövével lényegében párhuzamos elsõ hosszanti szer-
kezeti elemet tartalmaz;

az elsõ tuselemhez mozgathatóan csatlakozó második tuseleme
van, amely egy a kézilõfegyver csövével mind készenléti, mind hasz-
nálati állapotában lényegében párhuzamos második hosszanti szerke-
zeti elemet tartalmaz;

az elsõ tuselem és a második tuselem között, egy azok relatív moz-
gását lehetõvé tevõ, legalább két stabil helyzettel rendelkezõ, összekö-
tõ elem van, ahol a két stabil helyzet a tus készenléti és használati
állapotának felel meg;

a második tuselem második hosszanti szerkezeti elemének az
összekötõ elemmel ellentétes végén egy válltámasz eleme van;

készenléti állapotban az elsõ tuselem és a második tuselem egy ki-
oldható reteszelõ eszközzel egymáshoz képest rögzítve van.

(51) F41A 21/28 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00300 (22) 2005.03.16.
(71) (72) Lévai István Attila 40%, Békéssámson (HU);

dr. Tóth József 50%, Miskolc (HU);
Balázs István 10%, Miskolc (HU)

(54) Növelt lõportöltettel és növelt hosszúságú csõvel rendelkezõ
nyomásakkumulátoros lõfegyver

(57) A találmány nyomásakkumulátoros lõfegyver, amely az ismert, ha-
gyományos lõfegyverekhez képest, alaposan növelt lõportöltettel (3) és
szintén alaposan növelt hosszúságú csõvel (1) rendelkezik.

A találmány a nyomásakkumulátorok kialakításának bõ választé-
kát adja, amelyek egyikénél a csõfarhoz (6) rögzített nyomásakkumu-
látor-házban (41) elcsúszólag akkumulátordugattyú (43) és az akkumu-
látordugattyút (43) megtámasztó rugói (38, 39, 40) vannak, továbbá az
akkumulátordugattyú (43) gyûrûs féktérrel rendelkezik gázpárna (17)
kialakítása céljából, továbbá a csõfarban (6) található zártestben (31)
van a lõportöltet (3) a csõ felé esõ nyakkal (7) és furattal (9), amely
utóbbiakon keresztül áramlik a lõporgáz a csõ (1) felé.

A találmány a lõfegyverek szinte valamennyi mérettartományában
elõrelépést idézhet elõ: így alkalmazható pl. messzehordó mesterlö-
vészpuskáknál 4–6 km-es lõtávot elérve, alkalmazható pl. légvédelmi
gépágyuknál 30–35 km-es magasságban lévõ célpontok önirányító ra-
kétalövedékekkel történõ leküzdésére és alkalmazható igen nagy mére-
tû interkontinentális lövegekhez 500–1000 km-es lõtávolság elérésére.

(51) F41B 5/16 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00308 (22) 2006.03.01.
(71) (72) Fehérdi János, Sopron (HU)
(54) Kioldó íjhúrhoz
(57) Kioldó, amelynek legalább két, az íj húrjához csatlakoztathatóra ki-
alakított, a húrra erõt közvetíteni képes állapotát és annak egy ujjmozdu-
latra bekövetkezõ megszûntét egy ujj mozdulatára biztosító belsõ elren-
dezéssel bíró kapcsoló egysége van, azzal jellemezve, hogy a kapcsoló
egységek közvetítésével megfeszített íj (2) húrján (3) létrejövõ kapcso-
lópontok (4) távolsága legalább 24 mm.

(51) F41G 11/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00130 (22) 2005.01.26.
(71) (72) Torma Mikael, Budapest (HU)
(54) Nagy szilárdságú rögzítõeszköz kiegészítõ elem lõfegyverhez

való hozzáerõsítéséhez
(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K., Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest
(57) A találmány tárgya nagy szilárdságú rögzítõeszköz (24) kiegészítõ
elem lõfegyverhez való hozzáerõsítéséhez, közvetlen vagy közvetett
módon, ahol a lõfegyver csövének tengelye feletti része burkolat- (5)
felszínébe bemélyedõ, a csõ tengelyére keresztirányú hossztengelyû
fecskefarkhorony (3) van, amely egy fenékfelülettel, és a fenékfelületet
a burkolat (5) felszínével összekötõ két oldalfelülettel rendelkezik, a ho-
rony (3) hossztengelyre merõleges keresztmetszetében az oldalfelületek
a burkolat (5) felszínétõl a fenékfelület felé széttartóak, valamint a rög-
zítõeszköznek (24) a burkolat (5) felszíni felülete és a horony (3) fenék-
felülete közé illeszthetõ alapteste van, amelynek két olyan szemközti
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oldallapja van, amely a horony (3) oldalfelületein felütköztethetõ, és a
rögzítõeszköznek (24) legalább egy menetes furata van.

A találmány szerinti rögzítõeszköznek (24) a találmány értelmé-
ben az alaptestbõl kinyúló olyan elkeskenyedõ nyakrésze (23) van,
amely a legalább egy menetes furat folytatását magába foglalja, és
amely nyakrész (23) a burkolat (5) felszíni felületén túlnyúlik, és sze-
relt állapotban a nyakrészt (23) teljesen körülfogó befogadó nyílásba
illeszkedõen van kialakítva.

(51) F42B 12/34 (2006.01) (13) A1
(21) P 07 00068 (22) 2002.01.28.
(71) (72) May, Thomas, Natythrop, Colorado (US);

Phillips, Lee T., Hartsel, Colorado (US)
(54) Ballisztikus polimer heggyel ellátott sörét
(30) 09/770,816 2001.01.26. US
(86) PCT/US 02/02462 (87) WO 02/059542
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Jogi

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya ballisztikus polimer heggyel ellátott sörét,
amely lõszerként használható légfegyverekben és gázfegyverekben.

A sörétnek kúp alakú nyitott üreget meghatározó, csonka kúp ala-
kú szoknyarésze van, amely szoknyarész a fegyvercsõ belsõ furatának
megfelelõ maximális átmérõjû gyûrûszerû végrészt tartalmaz. A szok-
nyarészhez fejrész kapcsolódik, amelyhez a fejrész alján kemény poli-
mer anyagból készült, hegyes, kúp alakú hegy kapcsolódik. A fejrész a
hegy és szoknyarész között helyezkedik el. A sörét tartalmaz továbbá a
hegyet a fejrész aljához csatlakoztató eszközt. A szoknyarész a fej-
résszel és a heggyel koaxiálisan van elrendezve. A fejrész és szoknya-
rész a sörét hossztengelyére merõleges, a gyûrûszerû végrész síkjával
párhuzamos síkban kapcsolódik egymáshoz úgy, hogy a sörétnek a lég-
fegyver csövének furatába történõ behelyezéskor a szoknyarész olyan
szárnyszelvényt alkot, amely tömítetten elzárja a belsõ furat falai kö-
zött áramló sûrített levegõ impulzus vagy gázimpulzus útját, és ezáltal
a sûrített levegõ forrás a sörétet pontosan, nagy sebességgel és általá-
ban lapos pálya mentén lövi ki a fegyvercsõ tüzelõ végén keresztül egy
elõre meghatározott célpont irányába.

G – SZEKCIÓ
FIZIKA

(51) G01N 33/49 (2006.01)

F26B 9/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01209 (22) 2005.12.28.
(71) (72) Zolcer, Jan, Grünwald (DE)
(54) Eljárás betegségtünetek kimutatására, valamint készülék
(57) A találmány tárgya eljárás betegségtünetek kimutatására testned-
vekbõl, fõleg beszárított vérszérumból.

A találmány tárgya még készülék testnedvek, fõleg vérszérum be-
szárítására, elsõsorban a fenti eljáráshoz, amelynek nyitható, zárt tere,
ebben elrendezett fûtõtagja, ehhez funkcionálisan kapcsolt hõszabályo-
zója és tárgylemeze van.

A találmány lényege abban van, hogy számítógépben elõbb eta-
lonként egészséges, majd pedig a vizsgálandó beszárított vérszérum
mikroszkopikus, morfotopológíai képét rögzítik, a kettõt összehasonlít-
ják, a mutatkozó eltérést pedig, betegségre utaló jelzésként értelmezik,
kezelik.

A találmány lényege abban van, hogy a nyitható, zárt térben venti-
látor van elrendezve.

(51) G01N 33/50 (2006.01)

G01N 33/483 (2006.01)

G01N 33/497 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00082 (22) 2006.02.02.
(71) N-Gene Research Laboratories, Inc., New York,

New York (US)
(72) dr. Kolonics Attila 30%, Budapest (HU);

dr. Tory Kálmán 30%, Budapest (HU);
dr. Literáti Nagy Péter 18%, Budapest (HU);
dr. Korányi László 17%, Budapest (HU);
Egri János 5%, Budapest (HU)

(54) Eljárás és reagenskészlet a szervezet szénhidrát- és zsíranyag-
cseréjével összefüggõ metabolikus állapotának vizsgálatára

(74) Karácsonyi Béla, ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy
Iroda, Budapest

(57) A találmány tárgya eljárás és reagenskészlet a szervezet szénhidrát-
és zsíranyagcseréjével összefüggõ metabolikus állapotának vizsgálatá-
ra, az egészséges vagy beteg állapot kimutatására.

A találmány szerinti eljárás értelmében, a vizsgálandó személytõl
vett vérmintából elkülönített leukociták sejtjeiben jelenlevõ mitokond-
riumok számát és/vagy egy vagy több jellemzõjét, elõnyösen a mito-
kondriális membránpotenciált, és/vagy a sejtekben termelt nitrogén-
monoxid mennyiségét önmagában ismert módon meghatározzák, és a
kapott értékekbõl következtetnek a vizsgált személy állapotára.

A találmány szerinti reagenskészlet a leukociták sejtjeiben jelenle-
võ mitokondriumok számának és/vagy egy vagy több jellemzõjének
és/vagy a sejtekben termelt nitrogén-monoxid mennyiségének megha-
tározására szolgáló legalább két fluoreszcens festéket tartalmaz.

(51) G06T 11/40 (2006.01)

G09F 9/00 (2006.01)

G09F 13/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00200 (22) 2006.03.13.
(71) (72) Nagy Zsolt, Csévharaszt (HU)
(54) Eljárás és megjelenítõ egység vezérelt módon változtatható

képtartalmú, megvilágított passzív megjelenítõ felülettel való
megjelenítésre

(74) dr. Köteles Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(57) A találmány tárgya vezérelt módon változtatható képtartalmú meg-
világított passzív megjelenítõ felülettel (1) kialakított vizuális megjele-
nítõ egység, amely nyomtatott; festett, vagy anyagában színezett anyagú
megjelenítõ felületet, valamint ehhez hozzárendelt megvilágító egysé-
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get (2) tartalmaz. A megvilágító egység (2) additív színkeverésû, amely
több különbözõ típusú, különbözõ spektrális karakterisztikájú LED-
fényforrásokat tartalmaz, adott idõfüggõ mûködtetõ vezérléssel ellátva,
valamint a megjelenítõ felület (1) olyan különbözõ mintázatokat (4, 5, 6,
7) tartalmaz, amelyek színezete a több, különbözõ spektrális karakte-
risztikájúLED fényforrás fényének egymástól eltérõ mértékû visszave-
réséhez van kialakítva.

