
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/78 118 (21) P 99 02603
(54) Modulrendszerû zsaluzatelrendezés és eljárás ennek összeállítá-

sára

(21) P 01 02856
(54) Eljárások, aldehidek, ketonok, oximok, aminok, hidroxiamidsa-

vak és alfa,béta-telítetlen karbonsavak és aldehidek szilárd fázisú
szintézisére

(21) P 02 01969
(54) Fátyolbunda tisztaszobabeli védõruházathoz

(21) P 04 00185
(54) Herbicid készítmény és eljárás alkalmazására

(21) P 05 00931
(54) Eljárás és elrendezés termálvízkutak kísérõgázának hasznosí-

tására

A rovat 5 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/75 336 (21) P 96 01217
(54) Antraciklinonszármazékok, alkalmazásuk amyloidosis ellenes

hatású gyógyszerkészítmények elõállítására és a vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 02050
(54) Szubsztituált imidazolvegyületek, eljárás elõállításukra, e vegyü-

leteket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 00 02295
(54) Továbbfejlesztett alkil-benzolszulfonát felületaktív anyagok

(21) P 00 02517
(54) Acil-piperazinilpirimidin-származékok, eljárás elõállításukra, a

vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és gyógyszer-
ként való alkalmazásuk

(21) P 00 02525
(54) Eljárás difenil-éterek nitrálására

(21) P 00 02572
(54) Megbontott kristályosságú felületaktív anyagok keverékét tartal-

mazó mosószerkészítmények

(21) P 00 02626
(54) Továbbfejlesztett alkil-arilszulfonát felületaktív anyagok

(21) P 00 03198
(54) 1-(4-Karbazolil-oxi)-3-[2-(2-metoxi-fenoxi)-etil-amino]-2-pro-

panol termodinamikailag stabil módosulata, eljárás elõállítására
és az e módosulatot tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 04311
(54) Kondenzált acetálcsoportokat tartalmazó poliészteralapú, szoba-

hõmérsékleten folyékony amfifil polimerek és felhasználásuk
mosó- és tisztítószerekben

(21) P 01 02607
(54) Szulfonilcsoporttal szubsztituált bifenil-metil-imidazol-szár-

mazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkal-
mazásuk

(21) P 01 02818
(54) Eljárás citalopram tisztítására

(21) P 01 02836
(54) Oxazolidinonok alkalmazása a szem fertõzéses megbetegedései-

nek kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 01 02857
(54) Propoxilátot tartalmazó üzemanyag-kompozíciók

(21) P 01 02863
(54) IL-8 Receptor antagonista benzimidazolszármazékok, eljárás

az elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(21) P 01 02930
(54) Vírusellenes makrociklusos vegyületek, ezeket tartalmazó gyó-

gyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 02962
(54) Záróeszköz tartályokhoz

(21) P 01 03184
(54) Szulfonil-bifenil-metil-szubsztituált imidazolszármazékok, al-

kalmazásuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03200
(54) Testtisztító kozmetikai termék, valamint eljárás bõr tisztítására

(21) P 01 03309
(54) N-(terc-Butil)-hidroxil-amin új sói és elõállításuk

(21) P 01 03382
(54) NAALAD-áz inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények

(21) P 01 03623
(54) Antitrombotikus hatású biszpiperidin vegyületek, elõállítási eljá-

rásuk és hatóanyagként ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények
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(21) P 01 03948
(54) Papillomavírusból származó E1-helikáz E1-dimerizációhoz szük-

séges régiói

(21) P 01 04823
(54) Édes ostya

(21) P 02 01212
(54) Eljárás apomorfin hátrányos hatásainak enyhítésére

(21) P 02 01846
(54) IL-1béta és TNF-alfa inhibitor hatású aminobenzofenonok és a

vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 01909
(54) IL-1béta és TNF-alfa inhibitor hatású aminobenzofenon-szárma-

zékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(21) P 02 01910
(54) Új aminobenzofenonszármazékok és ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 01911
(54) IL-1béta és THF-alfa inhibitor hatású aminobenzofenon-szárma-

zékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 01913
(54) IL-1béta és TNF-alfa inhibitor hatású aminobenzofenon-szárma-

zékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 01925
(54) Integrin alfavbéta6 inhibitor hatású ciklusos peptidszármazékok

és alkalmazásuk

(21) P 02 02189
(54) Növekedésihormon-készítmények, eljárás elõállításukra, vala-

mint azokat tartalmazó eszköz és készlet

(21) P 02 02276
(54) Larclyd fajtanevû kajszibarack (Prunus armeniaca L.)

