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Úszósziget, egységekb ıl összekapcsolva, 
tolóhajóval mozgatva  
Alkalmazás: Szórakoztató, kulturális, sport, oktató centrumok 
létrehozása, és mozgatása egymástól távol esı települések között, 
fesztiválok, találkozók lebonyolítása.  

Szelektív hulladékgy őjtı, 
présel ı és tömörít ı szerkezettel 
Alkalmazás: Háztartás, iroda, büfé, éttermi konyha, kemping,  
szabadtéri rendezvényeken, kültéri szeméttárolóra szerelve. 

 

Épület, szállításhoz csomaggá szerelhet ı, 
többfunkciójú elemekb ıl 
Alkalmazás: Mezıgazdasági, raktár, mőhely, iskola, sport, szállás, 
iroda épület és áttelepíthetı ideiglenes létesítmények. 

 

Mozgócsigás emel ırúd rendszer, 
jármőraktér méret változtatáshoz 
Alkalmazás: Szállítójármő felépítmény, összecsukható lakókocsi, 
eladópult. Raktár, iroda, lakás helyiségekben galéria padlószint 
emelés.  

Fedıréteg oktatótablók, térképek felületére, 
és bıvíthet ı felület ő összecsukható tábla. 
Alkalmazás: Oktatási létesítményekben a tanórákon használható. 
A napi számonkéréskor hasznos segédeszköz. 

 

Asztalka, székre szerelhet ı, 
jobb és balkezes használatra 
Alkalmazás: Iroda, oktatási intézmény, konferencia, otthon, kórház. 
Különbözı mérető és kialakítású székek utólagos bıvítésére is. 

 

Étkezı készlet, 
bögre-, kancsó-, tálka tornyozva tárolható, szállít ható 
Alkalmazás: Önkiszolgáló étterem, gyermekétkeztetés, üdülı, 
korház, háztartás, kempingezés, hideg-, melegétel házhoz 
szállításához.  

Győjtıdosszié, befogószálakkal, 
oldható rögzítéssel 
Alkalmazás: Iroda, folyóirattár, dokumentációtár, otthon.  
Lyukasztás nélküli lefőzéshez füzetek folyóiratok, tárolásához. 

 
Sportcip ı, speciális csatlakozóval, 
jég-, görkorcsolya és csúszásgátló talp gyors cseré je 
Alkalmazás: Közlekedés és hobby korcsolyázás, túrázás, csúszós 
utakon biztonságos járás. 

  

Babaház, összecsukható elemekb ıl,  
variálható, b ıvíthet ı 
Alkalmazás: Otthon, óvoda. 
A gyermekek kreativitásának játékos fejlesztéséhez. 

 
© A dokumentációban foglaltak szellemi tulajdonjogával dr. Lukács Manuéla rendelkezik.



 

3D MALOM JÁTÉK, 
hat összekapcsolt pályán, 3 dimenzióban játszható 
Alkalmazás: Otthon, óvodában, iskolában, játszóházban, 
játszótéren, bevásárlóközpont gyermekmegırzıben, üdülıhelyen, 
strandon, szabadidı központban.. 
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Találmányaim és kutató munkáim: 
 
Az elmúlt évek során 10 szabadalmat, 6 használati mintát és 79 formatervezési mintát jelentettem be a 
Magyar Szabadalmi Hivatalba. 
 
A találmányaim alapötletei általában egy-egy személyes probléma során vetıdnek fel az élet különbözı 
területén, és arra próbálok valamilyen megoldást találni.  
 
Amikor felvetıdik a probléma, elıször fejben gondolom végig a tárgyakat, aztán lerajzolom. Ma már 
számítógépes programmal tervezek. Ez egy nagyon hosszú folyamat, van olyan találmány, amin már több 
éve dolgozom. Mindig újabb, és újabb problémák merülnek fel, és amit este még biztos megoldásnak érzek, 
azt reggelre tovább fejlesztem. A következı lépés a modellkészítés. 
 
Az elsı ötletem, 7 éves korom körül egy variálható, összecsukható babaház volt. A papírdobozokat mindig a 
közértbıl hoztam fel hozzá, és abból építgettem itthon. A dobozok oldalait felvágtam, összehajtogattam, és 
másnap mindig újra építettem, másféle verzióban. Egyébként nagyon szerettem a „Barbie babákat”, ık 
voltak az ihletıim. A variálható, bıvíthetı babaház összecsukható térelemekbıl, és kiegészítı elemekbıl áll 
melyek lehetıvé teszik tetszés szerinti alapterülető egy és több szintes, variálható, összecsukható babaház 
építését. A helytakarékosan tárolható babaház, gyermekek kreativitásának játékos fejlesztésére szolgálhat. 
 
A következı találmányom 12 éves koromból egy univerzális korcsolya. A lényege, hogy egy cipıhöz több 
funkciót tudtam rendelni: lehetett görkorcsolya, jégkorcsolya, csúszásgátló talpas bakancs és hajlékony 
puhatalpú cipı is. Ez azért jó, mert görkorival például nem lehet bemenni az üzletekbe, vagy felszállni a 
jármővekre, és ilyenkor nem kell magammal vinni egy külön váltócipıt, hanem csak a lecsatolható 
talpelemeket. 
 
Azután egy székre szerelhetı, jobb- és balkezes jegyzetelı asztalkát találtam ki. Az iskolában találkoztam 
elıször a klasszikus „balkezes problémával”, ahol nem padban ültünk, hanem ezeknél a kis jegyzetelı 
asztalkáknál, amit persze mindig a szék jobb oldalára szereltek fel. Így jött ennek a szerkezetnek az ötlete, 
amit a szék mindkét szélére fel lehet tenni, és minden tanuló a saját igényeinek megfelelıen tudná használni. 
Késıbb továbbfejlesztettem a gazdaságosság miatt úgy, hogy mindenféle típusú székre illeszthetı legyen, és 
az ergonómiai szempontok figyelembevételével a testalkathoz is szabályozhatóan illeszkedjen. 
 