(51) G08B 19/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01200 (22) 2005.12.23.
(71) Meldetechnik Vagyonvédelmi és Villamossági Kft.,

Budapest (HU)
(72) Schreiber Gábor, Budapest (HU);

dr. Szegi András, Budapest (HU)
(54) Rendszertechnikai elrendezés tûzjelzõ analóg és kétállapotú

eszközök, valamint vagyonvédelmi és épületfelügyeleti jelzõ
kétállapotú eszközök egy rendszerben történõ kezelésére

(57) A találmány tárgya rendszertechnikai elrendezés tûzjelzõ analóg és
kétállapotú eszközök, valamint vagyonvédelmi és épületfelügyeleti jel-
zõ kétállapotú eszközök egy rendszerben történõ kezelésére. A rend-
szertechnikai elrendezésnek felügyeleti központja (1), a felügyeleti köz-
pontot (1) vezérlõ kezelõi felülete (2), analóg busza (3) és arra csatlako-
zó tûzjelzõ analóg eszközei (31), valamint konvencionális busza (4) és
arra csatlakozó tûzjelzõ, vagyonvédelmi és épületfelügyeleti kétállapo-
tú eszközei (41) vannak. A rendszertechnikai elrendezésre jellemzõ,
hogy mind az analóg busz (3), mind a konvencionális busz (4) a felügye-
leti központhoz (1) van csatlakoztatva és az analóg eszközök (31), vala-
mint a kétállapotú eszközök (41) a kezelõi felülettel (2) a felügyeleti
központon (1) keresztül a kezelõi felület (2) szempontjából címzetten és
azonos módon vannak kezelve.

1. ábra

(51) G09B 23/00 (2006.01)

A63F 9/08 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 00898 (22) 2005.09.27.
(71) Halász István 30%, Budapest (HU);

Szécsi József 10%, Budapest (HU);
Virágvölgyi Anna 60%, Budapest (HU)

(72) Virágvölgyi Anna, Budapest (HU)
(54) Elemkészlet rész és egész összefüggésének megjelenítésére
(74) Virágvölgyi Anna, Budapest
(57) Elemkészlet variálható mintázatú és/vagy alakú felületek kirakásá-
ra, különösen játék, díszítõfelület, tanulás, tudományos vizsgálat formá-
jában történõ felhasználáshoz, melynek elemei sokszög (szabályos sok-

szög, például háromszög, négyzet, hatszög, rombusz) alakú felülettel
rendelkeznek és az egyes lapfelületek jelölést (például színezett vagy
mintázott sávok (s), jelek (p), írásjelek, számok, geometriai alakzatok
(h), (n), (k), (t)) kapnak, mely jelölések (j) – tartalmi és/vagy formai ala-
pon – a sokszög valamely éle/i és a készlet más elemeinek valamely éle/i
között kapcsolatot teremtenek, miáltal az egyes elemek egymáshoz
illeszthetõek.

Elõnyös kiviteli forma, mikor az elemek egyforma méretû négyze-
tek vagy egyforma méretû kockák úgy, hogy a kocka minden lapját a
készlet valamely eleme fedi. Az elemek a rajtuk lévõ jelölések alapján
egymással társíthatók és illeszthetõk, ami miatt a készlet alkalmas egy-
vagy többszemélyes kirakós játékokra vagy modellként elemkapcsola-
tok vizsgálatára.

(51) G09B 29/02 (2006.01) (13) A1
(21) P 05 01135 (22) 2005.12.06.
(71) (72) Przeorek, Janusz, Warszawa (PL)
(54) Eljárás nagy méretû, részekbõl álló illusztráció, különösen

térkép vagy tervrajz elõállítására
(30) P-371688 2004.12.10. PL
(74) dr. Kereszty Marcell, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó

Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
(57) A találmány eljárás nagy méretû, részekbõl álló, mindkét oldalán
rugalmas, átlátszó réteggel bevont illusztráció, különösen térkép vagy
tervrajz elõállítására, amely illusztrációban a részek függõleges és víz-
szintes sorokban vannak elrendezve és egymástól keskeny résekkel van-
nak elválasztva. A találmány szerint, a részeket (4) egymástól elválasz-
tó, keskeny, vízszintes vágásokat (5) és függõleges vágásokat (6) alakí-
tanak ki az illusztráció alaplapján (1), amelyre a kép vagy szöveg van
nyomtatva, ahol mind a vízszintes vágásokban (5), mind a függõleges
vágásokban (6) legalább egy csatlakozást hagynak a szomszédos részek
(4) összekötésére, a vízszintes vágások (5) és függõleges vágások (6) el-
készítése után, az illusztráció mindkét oldalát bevonják a rugalmas és át-
látszó anyagú réteggel, majd a rétegeket egymással összekapcsolják,
ahol a vízszintes vágásokat (5) és a függõleges vágásokat (6) vágómodu-
lokból álló szerszámmal készítik, amely vágómodulok mindegyikében
két vágókés van kialakítva, amelyek egymáshoz és két további, a
vágókések homlokfelületeihez illeszkedõ vágókéshez vannak rögzítve.
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(51) G09F 19/14 (2006.01) (13) A1
(21) P 02 02711 (22) 2002.08.15.
(71) (72) Gótzy András, Budapest (HU)
(54) Berendezés reklám, különösen közúti reklám szolgáltatására
(74) Kovári György, ADVOPATENT Szabadalmi Iroda, Budapest
(57) A berendezés reklámtáblája (1, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 17, 19) vagy/és at-
tól távközzel elrendezett modifikáló elemei (4, 6a–6c, 8, 10, 13, 15, 18,
20) nyílásokkal (1a, 1b, 3a, 5a–5c, 7a, 9a, 12a, 14a, 18a, 18b, 19a) van-
nak ellátva. A berendezés felé közeledõ személy számára a relatív moz-
gás érzékelése eredményeként egymástól különbözõ reklámelemek je-
lennek meg és tûnnek el. Ezáltal rendkívül sok reklámvariáció érhetõ el,
és akár függõleges mozgás érzete is kelthetõ.

3a ábra

3b ábra

3c ábra

(51) G09F 27/00 (2006.01)

H04L 12/00 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00085 (22) 2006.02.03.
(71) Viala Kft., Budapest (HU);

Sziebig Péter, Dunakeszi (HU)
(72) Sziebig Péter, Dunakeszi (HU)
(54) Eljárás interaktív hirdetés kiszolgálására
(74) dr. Harangozó Gábor, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya eljárás interaktív hirdetés kiszolgálására.

A találmány szerinti eljárás során egy webklienssel (202) megjele-
nítenek egy elsõ webszervertõl (210) származó weblapot (203); a web-
lapon (203) belül megjelenítenek egy interaktív hirdetést (204), ame-
lyet egy második webszervertõl (220) származó interaktív programmal
kezelik, és amely interaktív hirdetés (204) legalább egy, a felhasználó
által aktiválható interaktív elemet (206) tartalmaz; érzékelik az interak-
tív hirdetés (204) egy elsõ interaktív elemének (206) aktiválását; az
elsõ interaktív elem (206) aktiválásának érzékelésekor a webkliensbõl
(202) egy megfelelõ mûvelet végrehajtására vonatkozó kérést küldenek
(S24) közvetlenül egy harmadik webszervernek (230), amelynek címe
különbözik a második webszerver (220) címétõl; a harmadik webszer-
verrel (230) végrehajtják a kért mûveletet; a harmadik webszerverbõl
(230) a végrehajtott mûvelet eredményét tartalmazó választ küldenek
(S27) közvetlenül a webkliensnek (202); és a válaszban kapott tartal-
mat a webklienssel (202) megjelenítik az interaktív hirdetésben (204).

H – SZEKCIÓ
VILLAMOSSÁG

(51) H01R 39/59 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00944 (22) 2006.12.21.
(71) Schunk Kohlenstofftechnik GmbH, Heuchelheim (DE)
(72) Tontsch, Klaus-Georg, Giessen (DE);

Simon, Joachim, Wien (AT);
Kübler, Edmund, Wien (AT)

(54) Szénkefe és eljárás szénkefe lekapcsoló szerkezettel való fel-
szerelésére

(30) 10 063 170.3 2005.12.30. DE
(74) Kis-Kovács Annemarie, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy

Iroda Kft., Budapest
(57) A találmány tárgya szénkefe (10) egy kontaktelemen, mint kollek-
toron megtámasztható futófelülettel (12), egy lemezke alakú lefedõele-
men (22) keresztül lezárható zsáklyukban (16) elrendezett, egy rugó-
elem (20) segítségével elõfeszített lekapcsoló elemmel (18), amelynek
segítségével a szénkefe (10) egy elõre meghatározott kopás elérésekor a
kontaktelemrõl leemelhetõ, valamint adott esetben egy litzehuzallal
(26). A találmány szerint legalább a rugóelem (20) és a lefedõelem (22)
egy elõszerelt egységet képez.