(21) P 02 02295
(54) Eljárás plazmid-DNS RNáz és szerves oldószer nélküli tisztításá-

ra tangenciális áramlási szûrés alkalmazásával

(21) P 02 02342
(54) Esszenciális zsírsavakat és homociszteinszint csökkentõ ható-

anyagokat tartalmazó gyógyászati és élelmiszer-készítmények

(21) P 02 02410
(54) Berendezés folyóvíz energiájának hasznosításához, az ezt alkal-

mazó elrendezés és folyadékszivattyú

(21) P 02 02415
(54) Eljárás és berendezés iszapszerû szerves anyagok komposztálására

(21) P 02 02433
(54) NMDA receptor antagonista hatású helyettesített pirrolidin-

2,3,4-trion-3-oxim-származékok, eljárás elõállításukra és a ve-
gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 02540
(54) Égõ hegesztéshez és/vagy vágáshoz

(21) P 02 02627
(54) Tartály folyadék tárolására és nyomás alatti kiadagoláshoz, eljá-

rás ilyen tartály gyártására, eljárás folyadék tartályból nyomás
alatt történõ kiadagolására, kiadagoló szerkezet, valamint kombi-
nált készülék folyadék tartályból nyomás alatt történõ kiadagolá-
sára

(21) P 02 02823
(54) Helyileg alkalmazandó ektoparaziticid készítmények

(21) P 03 00256
(54) Természetes anyagú massza és mindazon termék, amely az így

készült masszából elõnyös kézi eljárással gipsz negatív formába
préseléssel, egy további elõnyös eljárással présgépen elõállítható

(21) P 03 00685
(54) Eljárás COPD-vel kapcsolatos rohamok csökkentésére

(21) P 03 00721
(54) Antibakteriális hatású (amino-piperidino)-kinolinok és aza-izosz-

ter analógjaik, eljárás elõállításukra, az ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 00784
(54) Szívó-betápláló készülék

(21) P 03 01141
(54) Eljárás triszoxim-származékok elõállítására

(21) P 03 01241
(54) Táplálékkiegészítõ

(21) P 03 01499
(54) Eljárás és berendezés alsó öntéshez kokillával vagy magcsomag-

gal, nyitott beöntõnyílással

(21) P 03 01503
(54) Eljárás enantiometrikusan tiszta, 6,8-dihidroxi-oktánsav-észterek

aszimmetrikus katalitikus hidrogénezéssel történõ elõállítására

(21) P 03 01507
(54) Eljárás 8-klór-6-oxo-oktánsav-alkil-észterek enantioszelektív re-

dukciójára

(21) P 03 01547
(54) Tolózár fémolvadék öntéséhez, valamint a hozzá tartozó tûzálló

lapok

(21) P 03 02058
(54) Térképalapú genom-mining eljárás géntranszkriptumok és termé-

kek szintjét szabályozó regulátor lókuszok azonosítására

(21) P 03 02188
(54) Eljárás és berendezés hosszú, nagy tömegû tárgyak, fõként elõre

gyártott hídfelszerkezetek vagy ilyenek részegységeinek mozga-
tására mûtárgyak létesítéséhez

(21) P 03 02963
(54) Nagy tisztaságú szimvasztatint tartalmazó kompozíciók

(21) P 03 03079
(54) Eljárás és rendszer vezeték nélküli tranzakció elõsegítésére
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(21) P 03 03093
(54) Eljárás és rendszer vezeték nélküli tranzakció elõsegítésére

(21) P 03 03213
(54) Eljárás és rendszer vezeték nélküli tranzakció elõsegítésére

(21) P 04 00153
(54) Rák gyógyításánál felhasználásra kerülõ, mikanolidot, dihidro-

mikanolidot vagy ezek analógjait más rákellenes szerrel kombi-
nációban tartalmazó termék

(21) P 04 00175
(54) HIV integráz inhibitor hatású nitrogéntartalmú heteroaril vegyü-

letek, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 04 00385
(54) Triazolopirimidin fungicidek, eljárás elõállításukra, alkalmazá-

suk káros gombák elleni védekezésre és ezeket tartalmazó készít-
mények

(21) P 04 00661
(54) Specifikus tumorantigének azonosítása cDNS-könyvtárak széru-

mokkal történõ szelekciójával, és az antigének alkalmazása daga-
natok kezelésében

(21) P 04 00663
(54) Specifikus tumorantigének azonosítása cDNS-könyvtárak széru-

mokkal történõ szelekciójával, és az antigének alkalmazása diag-
nosztikai képalkotó rendszerekben

(21) P 04 00920
(54) Új kromogén szubsztrátumok és alkalmazásuk karboxipeptidá-

zok aktivitásának meghatározására

(21) P 04 00924
(54) 2,5-Dihidroxi-benzolszulfonsav-származékok alkalmazása

gyógyszerkészítmények elõállítására merevedési zavarok kezelé-
sére alkalmas más hatóanyagok hatékonyságának fokozása érde-
kében