Majd jött a befogószálas győjtıdosszié ötlete. Ennek két változata is van, alapvetıen arra alkalmas, hogy ha 
újságokat, füzeteket, kottákat, bemutató dokumentációk, szeretnénk lefőzni, ne kelljen kilyukasztani ıket, 
hanem egy befogószál segítségével oldom meg ezt a feladatot. A dosszié tartalma folyamatosan bıvíthetı, a 
füzetek egyenként cserélhetık, és átrendezhetık. A befogószál teljes gerinchosszúságban tartja stabilan a 
lefőzött füzeteket, melyek gerinchajtásig nyithatók. 
 
Közben több ipari formatervet is készítettem, konkrétan tornyozható bögre- és reggelizı készleteket. Ennek 
az a lényege, hogy maximális helykihasználással egy tálcán több bögrét, tálkát vagy kiöntıt tudok 
elhelyezni. Ezeket például a menzán praktikus bevezetni, ahol nagyon sok poharat kell tárolni kényelmesen, 
és biztonságosan egyszerre. Jól használhatók gyors éttermekben, gyermekétkeztetési létesítményekben, 
üdülıkben, korházakban, háztartásban, kempingezéshez, utazáshoz, hideg-, melegétel házhoz szállításához, 
személyszállító jármőveken csomagolt élelmiszer és ital felszolgáláshoz, élelmiszerek gyári csomagolásához 
hermetikus zárással, laboratóriumokban edénykék céljára. 
 
A hatodik találmányom egy mozgócsigás emelırúd rendszer, azzal a céllal született, hogy a tehergépjármő-, 
utánfutó felépítmények, hasznos térfogata növelhetı-csökkenthetı, épületekben födémek, padlószintek (pl.: 
galéria, tárolótér) emelhetı-süllyeszthetı legyen egy egyszerő szerkezettel. Ebbıl alakítottam ki egy 
összecsukható lakókocsit is. A kis utánfutó felépítményt mind magasságában, mind szélességében meg lehet 
növelni, így, lakókocsi vagy egy mozgó elárusító pult alakítható ki. A lényeg, hogy gyorsan lehet telepíteni. 
 
Majd követte a csomagépület, mely tartóváz elemekbıl összeszerelt, kalodában szállítható építmény. Ez egy 
újfajta könnyőszerkezetes épület amely a saját szerkezeti elemeikbe csomagolva szállítható. Így jelentıs 
csomagolóanyag- és szállítási költségmegtakarítást eredményez a szerkezet alkalmazása. Kedvezıen 
alkalmazható a világszerte preferált kulcsrakész létesítmények export szállítására is. 
 



Újabb két találmányom a környezetvédelem területén született. A szelektív hulladékgyőjtı, préselı és 
tömörítı szerkezetek többféle hasznosítható hulladék és szemét külön tárolását kis hely szükséglettel oldják 
meg a háztartásban, irodában, büfében, éttermi konyhában, kempingben, szabadtéri rendezvényeken.  
A préselıvel az üres egyszerhasználatos mőanyag palackok, fém-, és papír italos dobozok roppanthatók 
össze.  
A tömörítıvel a háztartási vegyes-, és szerves szemét tárolási térfogata csökkenthetı, a tároló zsákból a 
levegı kiszorításával. 
 
A legutóbbi találmányom pedig a szórakoztató, kulturális, sport, oktató centrumok létrehozására alkalmas 
úszósziget, amelyet több egymáshoz kapcsolt úszóelem alkot, például teherszállító uszályok pontonok, és 
tolóhajóval mozgatható az egymástól távol esı települések között. Az úszószigeten fesztiválok, találkozók 
rendezhetık, továbbá szükség estén átalakítható katasztrófa elhárításhoz segédlétesítménynek, mint például 
kórház, ideiglenes szállások, helikopter leszálló pálya, kikötı, raktárak, energia és ivóvízellátó, stb. 
 
Jelenleg is több új témán dolgozom, melyeket a szükséges mélységig az elkövetkezendı években tudok majd 
kidolgozni és pályázatokon publikálni. Arra törekeszem, hogy minden kiállításra új dolgot vigyek. 
 
Hobbiként indult, de idıközben annyira magával ragadott a találmányok világa, hogy szerintem most már 
ekörül forog az életem. 
 
 
A találmányok mellett az elméleti kutatómunka is foglalkoztat.  
A gimnazista évek alatt kezdtem el, és azóta is folyamatosan dolgozom egy fizika kultúrtörténeti, és egy 
társadalomtudomány körébe tartozó tanulmányon. 
 
„A világ alaptörvényének kutatása az ókortól napjainkig” címő tanulmányt, gimnazistaként elsısorban 
középiskolások részére írtam.  
Célom az volt, hogy felkeltsem az érdeklıdést az iskolai tananyagból kevésbé ismert természettudományi 
kutatási területek iránt is. 
Próbáltam felvillantani filozófusok, matematikusok, biológusok, fizikusok, csillagászok, mővészek 
észrevételeit, hipotéziseit és a természet törvényeirıl megalkotott összefüggéseiket. 
A tanulmányban a legfontosabb elméletek összegyőjtésével kronologikus áttekintéssel, arra szeretném 
felhívni a figyelmet, hogy a tudományos gondolkodásban milyen fontos az új gondolatok kifejtése, vitára 
bocsátása, mert ez vezethet el a minket körül vevı világ természeti törvényeinek minél pontosabb 
megismeréséhez. 
Az új természettudományos ismeretek vezethetnek új technológiai eljárások születéséhez, melyek a 
találmányok és a találmányokra épülı innováció révén megjelenhessenek a mindennapi életünkben, és a 
civilizáció fejlıdését szolgálhassák. 
(Ingyenesen letölthetık a „A világ alaptörvény kutatásának kezdetei. Az ókori nagy gondolkodók nagy 
elméletei” (I. kötet) Magyar Elektronikus Könyvtár, URL: http://mek.oszk.hu/06800/06896  a  
„Világképek a középkorban. Az ókori kozmológiai elméletek átmentése” (II. kötet) Magyar Elektronikus 
Könyvtár, URL: http://mek.oszk.hu/07100/07111, valamint „A világ alaptörvény kutatásának új utjai.  
A természettudományok újjászületése.” (III. kötet) Magyar Elektronikus Könyvtár,  
URL: http://mek.oszk.hu/08000/08068 ) 
 