A találmány tárgya továbbá eljárás szénkefe (10) lekapcsoló szer-
kezettel való felszerelésére, amely eljárás során a lekapcsoló szerkeze-
tet egy, a szénkefe (10) hossztengelye mentén elnyúló, a szénkefe (10)
futófelületével (12) szemben fekvõ homlokfelületbõl (14) kiinduló
zsáklyukba (16) juttatják be, és a rugóelemet (20) a lekapcsoló elem
(18) és a zsáklyukat (16) nyílásoldalon lezáró, lemezke alakú lefedõ-
elem (22) közé befeszítik. A rugóelemet (20) és a lefedõelemet (22)
elõszerelt egységként a zsáklyukba (16) juttatják, és a zsáklyukat (16) a
lefedõelem (22) által lezárják.
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(51) H05G 1/12 (2006.01)

H01C 1/06 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00077 (22) 2006.02.01.
(71) Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztõ és Gyártó Rt.,

Budapest (HU)
(72) dr. Kárpáti Attila 33,4%, Budapest (HU);

dr. Gájász Zoltán 33,4%, Budaörs (HU);
Szalai György 8,3%, Budapest (HU);
Hollósi Attila 8,3%, Budapest (HU);
Bleuer Csaba 8,3%, Budapest (HU);
Bozsik Balázs 8,3%, Salgótarján (HU)

(54) Röntgengenerátorok nagyfeszültségû osztóinak konstrukció-
hoz illeszkedõ dinamikus kompenzálása

(74) dr. Kárpáti Attila, Budapest
(57) A találmány meghatározott térgeometriával rendelkezõ kapcsolási
elrendezés közép- és nagyfrekvenciás röntgengenerátorok nagyfeszült-
ségû osztóinak kialakítására és a nagyfeszültségû osztók dinamikus vi-
selkedésének javítására. A kapcsolási elrendezés fõ jellemzõje a szekun-
der tekercsekbõl (ST1...n) és az általuk táplált, kimenetükön sorbakap-
csolt egyenirányítókból (EI1...n) lépcsõzetesen felépített, a földponthoz
(F) képest folyamatosan növekvõ feszültségû nagyfeszültségû egység
(NFE) és nagyfeszültségû osztó (NFO), amely nagyfeszültségû ellenál-
lásának (RNF) középvonala a szekunder tekercsek (ST1...n) tengelyével
párhuzamos. A nagyfeszültségû osztó (NFO) nagyfeszültségû ellenállá-
sát (RNF) részben burkoló potenciálvezérlõ lemezeket (PV1...n+1) csato-
ló impedanciákon (ZC1...n+l) keresztül, vagy közvetlenül a nagyfeszült-
ségû egység (NFE) egyenirányítóinak (EI1...n) kimeneteire kapcsolva és
a potenciálvezérlõ lemezek (PV1...n+1) szélességét, valamint a potenciál-
vezérlõ lemezek (PV1...n+1) és a nagyfeszültségû ellenállás (RNF) közöt-
ti távolságot a szigetelési szilárdság követelményeinek megfelelõen
megválasztva a röntgentechnika igényeinek megfelelõ, jó dinamikájú
nagyfeszültségû osztó (NFO) alakítható ki.

(51) H05G 1/20 (2006.01)

H02M 3/315 (2006.01) (13) A1
(21) P 06 00076 (22) 2006.02.01.
(71) Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztõ és Gyártó Rt.,

Budapest (HU)

(72) dr. Kárpáti Attila 33,4%, Budapest (HU);
dr. Gájász Zoltán 33,4%, Budaörs (HU);
Szalai György 8,3%, Budapest (HU);
Hollósi Attila 8,3%, Budapest (HU);
Bakos Ádám 8,3%, Monor (HU);
Szabó Mihály 8,3%, Budapest (HU)

(54) Áramköri elrendezés és eljárás közép és nagyfrekvenciás
röntgengenerátorok teljesítmény félvezetõi és nagyfeszültsé-
gû transzformátora veszteségeinek minimalizálására soros
rezonáns invertereknél

(74) dr. Kárpáti Attila, Budapest
(57) A találmány kapcsolási elrendezés és eljárás közép- és nagyfrek-
venciás röntgengenerátor ki- és bekapcsolható teljesítmény félvezetõ
elemeket, célszerûen IGBT tranzisztorokat (T1...4) tartalmazó, soros-re-
zonáns dc/ac átalakítójának, azaz inverteregységének (INV) és a nagy-
feszültségû transzformátora (NFTR) primeroldali megcsapolásait át-
kapcsoló speciális, tirisztoros átkapcsoló egységének (TÁK) olyan ve-
zérlésére, ami biztosítja a soros-rezonáns inverteregység (INV) IGBT
tranzisztorainak (T1...4) és a nagyfrekvenciás nagyfeszültségû transzfor-
mátorának (NFTR) veszteségoptimális mûködését. A találmány szerinti
elrendezés primerben legalább egy megcsapolással rendelkezõ nagyfe-
szültségû transzformátorból (NFTR), a megcsapolásokat kapcsoló, spe-
ciálisan megválasztott és vezérelt pozitívoldali tirisztorokat (Th1+...n+)
és negatívoldali tirisztorokat (Thl-...n-) tartalmazó ac/ac átalakítóból,
azaz tirisztoros átkapcsoló egységbõl (TÁK), a soros-rezonáns inverte-
regység (INV) IGBT tranzisztorainak (T1...4) közvetlen vezérlõjeleit
(V1...4) meghatározó, programozható digitális és analóg elemeket tartal-
mazó kiegészítõ vezérlõegységbõl (KVE) áll, ahol a veszteségoptimali-
záló eljárást a kiegészítõ vezérlõegység (KVE) illetve annak programo-
zása tartalmazza. A kiegészítõ vezérlõegység (KVE) szokásos mûködé-
sû, két kimenetû impulzusszélességmodulátor (ISZM2) kimenõ jeleit
használja fel. A találmány szerinti kapcsolási elrendezés elvi kapcsolási
rajza az 1. ábrán látható.

A rovatban meghirdetett teljes vizsgálatú bejelentések száma: 119 db.
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A – SZEKCIÓ
KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

(51) A21D 2/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02513
(71) DSM IP Assets B.V., Heerlen (NL)
(54) Folyékony élesztõkészítmények

(51) A23B 4/10 (2006.01)
A23B 4/20 (2006.01)
A23L 1/31 (2006.01)
A23L 1/314 (2006.01)
A23L 1/315 (2006.01)
A23L 1/325 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 02730
(71) Deutsche Gelatine-Fabriken Stoess AG, Eberbach (DE)
(54) Eljárás friss hús felületének kezelésére

(51) A23D 7/00 (2006.01)
A23D 7/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02490
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(54) Természetes zsírfázist tartalmazó ehetõ spred

(51) A23D 7/00 (2006.01)
A23D 7/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03217
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(54) Természetes zsírfázist tartalmazó ehetõ spredek

(51) A23F 5/48 (2006.01)
A23F 5/36 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 03189
(71) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(54) Eljárás kávéaroma kinyerésére

(51) A23G 9/12 (2006.01)
A23G 9/16 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 03726
(71) (72) Rischewski, Marcus, Keltern-Dietlingen (DE)
(54) Berendezés jégkrémek, illetve fagylaltok gyártására

(51) A23L 1/0532 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 00827
(71) W. Ruitenberg CZN. N.V., Amersfoort (NL)
(54) Készítmény és eljárás élelmiszerek burkolására

(51) A23L 1/30 (2006.01)
A23L 1/275 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01241
(71) (72) Sardaryan, Eduard, Pardubice (CZ)
(54) Táplálék-kiegészítõ

(51) A61F 13/02 (2006.01)
B65H 20/32 (2006.01)
B65H 23/32 (2006.01)
B65H 35/02 (2006.01)
B65H 39/16 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 01564
(71) LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach (DE)
(54) Eljárás és berendezés termék elõállítására szalagcsíkból

(51) A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02522
(71) Les Laboratoires Servier, Courbevoie (FR)
(54) Ivabradint tartalmazó, szabályozott felszabadulású, szilárd,

hõre formázható gyógyszerkészítmény

(51) A61K 31/40 (2006.01)
A61K 9/16 (2006.01)
A61K 9/20 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02524
(71) Les Laboratoires Servier, Courbevoie (FR)
(54) Perindoprilt tartalmazó szilárd, szabályozott felszabadulású,

hõformázással nyert gyógyszerkészítmény

(51) A61K 31/425 (2006.01)
A61K 45/06 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01194
(71) SmithKline Beecham p.l.c., Brentfort, Middlesex (GB);

SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,
Pennsylvania (US)

(54) Dipeptidil-peptidáz IV. inhibitorokból és más antidiabetikus
szerekbõl álló kombinációs készítmények és alkalmazásuk di-
abetes mellitus kezelésére

(51) A61K 31/4422 (2006.01)
A61K 31/4427 (2006.01)
A61K 31/443 (2006.01)
A61K 31/4439 (2006.01)
A61K 31/444 (2006.01)
A61K 31/4545 (2006.01)
A61K 31/675 (2006.01)
A61K 47/02 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 00444
(71) Sankyo Co. Ltd., Tokió (JP);

Ube Industries Limited, Ube-shi, Yamaguchi (JP)
(54) Kálciumblokkolót tartalmazó stabilizált gyógyszerkészítmé-

nyek

(51) A61L 2/07 (2006.01)
A01G 1/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 03779
(71) (72) Vandenhove, Frans, Rijkel-Borgloon (BE)
(54) Eljárás és berendezés alapanyag legalább részleges sterilizá-

lására vagy teljes pasztörizálására és homogenizálására
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B – SZEKCIÓ
IPARI MÛVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

(51) B65B 25/04 (2006.01)
B07C 5/38 (2006.01)
B65B 57/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02742
(71) Materiel pour l’Arboriculture Fruitiere, Montauban (FR)
(54) Eljárás termékek, például gyümölcstételek csomagolására

(51) B65D 3/28 (2006.01)
B65D 85/78 (2006.01) (13) A3

(21) P 02 04178
(71) Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)
(54) Tartály cukrászipari fagylaltkészítmények kiadagoló beren-

dezése számára

(51) B65D 83/32 (2006.01)
B65D 83/20 (2006.01)
B65D 83/56 (2006.01)
B65D 83/66 (2006.01)
B65D 83/28 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03433
(71) Unilever N.V., Rotterdam (NL)
(54) Italtermék, valamint eljárás pezsgõ italfolyadék elõállítására

(51) B65G 1/14 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00240
(71) MTS Maschinenbau GmbH, Mengen (DE)
(54) Máglyázó oszlop

(51) B65G 63/02 (2006.01)
B65G 47/30 (2006.01) (13) A3

(21) P 07 00047
(71) Zopa AS, Oslo (NO)
(54) Szerkezeti elrendezés termékek áthelyezésére a tárolás helyé-

rõl a szállítás helyére

C – SZEKCIÓ
VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

(51) C02F 11/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 06 00175
(71) (72) Kátay János, Gyula (HU)
(54) Hidrofób, az olajat a víztõl elválasztó olajfelszívó és megkötõ

adszorbens anyag, valamint eljárások annak elõállítására és
alkalmazására

(51) C07C 11/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01930
(71) MG Technologies AG., Frankfurt/Main (DE)
(54) Eljárás propilén gyártására metanolból

(51) C07C 11/167 (2006.01)
C07C 7/04 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01850
(71) BASF AG, Ludwigshafen/Rhein (DE)
(54) Eljárás és berendezés tiszta 1,3-butadién elõállítására nyers

1,3-butadiénbõl desztillációval

(51) C07C 11/167 (2006.01)
B01D 3/40 (2006.01)
C07C 7/08 (2006.01)
C07C 7/163 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02011
(71) BASF AG, Ludwigshafen/Rhein (DE)
(54) Eljárás és berendezés egy C4-frakció feldolgozására