(21) P 04 00999
(54) Árusítási egység

(21) P 04 01044
(54) Eljárás detergens granulátumok elõállítására és az ilyeneket tar-

talmazó detergens készítmények

(21) P 04 01076
(54) Alfa-2B-andrenoceptor antagonista vegyületek és alkalmazásuk

gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 01152
(54) Detergens készítmény és eljárás elõállítására

(21) P 04 01268
(54) Ösztrogén agonisták/antagonisták, ösztrogének és progesztinek

kombinációját tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint eljá-
rás ezek elõállítására

(21) P 04 01378
(54) A pH-tól független redox potenciált (rH2-t) csökkentõ biokolloi-

dok alkalmazása tartósításban, táplálkozásban, kozmetikában és
méregtelenítésben

(21) P 04 01506
(54) Berendezés vagy kábel, elektromos energia, vagy elektromos je-

lek átvitelére, alacsony torzítást, illetve szélesebb frekvenciasp-
rektumú átvitelt biztosító módon, speciálisan kezelt az elektromos
vezetõ komponensek aszimmetriájára, és az elosztott paraméterû
kábel modell szerinti parciális induktivitásának, illetve ellenállá-
sának optimális beállításával, az elektromágneses térrel való köl-
csönhatás hasznosítása révén

(21) P 04 01507
(54) Eljárás elektromos jelek vagy elektromos energia átvitelére hasz-

nálható egészben, vagy részben ferromágneses anyagok rema-
nens mágnességi, illetve parciális induktivitási tulajdonságainak
megváltoztatására vagy elõállítására

(21) P 04 01614
(54) PDE4 inhibitort és antikolinerg hatóanyagot tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 01634
(54) LHRH-antagonisták használata kasztrációt nem okozó dózisok-

ban a T-sejtes immunitás javítására és gyógyszerkészítmények
elõállítására

(21) P 05 00172
(54) Szellõzõ

(21) P 05 00586
(54) Berendezés csövek elõállítására és csomagolására

(21) P 05 00667
(54) Eljárások anyagleválasztással mûködõ megmunkáló eszközök

elõállításához, és eljárás ilyen eszközök alkalmazásához

(21) P 05 00690
(54) Külsõ elhelyezésû adagolóeszköz folyadékok adagolására

(21) P 05 00827
(54) Javított tulajdonságú hõálló, por alakú bevonókészítmény

(21) P 05 00847
(54) Ütésálló polikarbamiduretán és eljárás ennek elõállítására

(21) P 05 00920
(54) Oxadiazolszármazékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 05 00921
(54) Tetrazolszármazékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 05 00965
(54) Nedvességjelzõ szerkezet egészségügyi tamponokhoz

(21) P 05 00992
(54) TACIs- és BR3-polipeptidek és alkalmazásaik

(21) P 05 01005
(54) Szerelési berendezés

(21) P 05 01081
(54) Fokozatmentes szelep-emelésvezérlõ szerkezet belsõ égésû mo-

torhoz
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(21) P 05 01099
(54) Folyadék belsejében elnyeletett napenergiával mûködõ vákuum

kondenzációs napkollektor a napenergia hasznosítására

(21) P 97 01215
(54) Igen kis antennaapertúrájú állomásokkal mûködõ mûholdas táv-

közlési rendszer

(21) P 98 01553
(54) Polietilénalapú kompozíciók, és eljárás ezekbõl formázott termé-

kek elõállítására

(21) P 99 02623
(54) Aza-antraciklinon-származékok, eljárás elõállításukra, valamint

ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 04360
(54) Eljárás emesis és központi idegrendszeri rendellenességek keze-

lésére, optikailag tiszta (+)-norciszaprid alkalmazásával

A rovat 90 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 00758
(54) Emlõsök glükuronil-C5-epimerázát kódoló DNS-szekvencia és

annak elõállítására szolgáló eljárás

(21) P 02 02185
(54) Villamos vezetõ szerelvény

(21) P 03 04031
(54) Szagelszívós WC-ülõke

(21) P 05 00700
(54) Tüzelõberendezés és kazán többcélú tûztérrel biomassza alapú fû-

tõanyagokhoz

(21) P 05 00944
(54) Berendezés és eljárás mûködés közben vagy külsõ behatásra mér-

hetõ jelet kibocsátó rendszer jelének mérésére és kiértékelésére

(21) P 05 01037
(54) Tesla monitor

(21) P 06 00001
(54) Eljárás gépjármûvek közlekedésbiztonságának növelésére és a for-

galom gyorsítására, valamint az erre a célra szolgáló berendezés

(21) P 97 02411
(54) Fenoxi-alkil-amin-származékok és a vegyületeket tartalmazó an-