Szintén a gimnáziumi évek alatt kezdtem foglalkozni a törzsi vallásokkal, a totemista és animista mágia 
kultikus szokásaival és az ábrázolásmódjával.  
Az egyetemen folytattam a megkezdett kutatómunkát és „A jog gyökerei az ısi társadalmakban” címő 
tanulmányomban győjtöttem össze azokat a törzsi szokásokat, amelyek alapjául szolgáltak a jog 
intézményeinek a kialakulásához a történelem elıtti „primitív népek” életében és a ma törzsi közösségekben 
élı emberek mindennapjaiban. 
 
Ezeken az utakon indulva kezdtem kutatómunkába, és készítettem el a tanulmányokat az elmúl években. 
 
A legutóbbi tanulmány munkám − „Fogyasztóvédelem és kártérítés, az európai unióba történı utazás esetén” 
− a jog világába kalauzolja az olvasót, és hasznos információkat nyújt az utazni vágyóknak, miként elızhetik 
meg az utazás során felmerülı kár eseményeket, illetve bekövetkezésük esetén milyen lehetıségek vannak a 
kártérítésre.  
(Ingyenesen letölthetı a „Fogyasztóvédelem és kártérítés az Európai Unióba történı utazás esetén”,  
Magyar Elektronikus Könyvtár, URL: http://mek.oszk.hu/06500/06574 ) 
 



3D MALOM JÁTÉK 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
A malomjáték 3 dimenzióban játszható.  
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A térben hat összekapcsolt pályán vándorolhatnak a játékfigurák, illetve küzdhetnek meg a játékosok, ki tudja 
kirakni egymás mellé a „malmot” vagyis a 3 egyforma játékfiguráját, hogy levehesse az ellenfél egy játékfiguráját. 
Induláskor mindkét játékosnak 9 játékfigurája van. 
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A malomjáték pályáját egy csıváz képezi, amelyen elhelyezhetık a játékfigurák. 
A figurák lehetnek plüss játékok, labdák, kendıcskék, de a játékpálya készülhet a csomópontokba épített világító 
testekkel is, kapcsolókkal mőködtetve vagy számítógéppel esetleg telefonnal távvezérelve. 
A malompálya többféle méretben is készül, az asztalitól a mászóka méretőig.  
Készülhet mőanyag csövekbıl, fából, bambuszból, vagy fém csövekbıl. 
A mászóka mérető malompálya kötélhálóval is kiegészítésre kerülhet. 
 
• Alkalmazási terület: Otthon, óvodában, iskolában, játszóházban, játszótéren, bevásárlóközpont 

gyermekmegırzıben, üdülıhelyen, strandon, szabadidı központban. 
 
• Elınyök:  Kreatív logikai játék. 
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ÚSZÓSZIGET, EGYSÉGEKBİL ÖSSZEKAPCSOLVA, TOLÓHAJÓVAL MOZGATVA 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Folyóvízen vagy tavon szórakoztató, kulturális, sport, oktató centrumok létrehozására alkalmas úszósziget 
kialakítása, és mozgatása egymástól távol esı települések között. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
Az úszósziget, úszóelemet, felépítményt, beépített egységet, valamint motoros hajót tartalmaz. 
 
Az úszóelemek egymáshoz kapcsolva úszóegységet alkotnak. Az úszóelemekre felépítmény van szerelve. A 
felépítményben és az úszóelemekben szórakoztató, és/vagy szállás, és/vagy sport, és/vagy oktató, és/vagy 
vásárló stb. centrumok vannak kialakítva. Az úszóegység helyváltoztatását motoros úszóelem biztosítja. 

 
 

 
 
Az úszósziget alapját képezı úszóegységek célszerően teherszállító uszályok összekapcsolásával alakíthatók ki, 
így nem igényel feltétlenül egyedi gyártást. 
A felépítményt könnyőszerkezetes térelemek alkotják, fedett tereket és/vagy zárt helyiségeket képezve, 
elınyösen étterem, kávézó, szálláshely, elıadóterem, színpad, stb. kialakításához. 
Az úszóelemekbe beépített egységek vannak szerelve, elınyösen villamos energia ellátó, kazánház, víztárolók, 
raktár, konyha, mosdó, wc, stb. 
Az úszóegység további úszóelemekkel folyamatosan bıvíthetı illetve az úszóelemek leszerelhetıek, mindig az 
igényekhez igazodva. Különféle mérető úszószigetek alakíthatók ki, valamint több sziget is összekapcsolható. 
Az úszószigetet adott esetben személyszállító motoros hajó és/vagy teherszállító motoros hajó egészíti ki, a 
kikötık illetve a part, és adott esetben két úszósziget közötti szállítások lebonyolításához, és/vagy az úszóelemek 
mozgatásához. 
 
• Alkalmazási terület:  
Mozgó szórakoztató, kulturális, sport, oktató centrumok, kiállítási létesítmények, konferencia központok céljára, 
valamint fesztiválok, találkozók lebonyolítására. 
Továbbá szükség estén átalakítható katasztrófa elhárításhoz segédlétesítménynek, mint például kórház, 
ideiglenes szállások, helikopter leszálló pálya, kikötı, raktárak, energia és ivóvízellátó, stb. 
 