(51) C07D 209/52 (2006.01)
A61K 31/40 (2006.01)
A61P 25/22 (2006.01)
A61P 25/24 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02613
(71) Dov Pharmaceutical, Inc., Hackensack, New Jersey (US)
(54) (+)-1-(3,4-Diklór-fenil)-3-azabiciklo[3.1.0]hexán, készítmé-

nyei és felhasználásai

(51) C07D 211/34 (2006.01)
A61K 31/495 (2006.01)
C07D 213/40 (2006.01)
C07D 295/14 (2006.01)
A61P 3/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02230
(71) Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse (BE)
(54) Lipidszintcsökkentõ hatású poliarilkarboxamidok, eljárás

elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(51) C07D 211/58 (2006.01)
A61K 31/4468 (2006.01)
C07D 211/96 (2006.01)
C07D 417/14 (2006.01)
C07D 401/14 (2006.01)
A61P 37/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03724
(71) NOVARTIS AG., Bázel (CH)
(54) Kemokin receptor inhibitor hatású bipiperidinszármazékok

és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint eljá-
rás a vegyületek elõállítására

(51) C07D 213/74 (2006.01)
A61K 31/33 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01)
C07D 215/38 (2006.01)
C07D 235/30 (2006.01)
C07D 263/58 (2006.01)
C07D 277/62 (2006.01)
C07D 239/42 (2006.01)
C07D 217/22 (2006.01)
C07D 213/89 (2006.01)
C07D 209/08 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01932
(71) LEO Pharma A/S, Ballerup (DK)
(54) IL-1béta és TNF-a inhibitor benzofenon származékok, ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és ezek alkalmazása gyógy-
szerkészítmények elõállítására

(51) C07D 217/04 (2006.01)
A61K 31/435 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
C07D 217/08 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01971
(71) Lotus Pharmaceutical Co., Ltd., Taipei (TW)
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(54) Taliporfin vagy származékainak alkalmazása szívbetegségek
kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények elõállítására és
a vegyületek

(51) C07D 223/08 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
C07D 401/00 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01964
(71) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvania (US)
(54) Proteáz inhibitorok

(51) C07D 223/16 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01862
(71) Eli Lilly and Co., Indianapolis, Indiana (US)
(54) Laktámvegyület, a vegyületet tartalmazó gyógyászati készít-

mény, eljárás elõállítására, köztitermékek és alkalmazása
gyógyászati készítmény elõállítására

(51) C07D 233/60 (2006.01)
A61K 31/4174 (2006.01)
A61P 31/10 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00270
(71) Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)
(54) Nagytisztaságú, meghatározott szemcseméretû butoconazol-

nitrát és eljárás elõállítására

(51) C07D 239/26 (2006.01)
A61K 31/506 (2006.01)
A61P 19/00 (2006.01)
C07D 241/12 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
C07D 241/16 (2006.01)
C07D 213/64 (2006.01)
C07D 213/74 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02723
(71) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
(54) Piperidin- vagy piperazincsoporttal szubsztituált N-hidroxi-

formamidinek mint metalloproteáz inhibitorok, eljárás az
elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítményekre

(51) C07D 241/18 (2006.01)
A61K 31/4965 (2006.01)
A61K 31/497 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 401/06 (2006.01)
A61P 35/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02358
(71) Adpharma, Inc., Taipei (TW);

Theng, Che-Ming, Taipei (TW);
Wang, Hui-Po, Taipei (TW)

(54) Piperazindion-vegyületek és alkalmazásuk gyógyszerkészít-
mények elõállítására

(51) C07D 401/06 (2006.01)
A61K 31/137 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
C07D 405/06 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 495/04 (2006.01)
C07D 487/04 (2006.01)
C07D 413/10 (2006.01)
C07D 409/06 (2006.01)
C07D 401/12 (2006.01)
A61P 19/02 (2006.01)
C07D 211/16 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02485
(71) Aventis Pharmaceuticals Inc., Bridgewater, New Jersey (US)
(54) Arilmetilamin-származékok triptáz gátlóként való alkalma-

zásra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 409/12 (2006.01)
A61K 31/4025 (2006.01)
A61K 31/4535 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
C07D 413/14 (2006.01)
C07D 409/14 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/16 (2006.01)
C07D 333/34 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02980
(71) Applied Research Systems ARS Holding N.V.,

Willemstad/Curacao, Holland-Antillák (NL)
(54) Lipofil és ionizálható molekularészeket tartalmazó protein

junkinázgátló hatású szulfonamid-származékok és ezeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/519 (2006.01)
A61P 9/04 (2006.01)
A61P 9/06 (2006.01)
A61P 9/08 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 11/08 (2006.01)
A61P 13/12 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01)
A61P 27/02 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00692
(71) OSI Pharmaceuticals, Inc., Melville, New York (US)
(54) Szubsztituált 7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok, al-

kalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(51) C07D 487/04 (2006.01)
A61K 31/53 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 29/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00773
(71) Bayer HealthCare AG, Leverkusen (DE)
(54) 7-(4-Terc-butilciklohexil)-5-etil-3H-imidazo[5,1-f][1,2,4]tria-

zin-4-on-származékok, alkalmazásuk, az ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények, valamint eljárás a vegyületek elõ-
állítására
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(51) C07D 487/14 (2006.01)
A61K 31/55 (2006.01)
A61P 25/28 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00743
(71) F. Hoffmann-La Roche AG, Bázel (CH)
(54) Imidazo[1,5-a]pirimido[5,4-d]benzazepin-származékok, eljá-

rás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(51) C07D 491/048 (2006.01)
A61K 31/4355 (2006.01)
A61P 25/00 (2006.01)
A61P 25/04 (2006.01)
A61P 25/06 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00800
(71) GRÜNENTHAL GmbH, Aachen (DE)
(54) Helyettesített 5,6,6a,11b-tetrahidro-7-oxa-5-aza-benzo[c]flu-

orén-6-karbonsav-származékok, eljárás elõállításukra, alkal-
mazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(51) C07D 495/04 (2006.01)
A61K 31/407 (2006.01)
A61P 3/04 (2006.01)
A61P 3/10 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01) (13) A3

(21) P 04 00784
(71) AstraZeneca AB, Södertälje (SE)
(54) Biciklusos heterokondenzált pirrolkarboxamid-származé-

kok, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készít-
mények

(51) C08G 18/80 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 01929
(71) Bayer Ag., Leverkusen (DE)
(54) 3,5-Dimetilpirazollal blokkolt izocianát keverékek és alkal-

mazásuk beégetõ lakkok térháloósítása céljára egykompo-
nensû beégetõ lakkokban

(51) C08G 65/26 (2006.01)
B01J 31/12 (2006.01)
C08G 63/82 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02048
(71) Societe de Conseils de Recherches et d’Applications

Scientifiques (S.C.R.A.S.), Párizs (FR);

Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.),
Párizs (FR)

(54) Sztannilén és germilén vegyületek alkalmazása polimerizáci-
ós katalizátorként heterociklusos vegyületek polimerizálásá-
nál

(51) C08J 9/224 (2006.01)
C08J 9/26 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 02848
(71) BASF AG, Ludwigshafen/Rhein (DE)
(54) Habosítható poliolefin gyöngyök

(51) C12J 1/00 (2006.01)
C12J 1/02 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03179
(71) (72) Maletti, Davide, Modena (IT)
(54) Eljárás aromás ecet elõállítására

(51) C12P 13/02 (2006.01)
A23K 1/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03299
(71) BASF AG, Ludwigshafen/Rhein (DE)
(54) Eljárás D-pantoténsav és/vagy sói elõállítására állati takar-

mányadalékként

(51) C12P 13/02 (2006.01)
A23K 1/00 (2006.01) (13) A3

(21) P 03 03304
(71) BASF AG, Ludwigshafen/Rhein (DE)
(54) Eljárás D-pantoténsav és/vagy sói állattakarmány-adalék-

ként való elõállítására

(51) C12P 13/02 (2006.01)
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(11) 225.662
(54) Eljárás és elrendezés elsõsorban kétdimenziós tárgy felületének

optikai leképezésére

(11) 225.663
(54) Eljárás és készülék szinglet oxigén elõállítására

(11) 225.664
(54) Gyógyszerhatóanyagok és mezõgazdasági vegyszerek új zsírsav-

származékai

(11) 225.665
(54) Berendezés és eljárás üreges tárgyak elõállítására

(11) 225.666
(54) Zsírelegyek elõállítása margarinokhoz és V/O kenhetõ készítmé-

nyekhez, az elõállított zsírelegyek és ezeket tartalmazó zsírtermé-
kek

(11) 225.667
(54) Új eljárás nagy tisztaságú 3,5-diamino-6-(2,3-diklór-fenil)-1,2,

4-triazin elõállítására

(11) 225.668
(54) Eljárás 3-izopropil-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-on-2,2-dio-

xid elõállítására

(11) 225.669
(54) Termoplasztikus fröccsöntött tárgy, eljárás a termék elõállítására

és a termék alkalmazásai

(11) 225.671
(54) Gyûrû alakú betét tolattyútükörhöz, valamint a hozzátartozó to-

lattyútükör

(11) 225.672
(54) Rögzítõlemez csonttörések kezelésére

A rovat 25 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 03 03588
(54) Eljárás és berendezés vészhelyzeti üzenetküldésre

(21) P 97 00599
(54) Habzó kávétejszín és azonnal oldódó forró cappuccino

(21) P 99 00969
(54) Eljárás 2,4-dihidroxi-piridin és 2,4-dihidroxi-3-nitropiridin elõál-

lítására

(21) P 99 02049
(54) Pirimido [5,4-d]pirimidinek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények, alkalmazásuk és eljárás elõállításukra

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/69 164 (21) P 94 03467
(54) Javított eljárás a bisz-indolil-maleinimidek elõállítására

(11) T/73 663 (21) P 95 02782
(54) Pirrolilidén-metil-származékok és eljárás elõállításukra

(11) T/74 515 (21) P 96 01628
(54) Új habkészítmények gyógyászati célokra, fõként rektális habok

és készítmények elõállítására

(11) T/77 350 (21) P 97 02078
(54) 4,4-(diszubsztituált)-1-ciklohexanol-származékok és az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 00420
(54) Eljárás NMDA antagonisták elõállítására

(21) P 00 00461
(54) Kreatin-piruvátok és eljárás elõállításukra

(21) P 00 00644
(54) Értékpapír-jellegû és biztonsági gyártmány legalább egy bizton-

sági jellemzõvel, eljárás ennek elõállítására és eljárás a biztonsági
jellemzõk észlelésére

(21) P 00 00835
(54) Cigaretta, valamint eljárás aeroszol elõállítására a cigarettában

(21) P 00 01254
(54) Eljárás válaszjeladók azonosítására, analizáló berendezés, vá-

laszjeladó az eljárás megvalósítására

(21) P 00 01795
(54) Csomagolt folyadék tárolására alkalmas tartály, valamint eljárás a

tartály elõállítására

(21) P 00 02067
(54) Eljárás imidazolszármazékok elõállítására

(21) P 00 02540
(54) Mobil objektum, eljárás mobil objektum vezérlésére, eljárás és

berendezés mobil objektum csoportok elõállítására, és memória-
eszköz a mobil objektumcsoportok elõállítására szolgáló program
tárolására

(21) P 00 04773
(54) Magas hõfokon fõzött készítmények ragadós tulajdonságainak

kiküszöbölése

(21) P 00 04837
(54) Új szubsztituált dihidrobenzoxazin és dihidrobenzotiazin szárma-

zékok, eljárás elõállításukra, és ilyen vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények

(21) P 01 00102
(54) Fenil-amino-alkilkarbonsav-származékok és fenil-amino-alkil-

karbonsav-származékokat tartalmazó gyógyszerészeti készítmé-
nyek

(21) P 01 04481
(54) Rostkeverék enterális kompozíciókhoz

(21) P 01 04506
(54) Kupak, tartály hermetikus lezárására

(21) P 01 04624
(54) Nukleotid szintézis-inhibitorokat tartalmazó, javított terápiás szé-

lességû készítmény

(21) P 01 04666
(54) Új tiroid receptor ligandumok és II-es módszer

(21) P 01 04686
(54) IL-8 receptor antagonista N-fenil-N’-(2-hidroxi-3-szulfamoil-fe-

nil)-karbamid-származékok

(21) P 01 04707
(54) Tisztítószer kemény felületek tisztítására

(21) P 01 04708
(54) Prenil-transzferáz-inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerké-

szítmények

(21) P 01 04814
(54) Ciklooxigenáz-2-gátló és egy vagy több antineoplasztikus ágens

kombinált terápiaként való alkalmazása neoplázia kezelésénél
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(21) P 01 04851
(54) Állati szövetátültetés modell papillomák nagy gyakoriságú in-

dukciójára, papillomavírus szaporítása és gyógyászati hatásúnak
várt szerek értékelése

(21) P 01 04912
(54) Új acil-guanidin-származékok mint csontfelszívódást gátlók és

vitronektin receptor antagonisták, eljárás az elõállításukra és eze-
ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05045
(54) Eljárás szennyvíztisztításból származó iszap víztelenítésére szû-

rõpréssel

(21) P 01 05224
(54) Eljárás N6-szubsztituált deaza-adenozin-származékok elõállítá-

sára

(21) P 01 05257
(54) Egynél több flexibilis csövet tartalmazó, köpennyel összetartott

szerkezet

(21) P 01 05306
(54) Eljárás és berendezés valós idejû információ rögzítéséhez

(21) P 01 05401
(54) Gyógyszer-rezisztencia megszüntetésére alkalmas vegyületek és

e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 05456
(54) Amlodipin aszpartátszármazéka, eljárás elõállítására és a vegyü-

leteket tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 01 05457
(54) Amlodipin-maleát tisztaságának vagy stabilitásának meghatáro-

zására szolgáló összehasonlító standardok, és eljárások

(21) P 02 00152
(54) KQT1 csatornák gátlóinak alkalmazása parazita férgek és ektopa-

raziták által okozott betegségek kezelésére alkalmas gyógyszer-
készítmények elõállítására

(21) P 02 00296
(54) Mikrobiológiai átalakítási eljárás egy epotilon elõállítására

(21) P 02 01618
(54) Apomorfin alkalmazása férfiak szervi merevedési zavarainak ke-

zelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 02 03786
(54) Eljárás bázikus donorcsoportot tartalmazó ciklopentadiént hordo-

zó metallocének elõállítására

(21) P 02 03816
(54) Eljárás tolterodine és analógjai elõállítására, továbbá köztitermé-

kek

(21) P 02 03823
(54) Keret és protokoll-minõsítõ eljárás és rendszer

(21) P 02 03869
(54) Szulfoximin funkcionalitással rendelkezõ oxazolidinok és alkalma-

zásuk mikrobaellenes szerként, a vegyületeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 02 03921
(54) Diazepin-karboxamid-származékok, eljárás a vegyületek elõállí-

tására, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazá-
suk

(21) P 02 04101
(54) 3-Amino-kinazolin-2,4-dion antibakteriális hatóanyagok, ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 04180
(54) Külsõleges készítmény és alkalmazása allergiás dermatitisz keze-

lésére

(21) P 02 04292
(54) Javított stabilitású fehérítõ aktivátorok

(21) P 02 04360
(54) Szubsztituált norbornilaminoszármazékok, eljárás elõállításukra,

gyógyszerként való alkalmazásuk és ilyen vegyületeket tartalma-
zó gyógyszerkészítmény

(21) P 02 04372
(54) Emelt gyógyszer-koncentrációt biztosító gyógyszerészeti össze-

tételek

(21) P 02 04572
(54) Helyettesített biszindolilmaleinimid-származékok, eljárás az elõ-

állításukra és alkalmazásukra és ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 02 04577
(54) Vegyes fûtésû kiegészítõ gõzkazán és gépcsoport, belsõ égésû

motorral hajtott földi jármûvek energiaveszteségeinek csökkenté-
sére

(21) P 03 00145
(54) Pigmentek papírgyártáshoz

(21) P 03 01242
(54) Szabályozott felszabadulású gyógyszerdózisforma

(21) P 03 01771
(54) Eljárás statinok nátrium sóinak elõállítására

(21) P 03 02266
(54) Eljárás aminoplaszt gyanták kikeményítésére

(21) P 03 02535
(54) Fehérjevegyületek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és

alkalmazásuk NO által közvetített betegségek kezelésére

(21) P 03 03316
(54) Aril- és amino-aril-szubsztituált szerotoninreceptor agonista és

antagonista ligandumok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 03 03418
(54) Papilloma vírus inhibitorai

(21) P 03 03540
(54) Diaminok mint kemokin receptor aktivitás modulátorai, ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
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(21) P 03 03652
(54) Ciklikus származékok mint kemokin receptor aktivitás moduláto-

rai és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04100
(54) Eljárás modell és munkaforma készítéséhez

(21) P 04 00495
(54) Apomorfin szájnyálkahártyán keresztül történõ adagolására szol-

gáló orális készítmény

(21) P 04 00522
(54) Eljárás emlõs epitópokat utánzó anyagok azonosítására

(21) P 04 00528
(54) Neuropeptidáz Y inhibitor alkalmazása férfiak szexuális funk-

ciózavarának kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõál-
lítására

(21) P 04 00650
(54) Elrendezés egy sínen futó jármû nyomtávának változtatásához

(21) P 04 00697
(54) Elcsendesített anti-CD28 ellenanyagok és használatuk

(21) P 04 00704
(54) Heterociklusos éterrel szubsztituált imidazokinolinok, alkalma-

zásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00710
(54) Tioéter helyettesítõvel helyettesített imidazokinolinszármazé-

kok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 04 00734
(54) Lipolízist végzõ berendezés esztétikai kezelésre és eljárás lipolí-

zis végzésére esztétikai kezelés céljából

(21) P 04 00741
(54) Kisegítõ akkumulátor cellás rendszerû telefonkészülékhez

(21) P 04 01067
(54) Defenilazetidinon-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 01073
(54) Difenilazetidinon-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 02010
(54) Ólommentes lágyforraszanyag

(21) P 04 02026
(54) 5,6-Diaril-pirazin-2-amid-származékok mint CB1 antagonisták,

eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 04 02184
(54) 4-(Piperidil- és pirrolidil-alkil-ureido)-kinolin-származékok mint

urotenzin II receptor antagonisták és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 04 02262
(54) Helyettesített ciklohexánszármazékok, eljárás elõállításukra, az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 02320
(54) Ariloxifenil- és arilszulfanilfenil-piperazin-származékok, ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 02597
(54) Szabályozási eljárás elárasztásos kondicionálókhoz, valamint

ventilációs kondicionáló rendszer

(21) P 04 02607
(54) Orvosi fecskendõkre vonatkozó továbbfejlesztés

(21) P 04 02645
(54) Egy glitazont és egy 4-oxobutánsavat tartalmazó gyógyászati ké-

szítmény és ennek alkalmazása cukorbetegség kezelésére

(21) P 04 02668
(54) Csavaros gerendaszorító csipesz vonós hangszerek tetõgerendá-

jának beenyvezéséhez

(21) P 04 02675
(54) HIV integráz inhibitor hatású hidroxilaminszármazékok, az eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 05 00110
(54) Fenilszármazékok

(21) P 05 00198
(54) Kitámasztó szerkezettel és zárószerkezettel rendelkezõ szerkezet,

valamint ilyen szerkezetet tartalmazó ablakszerkezet

(21) P 05 00293
(54) Kis hõtehetetlenségû és kis hõveszteségû épületfûtési rendszer,

továbbá hõszigetelt profillemez, valamint azzal felépített fûtõpa-
nel ilyen épületfûtési rendszerekhez

(21) P 05 00308
(54) Multifunkciós, mozgatható számítógépes munkahely

(21) P 05 00309
(54) Készülékelemek, elsõsorban burkolóelemek egymáshoz illeszté-

sére építõiparban

(21) P 05 00310
(54) Készülékelemek, elsõsorban burkolóelemek rögzítésére hordozó-

felületen építõiparban

(21) P 05 00372
(54) Eljárás nagy optikai tisztaságú alfa-fenil-etilamin enantiomerek

elõállítására

(21) P 05 00405
(54) Eljárás mágnesezhetõ felületdekorációs emulzió létrehozására,

valamint az ezzel létrehozott felületkiképzési rendszer

(21) P 05 00482
(54) Jelérzékelõ és feldolgozó rendszer és eljárás

(21) P 05 00483
(54) Eljárás virtuális kép valós környezethez való illesztésére és beren-

dezés az eljárás foganatosítására
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(21) P 05 00485
(54) Torony, különösen szélsebesség-mérõ készülék elhelyezéséhez

(21) P 05 00657
(54) Eljárás vasalapú, erõsen irányított nanokristályos vagy amorf

szerkezetû, lágymágneses vékonyrétegek elõállítására

(21) P 05 01150
(54) Eljárás faipari termékek felületi díszítésére

(21) P 06 00521
(54) Szerkezet vízelvezetõ csõ beömlõnyílása elõtti vízfelduzzadás

meggátlására

(21) P 06 00531
(54) Eljárás digitális video- és audioadatok átvitelére kommunikációs

közeg útján

(21) P 06 00604
(54) Egyszer használatos fecskendõszerkezet

(21) P 97 02481
(54) Új N-benzil-piperazin-vegyületek, eljárás elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 97 02507
(54) Szubsztituált purinszármazékok, eljárás elõállításukra és az eze-

ket tartalmazó készítmények

(21) P 98 02731
(54) D-vitamin-analógok, alkalmazásuk, ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények, elõállításuk