• Elınyök: 
Egy szezonális rendezvény sorozat, fesztivál építményeit egyszer kell felépíteni és megtakaríthatóak az 
áttelepítés, bontási és újbóli építési költségei. 
A partmentén a kiépített kulturális, és sport centrumoktól távol esı vidékeken is üzemeltethetı a vonzáskörzetbe 
tartozó kisvárosok és falvak lakóinak szórakozását, pihenését szolgálva. 
Az úszósziget rendezvényei adott esetben a nyílt vízen történhetnek a lakott területek mindennapi életét kevésbé 
zavarja meg. 
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HULLADÉK PRÉSEL İ 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Az újrahasznosítható hulladék - elsısorban mőanyag-, papír-, és fémanyagú italtároló palackok, dobozok - 
összenyomása, a gazdaságosan kis helyszükségleten történı tároláshoz és szállításhoz. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A hulladék préselı, mozgatószerkezettel mőködtetett nyomóelemet és vázszerkezethez rögzített támasztóelemet 
tartalmaz. 
A nyomóelemhez mozgatószerkezet van kapcsolva, a nyomóelemmel szemben a vázszerkezeten a tartóelem 
helyezkedik el. 
A mozgatószerkezetre kifejtett erı hatására a nyomóelem és a tartóelem közötti távolság úgy csökkenthetı, hogy 
a vázszerkezethez csatlakozó mozgatószerkezet mőködtetve elmozdítja a nyomóelemet a vázszerkezethez 
rögzített tartóelem irányában. 
Eközben az összepréselendı hulladék kifordulását egy vagy több álló támasztóelem és mozgó támasztóelem 
akadályozza meg. 

                  
 

   
 
A hulladék préselı lehetıvé teszi az újrahasznosítható hulladék, elsısorban mőanyag-, papír-, és fémanyagú 
italtároló palackok, dobozok összenyomását a gazdaságosan kis helyszükségleten történı tároláshoz és 
szállításhoz. 
Az préselıvel az üres egyszerhasználatos mőanyag palackok (italos, étkezési és vegyi árú), fém-, és 
papíranyagú italtároló dobozok roppanthatók össze térfogatuk kb. 1/4-ére. 
A préselı szerkezet úgy van kialakítva, hogy a vázszerkezetbe épített pedálos csúszka mőködtetésével 
elcsúsztatható egy nyomóelem. Ennek következtében a vázszerkezethez rögzített tartóelem és a nyomóelem 
közötti távolság változtatható. 
Ezzel egyidejőleg a nyomóelem elmozdulási irányára merıleges irányban az álló-, és mozgó támasztóelemek 
közötti távolság is változik. Eredményeképpen az összepréselendı különbözı mérető palack, doboz, stb. nem tud 
kifordulni a préselési folyamat alatt. 
A mőanyag palackok és dobozok összepréselését adott estben a hulladék préselıre szerelt melegítı, célszerően 
hılégfúvó segíti a hulladék anyag lágyításával. 
A hasonló átmérıjő italos palackok préseléséhez az egyszerősített szerkezet is alkalmazható.  
A préselı szerkezet a hulladék-, és szeméttárolóval összeépítve, vagy külön állóan, esetleg falra szerelhetı 
kivitelben is készülhet. 
 
• Alkalmazási terület: 
Háztartásban, irodákban, büfében, éttermi konyhákban, kempingben, szabadtéri rendezvényeken, kültéri 
szeméttárolóra szerelve. 
 
• Elınyök:  
Kis helyszükségleten tárolható szétválasztva a hulladék és a szemét. 
A térfogat csökkentése szállítási költségmegtakarítást eredményez. 
Jelentısen csökkenthetı a környezet szennyezés. 
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SZELEKTÍV HULLADÉKGY ŐJTİ ÉS TÖMÖRÍTİ 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
A többféle hasznosítható hulladék és szemét már a keletkezés helyén szelektíven szétválogatva összenyomva, 
tömörítve kerüljön tárolásra kis helyen. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A szelektív hulladékgyőjtı és tömörítı, tárolót és tömörítı szerkezetet tartalmaz. 
Egy vagy több tárolót tartalmazó hulladékgyőjtıhöz egy vagy több tömörítı szerkezet kapcsolódik egységet 
képezve. 
A tömörítı szerkezetbe helyezett összepréselendı hulladékra erıt kifejtı nyomóelem és támasztóelem valamint 
préselıelem között tömörödött hulladék a tárolóba kerül elhelyezésre. 
A tárolóba helyezett hulladékra erıt kifejtı tömörítı szerkezet nyomóeleme és támasztóeleme végzik a 
tömörítést, melynek következtében a hulladék tárolási térfogata csökken. 

                                             
A szelektív hulladékgyőjtı és tömörítı lehetıvé teszi az újrahasznosítható hulladék fajtánként szétválasztását a 
szeméttıl, és gazdaságosan kis helyszükségleten tárolását. 
A szerkezetet egybefogott több tartályos és/vagy zsákos tárolók, valamint tömörítık alkotják. 
Az elsı tömörítıvel az üres egyszerhasználatos mőanyag palackok (italos, étkezési és vegyi árú), fém-, és 
papíranyagú italtároló dobozok roppanthatók össze térfogatuk kb. 1/4-ére. 
A második tömörítıvel a háztartási vegyes-, és szerves szemét tárolási térfogata csökkenthetı, a tároló zsákból a 
levegı kiszorításával. 
Az elsı tömörítı szerkezet úgy van kialakítva, hogy a vázszerkezetbe épített pedálos csúszka mőködtetésével 
elcsúsztatható egy nyomóelem. Ennek következtében a vázszerkezethez rögzített tartóelem és a nyomóelem 
közötti távolság változtatható. 
Ezzel egyidejőleg a nyomóelem elmozdulási irányára merıleges irányban az álló-, és mozgó támasztóelemek 
közötti távolság is változik. Eredményeképpen az összepréselendı különbözı mérető palack, doboz, stb. nem tud 
kifordulni a préselési folyamat alatt. 
A második tömörítı egységet tengely mentén elfordítható, csövekbıl vagy profil rúdanyagokból készített két rács 
alkotja. A rácsok közé beépített, a nyomóterhelésnek ellenálló külsı zsákba helyezett szeméttároló zsák tartalmát 
a szerkezet rúgókkal vagy gumi kötéllel kifejtett erı hatására folyamatosan tömöríti, a zsákban lévı levegıt 
kiszorítja, és adott esetben a légmentes zárást is biztosítani tudja a konstrukció. A rácsok nyitása rúgóerı 
ellenében történik a szemét behelyezésekor illetve a megtelt szemeteszsák eltávolításakor.  
A szerkezet úgy is mőködtethetı, hogy a rácsok rúgóerıvel nyílnak és a tömörítés pedállal végezhetı szükség 
esetén.  
A hulladékgyőjtı és tömörítı szerkezet többféle méretben illetve kapacitással készíthetı. 
A préselı szerkezet a hulladék-, és szeméttárolóval összeépítve, vagy külön állóan, esetleg falra szerelhetı 
kivitelben is készülhet. 
 