(21) P 98 03017
(54) Benzofuril- és benzotienilszármazékok, eljárás elõállításukra és

azokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 02466
(54) Eljárás imidazolszármazékok elõállítására

(21) P 99 03740
(54) Mikrokristályos cukor-és cukoralkohol-kompozíciók, valamint

eljárás ilyen kompozíciók elõállítására

(21) P 99 04727
(54) Eljárás nagytisztaságú N-formil-leucin elõállítására

A rovat 101 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 02628
(54) Gyógyszerkombináció cukorbetegség kezelésére

(21) P 01 01748
(54) Reboxetin alkalmazása idegrendszeri zavarok kezelésére szolgá-

ló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 01 04996
(54) Enzimes oxidatív dezaminálási eljárás

(21) P 02 00466
(54) Lipoglikán kompozíciók és alkalmazásuk parazita fertõzések ke-

zelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 03 00289
(54) Tartályszerkezet nyersolaj és/vagy víz szállítására

(21) P 03 01884
(54) Szubsztituált 1-amino-5-fenil-pentán-3-ol- és/vagy 1-amino-

6-fenil-hexán-3-ol-származékok gyógyszerként történõ alkalma-
zása

(21) P 03 02027
(54) Optikailag aktív 2-aminotetralin-származékok, eljárás ezek elõál-

lítására, és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények terápiás
alkalmazása

(21) P 03 02066
(54) Eljárás szövetanyag tisztítására

(21) P 03 02106
(54) Berendezés kelmék kezelésére

(21) P 03 02185
(54) Gyûrûs iratrendezõ szerkezet

(21) P 03 02290
(54) Színes képcsõ nagyobb hõtágulási együtthatójú, keresztbe csatla-

koztatott kis hõtágulási együtthatójú feszített maszkkal

(21) P 03 02315
(54) Színes képcsõ engedékeny feszített maszk-tartókeret együttessel

(21) P 03 03188
(54) Eljárás kémiai-mechanikai megmunkálásra és felületsimításra

(21) P 04 00845
(54) Vanilloid receptor agonistát tartalmazó gyógyszer-kombináció

(21) P 04 01234
(54) Pravastatin stabil gyógyászati kompozíciója és eljárás az elõállí-

tására

(21) P 04 01660
(54) Segédeszköz textil készítmények szárítóeszközeihez, különösen

természetes úton történõ szárításra alkalmas szárítóeszközeihez

(21) P 04 01885
(54) Új hidroxialkil-indolokarbazol-származékok, eljárás ezek elõállí-

tására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00167
(54) Optikailag aktív 4-klór-3-(5-klór-3-alkil-2-oxo-2,3-dihidro-

1h-indol-3-il)-benzoesav-származékok és eljárás elõállításukra

(21) P 05 00178
(54) Eljárás racém és optikailag aktív 4-klór-3-[5-klór-1(2,4-dime-

toxi-benzil)-3-alkil-2-oxo-2,3-dihidro-1H-indol-3-il]-benzoe-
sav-származékok elõállítására fázistranszfer katalizátor jelen-
létében

(21) P 05 00552
(54) Komplex gyógyszertári, orvosi rendelõi tevékenység gyártók és

forgalmazók részére
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(21) P 05 00642
(54) Csökkentett toxicitású ciszplatin készítmények és eljárás alkal-

mazásukra

(21) P 05 00708
(54) Polarizált fény hatására optikai aktivitást mutató szelektív szín-

szûrõ eszköz

(21) P 05 00715
(54) Eljárás és berendezés szennyvizek elemösszetételének mérésére

(21) P 05 00887
(54) Általános fa-, fém- és egyéb ipari területen alkalmazható gépi sza-

lagcsiszoló berendezés, amely alkalmas az adott munkadarab
összes felületének és a felületek találkozásánál kialakult élek/sar-
kok és íves lekerekítések egyidejûleg történõ csiszolására

(21) P 98 01155
(54) Amiloid béta-protein-termelést vagy kiválasztást gátló készítmé-

nyek

A rovat 25 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 197.936 (21) 6192/87
(54) Eljárás alkenil-szukcinimid típusú hamumentes detergens-disz-

pergens adalékanyag elõállítására

(11) 198.723 (21) 5602/87
(54) Eljárás makrolid vegyületek és ilyen vegyületeket tartalmazó

gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 200.166 (21) 5910/87
(54) Eljárás azolilszármazékok elõállítására

(11) 202.393 (21) 6202/88
(54) Állítható szék

(11) 202.672 (21) 6663/89
(54) Kis villamos teljesítményû nagynyomású kisülõlámpa

(11) 203.170 (21) 6665/89
(54) Eljárás kétoldalt lezárt nagynyomású kisülõlámpák elõállítására

(11) 203.194 (21) 5883/87
(54) Eljárás porkészítmények elõállítására növényi olajokból

(11) 203.316 (21) 5611/87
(54) Eljárás merkapto-benzoesav-származékok elõállítására

(11) 206.148 (21) 376/89
(54) Reaktor gáz alakú égéstermékek nitrogén- és kénoxid tartalmának

csökkentésére

(11) 206.530 (21) 384/89
(54) Fém burkolólemez külsõ fal- és tetõfelületek burkolására

(11) 207.467 (21) 6003/87
(54) Eljárás és berendezés mikroporózus szerkezetû, nagy adszorpciós

felületû cellulóz gyöngy elõállítására cellulóz-oldatokból vagy
cellulóz-származék-oldatokból

(11) 209.220 (21) P 92 03811
(54) Polaritáskapcsoló fokozattranszformátor fokozatkapcsolójának

fokozatválasztójához

(11) 211.063 (21) P 92 03881
(54) Eljárás krómtartalmú, pillérezett szalagszerû szilikátanyag, vala-

mint ebbõl olefinek polimerizációjához alkalmazkodó katalizá-
torrendszer elõállítására és eljárás mono-1-olefinek polimerizálá-
sára

(11) 212.255 (21) P 92 03824
(54) Eljárás szerves vegyületek elõállítására falnélküli reaktorköte-

gekben

(11) 212.522 (21) 3941/91
(54) Digitális eljárás és berendezés KF-jel frekvenciájának mérésére

(11) 212.619 (21) P 95 03822
(54) Javított eljárás nagy tisztaságú borostyánkõsav folyamatos üzemû

elõállítására katalitikus hidrogénezéssel

(11) 213.360 (21) P 94 01476
(54) Vezetékvédõ kapcsoló ívoltó kamrával

(11) 213.540 (21) P 95 03584
(54) Cellulóz-nitrát-lágyító készítmények és alkalmazásuk

(11) 213.959 (21) 3788/91
(54) Eljárás nemplasztikus kerámiai anyagok formázására és a formá-

zásra alkalmas folyékony kötõanyag elõállítására

(11) 213.984 (21) P 93 03720
(54) Jármû por alakú, szemcsés vagy golyószerû anyag szállítására és

eljárás a jármû ürítésére

(11) 214.047 (21) P 93 02412
(54) Bevonókompozíció üvegre

(11) 215.305 (21) P 96 03510
(54) Lámpareflektor és eljárás annak elõállítására

(11) 215.656 (21) P 92 03825
(54) Túlfeszültség-levezetõ

(11) 215.891 (21) P 96 03509
(54) Villamos kapcsolási elrendezés impulzusfeszültség-sorozatok

elõállítására, különösen dielektromosan gátolt kisülések mûköd-
tetésére

(11) 215.934 (21) P 92 03892
(54) Eljárás szilárd részekkel töltött mûanyag test elõállítására

(11) 215.940 (21) P 95 03561
(54) Eljárás gamma-ciklodextrin elõállítására

(11) 215.998 (21) 6430/89
(54) Cipõtalpbetét
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(11) 216.468 (21) 3816/91
(54) Frekvenciahangoló eszköz

(11) 216.850 (21) P 97 02185
(54) Lemezmeghajtó egység

(11) 217.146 (21) P 96 03507
(54) Kétoldalt lapított villamos lámpa

(11) 217.327 (21) P 92 04165
(54) Eljárás hipokariogén hidrogénezett keményítõhidrolizátumok elõ-

állítására

(11) 217.673 (21) P 92 04169
(54) Eljárás adott esetben hidrogénezett, emészthetetlen poliszachari-

dok elõállítására

(11) 217.722 (21) P 96 02505
(54) Eljárás egy jelátalakító fej helyzetének meghatározására egy le-

mez felületén, továbbá eljárás egy kiválasztott sáv lokalizálására
egy lemez felületén, valamint lemezmeghajtó egység

(11) 217.817 (21) P 93 01812
(54) Eljárás hatóanyag-tartalmú mikrorészecskék elõállítására hidroli-

tikusan lebontható polimerekbõl

(11) 217.923 (21) P 93 03651
(54) N-acetonil-benzamid-származékok, eljárás elõállításukra, a ve-

gyületeket tartalmazó fungicid készítmények, és eljárás alkalma-
zásukra

(11) 217.996 (21) P 92 03957
(54) Egyrétegû, áttetszõ, biaxiálisan orientált, hõvel rögzített, csõ for-

májú élelmiszer-bevonó anyag elõállítása és alkalmazása

(11) 218.177 (21) P 96 03460
(54) Tárolóedény elegyek elkészítésére

(11) 218.391 (21) P 96 01632
(54) Palackhordozó

(11) 218.607 (21) P 92 04168
(54) Hipokariogén hidrogénezett szacharidokat tartalmazó készítmé-

nyek és eljárás azok elõállítására

(11) 218.992 (21) P 95 02582
(54) Üzemanyagtöltõ állomás

(11) 219.215 (21) P 96 01647
(54) Porinhaláló készülék és cserélhetõ betét a készülékhez

(11) 219.361 (21) P 95 03933
(54) Aril-alkil-tiadiazinon-származékok, ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 219.440 (21) 4139/91
(54) Eljárás vízárró résfal kiépítésére egyfázisos eljárással

(11) 219.564 (21) P 93 03637
(54) Tilozint tartalmazó állatitakarmány-premix és elõállítása

(11) 219.606 (21) P 96 01737
(54) Amino-ciklodextrinek alkalmazása epilepsziaellenes dibenzaze-

pinek vizes közegben való oldhatóvá tételére

(11) 219.662 (21) P 97 02358
(54) Berendezés ipari járdarácsok fõ- és mellékbordáinak automatizált

gyártásához

(11) 219.737 (21) P 93 01710
(54) Tereftálsav kopoliamidok, eljárás elõállításukra és belõlük ké-

szült készítmények

(11) 219.890 (21) P 95 03961
(54) Szintetikus eljárás szubsztituált karbodiimidek elõállítására