• Alkalmazási terület: 
Háztartásban, irodákban, büfében, éttermi konyhákban, kempingben, szabadtéri rendezvényeken, kültéri 
szeméttárolóra szerelve. 
 
• Elınyök:  
Kis helyszükségleten tárolható szétválasztva a hulladék és a szemét. 
A térfogat csökkentése szállítási költségmegtakarítást eredményez. 
Jelentısen csökkenthetı a környezet szennyezés. 
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ÉPÜLET, SZÁLLÍTÁSHOZ EGYSÉGCSOMAGGÁ SZERELHET İ ELEMEKBİL 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Magas fokú elıregyártással, többfunkciós szerkezeti elemekbıl, egységcsomaggá szerelhetı, biztonságosan 
szállítható, áttelepíthetı építmények ki alakítása. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A könnyőszerkezetes épület, egységcsomaggá szerelhetı szerkezeti elemeket, mint többfunkciójú 
tartógerendákat és/vagy rácsostartókat, segédszerkezeteket, burkolóelemeket, valamint térelhatároló paneleket, 
és kiegészítı elemeket tartalmaz. 
 
Az oldható rögzítéssel összekötött célszerően kialakított tartógerendákhoz és/vagy rácsostartókhoz 
segédszerkezetek kapcsolódnak és szállítási kalodákat képeznek az egyéb épületelemek, elınyösen 
burkolóelemek, térelhatároló elemek, kiegészítı elemek, stb. egységcsomaggá fogásához. 
A helyszíni szerelés során a kalodák részben vagy teljesen szétbontásra kerülnek és a szerkezeti elemeik 
beépülnek az épületekbe. 
 

     
 
A hagyományos módon csomagolt elıre gyártott épületszerkezetek szállításához felhasznált jelentıs mennyiségő 
csomagoló faanyag a helyszíni szerelés során hulladékba kerül. 
 
A találmány szerinti könnyőszerkezetes épület egységcsomaggá szerelhetı szerkezeti elemei lehetıvé teszik, a 
szállításhoz speciális kalodák készítését, melyek alkalmasak az építmény egyéb elemeinek egységcsomaggá 
fogására, és megvédésére a szállítás során fellépı sérüléseket okozó behatásokkal szemben. A konstrukció 
alkalmas áttelepíthetı építmények kialakítására is. 
Az egyes szerkezeti elemek megfelelı kombinációjával csarnokos, pavilonos és több emeletes építmények 
tartóvázszerkezete is kialakítható. 
A kalodákba a gyártás során beépíthetık a gépészeti berendezések, vizesblokk, főtı-, hőtı berendezések, 
elektromos kapcsolószekrények, szellızıgépek, technológiai gépek stb. 
A speciális kaloda méretei az épület raszter hálóját alapul véve a szállítási lehetıségek figyelembevételével 
határozható meg. 
Így kis teherbírású jármővek használatához, vagy korlátozott terhelhetıségő utakon, hidakon, kismagasságú 
közúti őrszelvény esetében, és nehéz terepen történı szállításhoz is kialakítható a megfelelı súlyú és mérető 
egységcsomag. 
 
• Alkalmazási terület:  
Mezıgazdasági létesítmények, raktárak, parkolóházak, mőhelyek, gyártócsarnokok, jármőjavító üzemek, 
egészségügyi létesítmények, szállásépületek, lakások, vásári kiállítóhelységek, konferenciatermek, iskolák, 
irodák, sportlétesítmények, valamint a gyors telepítést és áttelepítést igénylı ideiglenes létesítmények céljára. 
 
• Elınyök: 
Nagyobb távolságú szállítás során is biztonságos védelmet nyújt az épületszerkezeti elemek, épületgépészeti-, 
és technológiai berendezések, valamint berendezési tárgyak közúton, vasúton, hajón történı szállításánál, 
valamint a szükséges átrakodásoknál. 
Magas fokú elıregyárthatósága és egyszerő szerkezete révén kisüzemekben is gyártható, és helyszínen kis 
szerelıi létszámmal rövid idı alatt felépíthetık, valamint szükség esetén áttelepíthetık az építmények. 
Kedvezıen alkalmazható a világszerte preferált kulcsrakész létesítmények export szállítására is. 
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VÁLTOZTATHATÓ MÉRET Ő TEHERGÉPJÁRMŐ-, UTÁNFUTÓ FELÉPÍTMÉNYEK 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Tehergépjármő-, utánfutó felépítmények, hasznos térfogatának növelése-csökkentése, épületekben födémek, 
padlószintek (pl.: galéria, tárolótér) emelése-süllyesztése. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A változtatható mérető térelem, mozgócsigás tolórudakkal mozgatott térhatároló elemeket és nyitható bıvítı 
elemeket tartalmaz. 
 
A térelem tartóváz szerkezetébe épített mozgócsigákkal felszerelt tolórudakhoz a térelem tartóváz szerkezetéhez 
rögzített állócsigákon átvezetett kötélzet kapcsolódik. 
A kötélzetet egy csévélıszerkezet húzza, és ezáltal mozgatja a tolórudakhoz rögzített mozgó térhatároló elemet, 
melynek helyváltoztatásával növekszik vagy csökken a térelem mérete. 
A térelem tartóváz szerkezete oldalsó bıvítı elemekkel szerelhetı fel, melyek több rétegben egymásra 
hajtogatva és/vagy helyezve, elınyösen beépített nyílászárokkal szállítva, a térelem tartóváz szerkezet 
oldalirányú megnövelésére szolgálnak, és a kötélzet segítségével nyithatók le. 

   

                 
 
Zárt felépítményes tehergépjármővek és utánfutók esetén gyakran elıfordul, hogy a raktér nincs teljes 
magasságban kitöltve árúval. 
A változtatható mérető térelem lehetıvé teszi tehergépjármővek, utánfutók, mobilizálható kis létesítmények, 
pavilonok hasznos térfogatának növelését-csökkentését. 
 
A tervezési munkám során célként tőztem ki, hogy egy olyan többcélú anyagtakarékos kivitelő, és 
energiatakarékosan szállítható utánfutót alakítsak ki, amely elsısorban a kistermelık és kisvállalkozók 
fuvarozásai és mobil árusító pavilon igényeinek eleget téve szabadidıs programokhoz átalakítható összkomfortos 
kemping lakókocsivá is tovább fejleszthetı szerkezet legyen. 
 
A lakókocsivá tovább fejlesztett utánfutó esetén a külsı oldalelemek felnyitása után a belsı oldalelemek kézi 
erıvel való lenyitásával közvetlenül megemelhetı a tetıszerkezet, mivel a mozgócsigás emelırúd rendszer 
kötélzetével van összeköttetésben. 
A belsı térben modul mérető elemekbıl konyha, vizesblokk és gépészeti blokk is beépíthetı az alapegységbe, 
ideiglenesen vagy állandóra. 
Az utánfutó tetıszerkezete úgy van ki alakítva, hogy vízzáróan csatlakoztatható legyen rá egy üvegszálas 
poliészterbıl készített kiegészítı csomagtér, mely leszerelhetı és csónakként használható kempingezésnél. 
 
• Alkalmazási terület: 
Szállító jármő felépítmények, mobilizálható létesítmények (elsısegély hely, lakókocsi, büfé, WC, energiaellátó 
egység, kisüzem, áruszállító és eladó pult). felépítményének méretváltoztatására. Könyvtár, raktár, üzem, iroda, 
lakás helyiségekben padlószint emelés, süllyesztés. Jármőjavításhoz emelés, csónak vízre bocsátása, raktárban 
teheremelés. 
 
• Elınyök: 
Fuvarozó jármővek hasznos raktérfogata mindig a szükségletekhez igazítható - eredménye képen csökken a 
jármő légellenállása - mely megtakarítást eredményez az üzemanyag fogyasztásában. 
Szőkös belterülető helyiségek gazdaságos kihasználáshoz padlószintek emelhetık, süllyeszthetık a 
leggazdaságosabb légtér kihasználás céljából (pld. közel a mennyezethez emelt raktár, galéria, stb.) és csak a 
használat idejére kerülnek a szükséges magasságra. 
Több oszlopos teheremelı céljára elınyös mivel kiegyenlített terhelés megosztást és emelési szint követést 
biztosít az egyes oszlopok között. 
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FEDİRÉTEG, OKTATÓTABLÓK FELÜLETÉRE, ÉS ÖSSZECSUKHATÓ TÁ BLÁK 
 
• A megoldott probléma: 
A fedıréteg lehetıvé teszi oktatótáblák és térképek felületére kiegészítı feliratok, jelek, rajzok stb. elhelyezését 
íróeszközökkel és ragasztható elemekkel anélkül, hogy maradandóan megváltoztatná azok felületét. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A fedıréteg, átlátszó borítóelemet, rögzítıszerkezetet és összecsukható táblát tartalmaz. 
Az átlátszó borítóelemhez egy rögzítı szerkezet van kapcsolva, amely csatlakozik egy térkép vagy egy oktató 
tábla széléhez.  
Az átlátszó borítóelemre íróeszközökkel és ragasztható elemekkel kiegészítı feliratok, jelek, rajzok stb. kerülnek 
elhelyezésre. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Az átlátszó borítóelem hajlékony anyagból készül. Egy tartóelemre van felcsévélve, melyrıl az átlátszó 
borítóelem az oktató tábla vagy térkép felülete elé húzható. A használat után a tartóelem végére rögzített 
tárcsával felcsévélésre kerül. 
Egy másik konstrukciós megoldással az átlátszó borítóelem merev anyagból készül. Egy rögzítıszerkezettel van 
ellátva amellyel csatlakozik az oktató táblához fixen szerelve.  
Így a cserélhetı oktatóábrák az átlátszó borítóelem alá csúsztathatók. 
 
• Alkalmazás: 
Oktatási létesítményekben a tanórákon használható, oktatótáblákra térképekre helyezhetı. 
A napi számonkéréskor hasznos segédeszköz, egy részben elınyomtatott oktatóábra, táblázatra vagy 
„vaktérkép”-re helyezett átlátszó fedıréteg melyre a diákok felrajzolhatják a hiányzó részleteket. 
Kisgyermekek számára egyszerő pírtakarékos lehetıséget biztosít figurák, számok, betők írásának 
begyakorlásához. 
 
• Elınyök: 
Az átlátszó fedıréteg lehetıvé teszi információs és oktatótáblák valamint térképek felületére kiegészítı feliratok, 
jelek, rajzok stb. elhelyezését íróeszközökkel és/vagy ragasztható elemekkel anélkül, hogy maradandóan 
megváltoztatná azok felületét.  
Meggyorsítja a számonkérés elıkészítı munkáit, az élıre nyomtatott többször felhasználható oktatóábrák, 
teszttáblázatok „vaktérkép” használatával, és papírtakarékos megoldást eredményez. 
 
Az oktatótáblákon az átlátszó fedıréteg cserélhetı, mely lehetıvé teszi elıre elkészített különbözı feliratokkal, 
jelekkel, rajzokkal, ragasztható elemekkel stb. ellátott átlátszó fedırétegek használatát. 
 