(11) 219.960 (21) P 95 03908
(54) Csõelzáró szerkezet, erõsen koptató hatású közeget légköri nyo-

más alatt és/vagy felett szállító csõvezetékekhez

(11) 219.997 (21) P 98 00030
(54) Beépíthetõ világítóeszköz

(11) 220.076 (21) P 98 03007
(54) Aujeszky-féle betegség elleni, fokozott immunizálóképességgel

rendelkezõ, élõ vagy inaktivált vírust tartalmazó oltóanyag, és el-
járás az oltóanyag elõállítására

(11) 220.224 (21) P 93 03595
(54) Szubsztituált benzoil-guanidin-származékok, a vegyületeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 220.229 (21) P 99 01087
(54) Injekciós tû

(11) 220.287 (21) P 95 03691
(54) Eljárás pernye és/vagy ágyhamu, valamint kommunális szenny-

víziszap együttes elhelyezésére

(11) 220.524 (21) P 97 02329
(54) Kapcsolási elrendezés elektródmentes kisnyomású gázkisülõ lám-

pa üzemeltetésére

(11) 220.744 (21) P 97 02342
(54) Eljárás cellulózszálas aggregátum készítésére és szálas aggre-

gátum

(11) 220.951 (21) P 99 04472
(54) Kisízületi protézis

(11) 221.055 (21) P 00 00381
(54) Rétegfelhordó szerszám és berendezés haladó szalag bevonatolá-

sára

(11) 221.069 (21) P 97 02471
(54) Egymásra rakásra alkalmas hordozólap villamos lámpákhoz

(11) 221.081 (21) P 97 02187
(54) Eljárás számítógéprendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés-

re, az adatok archiválására és visszatöltésére, valamint számító-
géprendszer az eljárás megvalósítására
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(11) 221.167 (21) P 96 01739
(54) N-terc-Butil-alfa-(2,4-diszulfo-fenil)-nitron és gyógyászatilag

elfogadható sói, alkalmazásuk, az ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(11) 221.436 (21) P 99 04711
(54) Eszközkészlet csonttörések rögzítésére

(11) 221.482 (21) P 94 02134
(54) Új 19-nor-szteroidok, valamint eljárás ezen vegyületek elõállítá-

sára, továbbá hatóanyagként e vegyületeket tartalmazó gyógyá-
szati készítmények, valamint intermedierek

(11) 221.604 (21) P 98 02849
(54) Makrociklusos poliamino-karbonsav-származékok fémkelátjai és

alkalmazásuk a diagnosztikai leképzésben

(11) 221.661 (21) P 98 00517
(54) Eljárás karbinolok szeparálására

(11) 221.755 (21) P 97 02106
(54) Eljárás klavámszármazékok fermentációs elõállítására a fermen-

tációs közegben lévõ ammónia és karbamid mennyiségének ala-
csony szinten tartásával

(11) 221.941 (21) P 99 02494
(54) Villamos lámpa

(11) 222.192 (21) P 99 04714
(54) Utókezelõ és lefejtõberendezés, valamint eljárás tartályok lefejté-

sére

(11) 222.202 (21) P 96 03580
(54) Fejrész mélyen fekvõ rakodófelülettel rendelkezõ vasúti teherko-

csi részére

(11) 222.524 (21) P 94 03759
(54) 1,1-Dioxo-2H-1,2-benzotiazinoil-guanidin-származékok, eljárás

a vegyületek elõállítására, alkalmazásuk, valamint az ezeket tar-
talmazó gyógyászati készítmények

(11) 222.672 (21) P 00 01044
(54) Készülék és eljárás tételenkénti volumetrikus adagoláshoz

(11) 222.800 (21) P 00 01182
(54) Eljárás válaszjeladók egyidejû vezérlésére és programozására, és

eszköz az eljárás megvalósítására

(11) 222.933 (21) P 00 00585
(54) Csatlakozószerkezet egypólusú kapcsolókészülékekbõl összeál-

lított többpólusú kapcsolókészülékekhez

(11) 222.997 (21) P 99 03826
(54) Kazán

(11) 223.085 (21) P 97 02406
(54) Folyamatos eljárás N-alkil-3,4-dimetil-benzol-amin dinitrálá-

sára

(11) 223.342 (21) P 93 03676
(54) Eljárás koleszterinkoncentráció-csökkentõ hatású, benzotiofén-

tartalmú gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 223.453 (21) P 00 00774
(54) Rotogravírozó eljárás mintázott csiszolófelületek elõállítására

(11) 223.461 (21) P 98 01186
(54) Abszorbens cikk illeszkedést fokozó rendszerrel

(11) 223.534 (21) P 00 01653
(54) Lengõajtóhajtás elektronikus vezérléssel

(11) 223.807 (21) P 00 01950
(54) Protein-kináz C gátló hatású kondenzált indolszármazékok, eljá-

rás elõállításukra, és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek

(11) 223.940 (21) P 98 02848
(54) Hidroreaktor, különösen vízturbina a víz kinetikus energiájának

hasznosítására olyan helyeken, ahol villamos energia elõállítása
szempontjából jelentõs mértékû áramlások vannak

(11) 224.304 (21) P 02 03671
(54) Hibrid vezeték nélküli optikai és rádiófrekvenciás kommunikáci-

ós kapcsolat

(11) 224.451 (21) P 00 04978
(54) Eljárás és berendezés legalább egy, információkat tartalmazó po-

limerfóliából és legalább egy hordozórétegbõl álló, hamisíthatat-
lan dokumentumokhoz való további feldolgozásra szolgáló réte-
ges szerkezet elõállítására

(11) 224.480 (21) P 00 00654
(54) Eljárás növényvédelemre

(11) 224.586 (21) P 00 03983
(54) Eljárás és berendezés változó orsófordulatszám létrehozására

(11) 224.803 (21) P 99 04469
(54) Eljárás ismert geometriájú testek méreteinek gyors meghatáro-

zására

(11) 224.898 (21) P 98 00296
(54) Enzimhatású DNS-molekulák

(11) 224.915 (21) P 94 03675
(54) Eljárás trombin inhibiálására alkalmas 2-fenil-3-aroil-benzotio-

fén-származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítá-
sára

(11) 224.976 (21) P 02 04317
(54) Eljárás gyors kivitelezésû, egyhéjú elõtétfalas vagy OSB mereví-

tésû, illetve kéthéjú elõtétfalas külsõ falszerkezetû, favázas,
könnyûszerkezetes épületek elõállítására, valamint elõtétfalas
külsõ falszerkezetek

(11) 225.071 (21) P 00 04995
(54) Kombinált tömegárammérõ eszköz, továbbá eljárás nemszilárd

közeg tömegáramának mérésére

(11) 225.701 (21) P 04 02635
(54) Illesztõszerkezet burkolólapok szinteltérés nélküli fektetéséhez

A rovat 91 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 206.400 (21) 4584/87
(54) Eljárás áttört egyszeres vagy többszörös gerincû tartók elõállítá-

sára, valamint áttört gerincû tartó

(11) 207.801 (21) 3310/91
(54) Eljárás psoriasis gyógyítására alkalmas készítmény elõállítására

(11) 214.194 (21) P 94 03302
(54) Eljárás N-diklór-acetil-1-oxa-4-aza-spiro[4,5]dekán elõállítására

(11) 218.574 (21) P 97 01637
(54) Mágneses térben oxigénnel dúsított, csökkentett deutérium-oxid-

tartalmú víz

(11) 218.726 (21) P 94 03787
(54) Eljárás kémény korrózióállóságának a növelésére,valamint bélés-

elem az eljárás foganatosítására

(21) P 02 03826
(54) Eljárás egy élõlényben keringõ vér viszkozitásának a meghatáro-

zására, berendezés az eljárás lebonyolítására, berendezés folya-
dék mozgásának detektálására, valamint berendezés egy szerke-
zeti viszkozitású folyadék viszkozitásának a meghatározására

(21) P 03 02711
(54) Palackozott fröccs, palackozott vörösboros cola, szénsavval dúsí-

tott bor palackozva

(21) P 03 03412
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysótartalmának koncentrálá-

sára

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása RH9A

(11) 220.349 (21) P 98 01513
(54) Szénsavas fürdõt elõállító készülék, továbbá hordozható szénsa-

vas fürdõberendezés

(11) 220.529 (21) 8429/90
(54) Magnetoterápiás berendezés celluláris immunreakció kiváltására

túlzott sejtproliferációval járó betegségek kezelési eljárásához

(21) P 04 00913
(54) Pravastatin-lakton és epipravastatin mentes pravastatin nátrium,

valamint az azt tartalmazó készítmények

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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Jogutódlás GB9A

(11) 200.333 (21) 6540/88
(11) 208.315 (21) 3918/90
(73) Arysta LifeScience North America, Cary (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(11) 214.194 (21) P 94 03302
(73) AGAN Chemical Manufacturers Ltd., Ashdod (IL)
(74) Makhteshim Agan Hungary Zrt., Budapest

(11) 214.839 (21) P 94 02412
(73) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)
(74) Ráthonyi Zoltán, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(11) 216.961 (21) P 95 00286
(73) HOVIONE INTER LTD., Lucerne 7 (CH)
(74) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(11) 220.462 (21) P 94 01108
(73) Merck Patent GmbH, Darmstadt (DE)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(11) 221.968 (21) P 95 00503
(73) Yissum Research Development Co. of the Hebrew University

of Jerusalem, Jeruzsálem (IL)
(74) Parragh Gáborné dr., S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(11) 223.900 (21) P 98 00779
(73) HOVIONE INTER LTD., Lucerne 7 (CH)
(74) ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(11) 224.167 (21) P 01 00366
(73) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)
(74) dr. Láng Tivadarné, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(11) 224.198 (21) P 99 00799
(73) Shire International Licensing B.V., Amsterdam (NL)
(74) dr. Jalsovszky Györgyné és dr. Miskolczi Mária ügyvédek,

Budapest

(11) 224.405 (21) P 00 01783
(73) AGROTERM Növényvédõszereket és Szervetlen

Vegyianyagokat Gyártó Korlátolt Felelõsségû Társaság,
Peremartongyártelep (HU)

(11) 224.477 (21) P 99 04298
(73) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)
(74) dr. Bódizs Árpád, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(11) 225.038 (21) P 02 03978
(73) Palincza Jánosné 15%, Tiszavasvári (HU);

Seller Sándor 30%, Tiszavasvári (HU);
Szabó Mátyás 30%, Tiszavasvári (HU);
Imre Lászóné 10%, Tiszavasvári (HU);

Cselenyák Zoltán 10%, Tiszavasvári (HU);
dr. Tompa József 5%, Tiszavasvári (HU)

(11) 225.479 (21) P 03 00571
(73) Palincza Jánosné 15%, Tiszavasvári (HU);

Seller Sándor 30%, Tiszavasvári (HU);
Szabó Mátyás 30%, Tiszavasvári (HU);
Tilki Györgyné 11%, Tiszavasvári (HU);
Mándoki Istvánné 5%, Tiszavasvári (HU);
Kató Attiláné 5%, Tiszavasvári (HU);
Filep Judit 3%, Miskolc (HU);
Dombrádi István 1%, Veresegyház (HU)