Az átlátszó fedıréteg gyors csatlakozást biztosító rögzítıszerkezete lehetıvé teszi, az iskolákban készleten lévı 
bármelyik oktatótáblára vagy térképre a használat elıtti felszerelést, megtakarítást eredményezve azzal, hogy 
több bemutató eszközhöz elegendı egy átlátszó fedıréteg. 
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ASZTALKA, SZÉKRE SZERELHET İ 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Tantermi vagy irodai székre szükség szerint utólagosan is felszerelhetı jobb-, és balkezes használathoz is 
alkalmas - ergonómikus kialakítású - asztalka kialakítása. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A székre szerelhetı asztalka, oldhatóan felszerelhetı rögzítıegységet és konzolos asztalkát tartalmaz. 
 
A rögzítıegység mindkét vége a széklábakhoz illeszkedı szorítópofával van ellátva, és a rögzítıegységnek van 
egy belsımenetes eleme, amelybe a rögzítıegység hosszának beállítására szolgáló hosszú rögzítıcsavar van 
becsavarva. 
A konzolos asztalka asztallapja egy oszlop révén kapcsolódik a rögzítıegységhez úgy, hogy a rögzítıegység 
tengelyvonalával párhuzamos tengelyvonal körül átfordíthatóan van kialakítva, és jobb-, vagy baloldalon 
rögzíthetı attól függıen, hogy a szék melyik oldalára került felszerelésre. 
Az asztallap magassága, és a széktámlától való távolsága a használó testalkatához igazítható a felszereléskor. 
 

      
 

 
 
A találmány szerinti felszerelhetı asztalka lehetıvé teszi különbözı mérető és kialakítású, elsısorban tantermi és 
irodai székek utólagosan is alkalmazható kiegészítését. 
A jobb és balkezesek által is kényelmesen használható kis asztallal, gyorsan és egyszerően szükség szerint fel-
le, illetve átszerelhetı. 
A rögzítı szerkezet speciális kialakítása lehetıvé teszi különbözı lábtávolságú és dılésszögő, különbözı mérető 
fém vagy favázas hengeres vagy hasáb palástú széklábakra való felszerelést. 
 
• Alkalmazási terület:  
Iroda, oktatási intézmények, konferenciák, otthon, kórház. 
 
• Elınyök: 
Mindig a szükséges mennyiségben és helyen alakítható ki, illetve szerelhetı át jobbkezes székbıl balkezesre. 
A székekrıl könnyen és gyorsan eltávolítható a helyiség más funkcióra történı átalakítása esetén. 
Összecsukott állapotban kis helyen raktározhatók az újbóli felhasználásig. 
Utólag is beszerelhetı a már meglévı szék készlethez.  
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BÖGRE-, KANCSÓ-, TÁLKAKÉSZLET, TORNYOZVA TÁROLHATÓ 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Az ivó, étkezı, kiöntı, tároló, szállító, edénykék, több rétegő biztonságos tárolása, adott esetben több réteg 
összekapcsolása szállításhoz, esetlegesen hermetikus lezárással. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
Az egymásra rakható ivó, étkezı, kiöntı, tároló, szállító, készlet edénykéket és tálcákat tartalmaz. 
 
Az edénykék a tálcán helyezkednek el, és az edénykékre további rétegekben készlet vagy tálca kerül. 
Többrétegő egymásra helyezés esetén, vagy a legfelsı rétegben elhelyezkedı edénykék tálcával történı 
lefedésekor, a tálca edénykékhez célszerően illeszkedı alsó pereme és/vagy süllyesztése stabilan rögzíti az alsó 
készlet edénykéinek felsı széleihez a felette elhelyezkedı tálcát vagy készletet, és adott esetben lezárja az alsó 
készlet edénykéit. 
 

       
 

           
 

       
 
A találmány szerinti készlet lehetıvé teszi tálcára helyezett ivó, étkezı, kiöntı, tároló, szállító, edénykék 
többrétegő tárolást gazdaságosan és biztonságosan. 
 
• Alkalmazási terület: 
Szállodákban, éttermekben, gyors éttermekben, gyermekétkeztetési létesítményekben, üdülıkben, korházakban, 
háztartásban, kempingezéshez, utazáshoz, hideg-, melegétel házhoz szállításához, személyszállító jármőveken 
csomagolt élelmiszer és ital felszolgáláshoz, élelmiszerek gyári csomagolásához hermetikus zárással, 
laboratóriumokban edénykék céljára. 
 
• Elınyök: 
Az egymásra helyezet készletek tálcái védik a kerámiából, vagy üvegbıl készült poharak, bögrék, kupák, kiöntık, 
kancsók, edénykék, tálkák, tányérok, tégelyek széleit tárolásnál a lecsetléstıl. 
Elıre csomagoltan élelmiszerekbıl gyárilag komplett menü állítható össze és a melegítést vagy sütést nem 
igénylı élelmiszereket, italokat tartalmazó edénykék könnyen leválaszthatók, a mikrohullámú sütıbe helyezés 
elıtt a tálcáról. 
A készletek tetszés szerinti darab számban kapcsolhatók egymáshoz, fogantyús és/vagy fogantyú nélküli 
összefogó elemekkel mindig a szükséges mennyiségben, adott esetben ételhordó céljára. 
A készlet konstrukciója adott esetben biztosítani tudja az edénykékben szállított vagy tárolt élelmiszerek hidegen 
vagy melegen tartását. 



 14

BEFOGÓSZÁLAS GY ŐJTİDOSSZIÉ, OLDHATÓ RÖGZÍTÉSSEL 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Lyukasztás nélkül lefőzhetık legyenek füzetek, folyóiratok, kottákat, stb., és gerinchajtásig kinyithatók. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A befogószálas győjtıdosszié, rögzítı szálakat és oldható rögzítést biztosító szálfeszítı szerkezetet tartalmaz. 
 