(74) Seller Sándor, Tiszavasvári

(11) T/77 777 (21) P 98 00694
(71) Quadrant Drug Delivery Limited, Ruddington,

Nottingham (GB)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

(21) P 00 03424
(71) Reckitt & Colman (Overseas) Limited, Slough, Berkshire (GB);

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Slough,
Berkshire (GB)

(74) Dr. Bódizs Árpád S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 00 03842
(71) Mount Cook Biosciences, Inc., New York, New York (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 01 01283
(71) Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány,

Budapest (HU);
MTA Szegedi Biológiai Központ, Növénybiológiai Intézet,
Szeged (HU)

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

(21) P 01 04355
(21) P 01 04585
(71) Monsanto Technology LLC, St. Louis, Missouri (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 00523
(71) Bacou-Dalloz Fall Protection, Inc., Franklin, Pennsylvania (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 02 03553
(71) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Slough,

Berkshire (GB);
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Slough,
Berkshire (GB)

(74) dr. Bódizs Árpád, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,
Budapest

(21) P 02 04190
(71) BDI - BioDiesel Intenational AG, Grambach (AT);

Koncar, Michael, Lieboch (AT);
Mittelbach, Martin, Graz (AT)

(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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(21) P 03 02257
(71) SmithKline Beecham Corporation, Philadelphia,

Pennsylvania (US)
(74) Derzsi Katalin, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 03 02404
(71) Intendis GmbH, Berlin (DE)
(74) ifj. Szentpéteri Ádám, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 04 00497
(71) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)
(74) S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Ráthonyi Zoltán,

Budapest

(21) P 98 00123
(71) INEOS EUROPE LIMITED, Lyndhurst Hampshire (GB)
(74) S.B.G. & K. Budapesti Nemzetközi Szabadalmi Iroda,

Budapest

(21) P 98 01685
(71) Refractory Intellectual Property GmbH & Co. KG, Wien (AT)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 98 02605
(71) SANOFI-AVENTIS U.S. LLC, Bridgewater, New Jersey (US)
(74) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

(21) P 99 01454
(71) Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited, Slough,

Berkshire (GB);
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited, Slough,
Berkshire (GB)

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

A rovat 30 db közlést tartalmaz.

Képviseleti megbízás FH9A

(21) P 02 01932
(71) Ishizaki Press Kogyo Co., Ltd., Hyogo (JP)
(74) Mészárosné Dónusz Katalin szabadalmi ügyvivõ, S.B.G. & K.

Szabadalmi Ügyvivõi Iroda, Budapest

(21) P 04 01549
(71) dr. Zoltai Mária 17%, Budapest (HU);

dr. Berzsenyi László 17%, Érd (HU);
Szalay Attila 16,5%, Hatvan (HU);
Cserkúti Zsolt 16,5%, Hatvan (HU);
Mihály János 16,5%, Csány (HU);
Nagy József 16,5%, Hatvan (HU)

(74) Rónaszéki Tibor, Budapest

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Képviselet megszûnése FH9A

(21) P 05 00521
(73) (72) Kónya Árpád, Szentendre (HU)
(74) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 04 02405
(73) (72) dr. Brezovits László, Budapest (HU)
(74) dr. Kereszty Marcell szabadalmi ügyvivõ, Gödölle, Kékes,

Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

(21) P 02 01932
(73) Ishizaki Press Kogyo Co., Ltd., Hyogo (JP)
(74) dr. Bokor Tamás, S.B.G. & K. Szabadalmi Ügyvivõi Iroda,

Budapest

(21) P 05 01081
(71) Püski Attila, Békéscsaba (HU)
(74) Jankura János, DeveloPat Szabadalmi és Védjegy Iroda,

Budapest

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Név-, illetve címváltozás HC9A

(11) 199.775 (21) 1131/88
(54) Eljárás aminosavak telítetlen zsírsavakkal képzett sóinak, vala-

mint ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
elõállítására

(73) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,
Budapest (HU)

(11) 203.867 (21) 6515/89
(54) Eljárás dialkoxi-fenil-aceto-nitrilek elõállítására
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 206.795 (21) 4325/88
(54) Kötõelem, elsõsorban erõsáramú villamos berendezések csatla-

kozásainak megvalósítására
(73) (72) Nagy Béla, Gyál (HU)

(11) 206.982 (21) 3781/90
(54) Eljárás prosztatagyulladás elleni növényi kivonat készítésére
(73) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 209.599 (21) 250/90
(54) Eljárás PGF2alfa-trisz-[hidroxi-metil]-amino-metán-só elõállítá-

sára kicsapásos kristályosítással
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 209.973 (21) 1132/88
(54) Eljárás vírusellenes és immunstimuláns hatású gyógyászati kom-

pozíció elõállítására
(73) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 210.122 (21) 1484/88
(54) Eljárás a keringési rendszer és a szív tromboembolitikus állapota-

ira ható gyógyászati készítmény elõállítására
(73) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 210.921 (21) 1868/90
(54) Eljárás N-(etoxi-karbonil)-3-morfolino-szidnonimin-ciklodext-

rinnel alkotott zárványkomplexeinek és az ezeket tartalmazó
gyógyászati készítménynek az elõállítására

(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,
Budapest (HU)
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(11) 212.260 (21) 3315/89
(54) Eljárás mechanikusan homogenizált puccolán aktív és hidrauli-

kus erõmûvi pernyekeverék kötõanyagú magas- és mélyépítési
célra alkalmas beton elõállítására

(73) STRABAG Zrt., Budapest (HU)

(11) 212.570 (21) 2092/91
(54) Eljárás 13,14-dihidro-15(R)-17-fenil-18,19,20-trinor-PGF2alfa-

izopropil-észter elõállítására
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU);
Pharmacia & Upjohn Aktiebolag, Stockholm (SE)

(11) 212.730 (21) 1869/90
(54) Eljárás 3-morfolino-sydnonimin vagy sója, vagy tautomer izo-

merje valamely ciklodextrinnel vagy ciklodextrinszármazékkal
alkotott zárványkomplexeinek és az ezeket tartalmazó gyógyá-
szati készítményeknek az elõállítására

(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,
Budapest (HU)

(11) 213.478 (21) P 94 02334
(54) Gombaellenes gyógynövénykeverék és eljárás a keverék kivona-

tát tartalmazó gyógyászati készítmény elõállítására
(73) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 214.839 (21) P 94 02412
(54) Olajok kétütemû motorokhoz
(73) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)

(11) 218.927 (21) P 94 03342
(54) Eljárás propargil-ammónium-klorid-származékok elõállítására
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 219.199 (21) P 95 00364
(54) Nukleozidanalógok sztereoszelektiv szintézise biciklusos inter-

medierek alkalmazásával és az intermedierek elõállítása
(73) SHIRE BIOCHEM INC., Ville St-Laurent, Quebec (CA)

(11) 219.210 (21) P 97 01589
(54) Berendezés porszerû anyagok letöltésére, ellenõrzõ-lazító szita,

továbbá mintavevõ készülék porszerû anyagokhoz
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 220.349 (21) P 98 01513
(54) Szénsavas fürdõt elõállító készülék, továbbá hordozható szénsa-

vas fürdõberendezés
(73) BIO-BAD KFT., Budapest (HU)

(11) 220.623 (21) P 97 02369
(54) Kinetózis kezelésére alkalmas természetes alapú, gyógyhatású

készítmény
(73) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 221.977 (21) P 97 00650
(54) Diétás rostot tartalmazó gyógyhatású készítmény, és eljárás a ké-

szítmény hatóanyagának elõállítására
(73) HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 222.497 (21) P 96 03489
(54) Enalapril-maleátot tartalmazó stabilizált gyógyszerkészítmény

és eljárás elõállítására
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 223.068 (21) P 95 03666
(54) Eljárás PGE1 prosztanoid elõállítására
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 223.345 (21) P 95 03665
(54) Eljárás alfa, béta-telítetlen ketonok sztereoszelektív redukciójára
(73) CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt.,

Budapest (HU)

(11) 224.167 (21) P 01 00366
(54) Etilén homopolimerei és kopolimerei és alkalmazásuk
(73) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)

(11) 224.477 (21) P 99 04298
(54) Eljárás olefinmonomer polimerizálására folyamatos gázfluidizált

ágyban, valamint fúvóka folyadéknak a fluidizált ágyba történõ
porlasztására

(73) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)

(11) T/77 777 (21) P 98 00694
(54) Szilárd vivõrendszerek molekulák kontrollált kibocsátására és el-

járások a vivõrendszerek elõállítására
(71) Quadrant Drug Delivery Limited, Ruddington,

Nottingham (GB)

(21) P 00 00679
(54) 2,3,4,5-Tetrahidro-1H-benzazepinek alkalmazása alvási rendel-

lenesség ellen ható gyógyászati készítmény elõállítására
(71) ADDEX PHARMA SA, Geneva (CH)

(21) P 02 00523
(54) Biztonsági bekötõheveder
(71) Bacou-Dalloz Fall Protection, Inc., Franklin, Pennsylvania (US)

(21) P 03 03786
(54) Villamos tárcsamotor/generátor univerzális öntött vagy nyomta-

tott armatúratekercseléssel és eljárás ilyen armatúra elõállítására
(71) dr. Dutkay György, Székesfehérvár (HU)

(21) P 04 00497
(54) Olefin trimerizálás króm-, molibdén- vagy volfrámforrásból és

legalább egy (heteroatomos) szénhidrogéncsoporthoz kapcsoló-
dó, legalább egy foszfor-, arzén- vagy antimonatomot tartalmazó
ligandumból álló katalizátor alkalmazásával

(71) INEOS Europe Limited, Lyndhurst, Hampshire (GB)

(21) P 05 01193
(54) Eljárás szöveterõsítésû kapilláris alakú membrán elõállítására,

különösen ultraszûrés céljára
(71) Koch Membrane Systems GmbH, Aachen (DE)

(21) P 98 00123
(54) Gázfázisú polimerizációs eljárás
(71) INEOS EUROPE LIMITED, Lyndhurst Hampshire (GB)

A rovat 31 db közlést tartalmaz.

P385

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/9

Vegyes szabadalmi közlemények



Hasznosítási szerzõdés QB4A

(21) P 96 03083
(54) Hidrogén-peroxid-alapú fertõtlenítõszer-készítmény

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Helyreigazítás TH4A

(11) 225.608 (13) B8(21) P 01 00892
(54) Berendezés egy szállítóheveder összekötésének folyamatos el-

lenõrzésére

(11) 225.630 (13) B8(21) P 99 03739
(54) Szinergetikus hatású fungicid keverékek és alkalmazásuk

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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