A dosszié gerinclemezének egyik végén az oldható kapcsolatot biztosító száltartó elem tengelye körül 
elforgathatóan és rögzíthetıen van beépítve, hogy a magában foglalt befogószál végeket meghúzva a dosszié 
gerinclemezre szorítsa a folyóiratok lapjai között a gerinc mentén elhelyezett befogószálakkal a folyóiratokat. 
A gerinclemez másik végén a szálrögzítı elemhez fixen vagy oldhatóan esetleg egy másik elforgatható száltartó 
elemhez kapcsolódnak a befogó szálak, és így biztosítva van rögzítéskor a befogó szálak feszessége, illetve 
oldáskor a fellazítása vagy eltávolítása. 
 

        
 

     
 
A találmány szerinti befogószálas győjtıdosszié lehetıvé teszi különféle mérető füzetek, folyóiratok, újságok, 
kották, kétrét hajtogatott lapok, leporellók, bemutató dokumentációk, katalógusok, egyéb kiadványok, stb. gyors 
és egyszerő tárolását. 
A szál rögzítı elem csapjairól leakasztható a befogó szál, mely alá befőzhetı a közepén szétnyitott füzet, stb. 
Gyors és egyszerő kezeléssel a dosszié tartalma folyamatosan bıvíthetı, a füzetek egyenként cserélhetık, és 
átrendezhetık. 
A befogószál teljes gerinchosszúságban tartja stabilan a lefőzött füzeteket. 
 
• Alkalmazási terület:  
Iroda, folyóirattár, dokumentációtár, otthon. 
 
• Elınyök: 
A füzeteket, folyóiratokat, kottákat, stb. nem kell kilyukasztani. 
A dossziéba rögzítés után is a füzetek, stb. a gerinchajtásig kinyithatók, így az oldalak teljes szélességben 
láthatóak maradnak. 
Egyszerő kezelhetısége és praktikussága révén széleskörő alkalmazási lehetıséget biztosít vállalati és magán 
felhasználás céljára. 
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UNIVERZÁLIS KORCSOLYA, SPECIÁLIS CSATLAKOZÓVAL 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Közlekedési és szabadidıeszközként is használható univerzális sportcipı és korcsolya kialakítása. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A sportcipıvel egybeépített speciális csatlakozó -- jégkorcsolya, görkorcsolya, és csúszásgátló- ill. járótalp gyors 
és egyszerő cserélhetıségéhez -- a cipıfelsırészre fixen rögzített fogadó talpelemet és hozzá csatlakozó 
különféle használati funkcióknak megfelelı lecsatolható talpelemeket tartalmaz. 

 

 
 
A cipıfelsırész a fogadó talpelemre van fixen rögzítve, melynek alsó felületéhez oldhatóan kapcsolódik a 
lecsatolható talpelem. 
Az lecsatolható talpelem elején található csatlakozó lemezhorogba csúsztatható a fogadó talpelem elején 
kiképzett rögzítı ék.  
A fogadó talpelemre, az lecsatolható talpelem az illesztı csap segítségével a horonyba bepattanó rögzítı 
retesszel rögzül. 
 
Egy-egy lecsatolható talpelem járófelületére jégkorcsolya, vagy görkorcsolya, vagy csúszásgátlótalp, vagy. 
járótalp van fixen rögzítve. 
 
A sportcipıvel egybeépített speciális csatlakozó lehetıvé teszi jégkorcsolya, görkorcsolya, és csúszásgátló- ill. 
járótalp gyors és egyszerő cserélhetıségét. 
 
• Alkalmazás:  Közlekedés és hobby, túrázás, csúszós utakon biztonságos járás. 

 
• Elınyök: 
Gazdaságossági szempontból kedvezı a konstrukció, mivel egyetlen cipı kell csak szemben a hagyományos 
cipıvel egybeépített jég és görkorcsolyákhoz képest, és ugyanakkor a jégen, havon csúszós úton, lépcsın, lejtın 
vagy a jármőveken való biztonságos közlekedés is megoldottá válik cipıcsere nélkül. 
 
A cserélhetı korcsolyák és talpelemek helyszükséglete is kisebb a tárolás és szállítás alatt, mint a hagyományos 
korcsolyák illetve cserecipık használatánál. 
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VARIÁLHATÓ, B İVÍTHETİ BABAHÁZ, ÖSSZECSUKHATÓ ELEMEKB İL 
 
• A megoldandó probléma / célkit őzés: 
Gyermekek kreativitásának játékos fejlesztéséhez, h elytakarékosan tárolható babaház kialakítása. 
 
• Meghatározás / bemutatás: 
A variálható, bıvíthetı babaház összecsukható térelemekbıl áll, melyek egymásra hajtogatható oldallapokat és 
padlófödém lapot, esetleg kiegészítı elemeket tartalmaznak, és lehetıvé teszik tetszés szerinti alapterülető egy 
és több szintes, variálható, összecsukható babaház építését. 
 

         
 
Az összecsukható térelem egyik oldalának a széleihez csuklósan illetve behajthatóan kapcsolódó padló födémlap 
és az oldallapok egymásra merılegesen kinyithatók. Az így keletkezett térelem babaházat alkot. 
 

   
 
Több térelem egymáshoz illesztésével és a kiegészítı tetı, erkély stb. elemekkel különbözı terjedelmő és 
alakzatú egy vagy több szintes babaház alakítható ki a játék babákkal és baba bútorokkal való berendezéshez. 
 
• Alkalmazás: Otthon, óvodában. 
 
• Elınyök: 
Kreatív játék, mely variálható és bıvíthetı, egyszerő elemekbıl épül fel, összeállítása könnyő.  
Az elemek összecsukhatók és így tárolásuk nem igényel sok helyet. 
 
A szerkezet használható játék babákkal és bababútorokkal való berendezéssel történı játékhoz. 
Egyszintes, kivitelben, a babaház elkészíthetı az óvodáskorú gyermek méretéhez igazodó belmérettel 
játéktérnek. 
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