tiaritmiás hatású gyógyszerkészítmények

(21) P 98 01447
(54) Csomagológép

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 202.190 (21) 3989/88
(54) Eljárás N-alkil-ciklohexil-aminok és az elõállításukhoz felhasz-

nálható katalizátorok elõállítására

(11) 202.504 (21) 3696/89
(54) Eljárás akrilsav- és pirazolo[3,4-d]pirimidin-származékok elõál-

lítására

(11) 202.511 (21) 3605/89
(54) Eljárás mevinsav és analógjai laktonizálására

(11) 204.098 (21) 4592/88
(54) Eljárás pollen direkt transzformálására

(11) 204.255 (21) 3785/88
(54) Eljárás 2,3,5,6-tetraklór-piridin és 2,3,6-triklór-piridin elõállítá-

sára

(11) 206.827 (21) 3821/89
(54) Eljárás hatóanyagként imexont tartalmazó, specifikus immun-

szuppresszív hatású gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 208.553 (21) 4020/88
(54) Eljárás polipeptidek, ezt kódoló plazmidok és transzformált Kluy-

veromyces mikroorganizmusok elõállítására

(11) 209.165 (21) 2476/91
(54) Eljárás több kéttámaszú tartó által alkotott és/vagy csuklós több-

támaszú hidak felszerkezete és/vagy hidak elõre gyártott feszített
beton gerendáival együttdolgozó vasbeton pályalemeze és/vagy
öszvérszerkezetû hidak vasbeton pályalemeze közbensõ dilatáci-
ós hézagainak vízbehatolás miatt bekövetkezett károsodástól való
megvédésére

(11) 212.610 (21) P 93 00287
(54) Eljárás nemracém 3-oxo-ciklopentán-, vagy 3-oxo-ciklohexán-

karbonsavak és 1-6 szénatomos alkoholokkal képzett észtereik
racemizálására

(11) 212.613 (21) P 93 02098
(54) Akaricid hatású vegyületek

(11) 213.382 (21) P 95 02271
(54) Gyertyagyártáshoz, elõnyösen húzásos gyertyagyártáshoz alkal-

mazható rugalmas paraffinkompozíció

(11) 213.520 (21) P 93 00813
(54) Rugalmas középrésszel ellátott abszorbens cikk

(11) 213.751 (21) P 95 00715
(54) Eljárás GE 2270 antibiotikum-komplex hozamának és az A faktor

kitermelésének szelektív növelésére

(11) 213.995 (21) 4128/90
(54) Eljárás gõzkompressziós körfolyamat kapacitásának szabályozá-

sára és berendezés szabályozott kapacitású gõzkompressziós kör-
folyamat megvalósítására, különösen automata mûködésû lég-
kondicionáló berendezés

(11) 214.094 (21) P 95 02048
(54) Eljárás paraformaldehid folyamatos elõállítására
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(11) 214.609 (21) P 94 03706
(54) Eljárás kinyomás és elforgatás ellen biztosító összekötõ elem be-

sajtolóelemnek lemezbe való besajtolása által történõ elõállításá-
ra és besajtoló elem az eljárás végrehajtására

(11) 214.611 (21) P 94 03619
(54) Hajtószerkezet lengõajtók mozgatására

(11) 214.989 (21) P 97 00171
(54) Eljárás (ko)polimerek módosítására ciklusos keton-peroxidok

felhasználásával, valamint szerves peroxid-kompozíciók alkal-
mazása

(11) 215.198 (21) P 94 02103
(54) Berendezésegyüttes porszerû anyagok elõállítására

(11) 215.632 (21) P 93 00814
(54) Hajlított formájú abszorbens cikk

(11) 215.773 (21) P 97 00177
(54) Poliizobutének és nitrogén-oxidok vagy nitrogén-oxidok és oxi-

gén elegyeinek reakciótermékei, és üzemanyag- vagy kenõanyag-
adalékként való alkalmazásuk

(11) 215.826 (21) P 94 01980
(54) Eljárás polietilénházú gömbcsap készítésére és polietilénházú

gömbcsap

(11) 215.893 (21) P 97 00382
(54) Kitt nélkül fejelt halogén izzólámpa

(11) 216.487 (21) P 94 02039
(54) Arató-cséplõ gép

(11) 216.546 (21) P 95 01412
(54) Cellulóztartalmú formázó- és fonóoldat, eljárás elõállítására és el-

járás felhasználásával formatestek elõállítására

(11) 216.709 (21) P 93 00012
(54) Eljárás és berendezés gáz elégetésére

(11) 216.775 (21) P 97 01220
(54) Szelep tárolóedényhez

(11) 216.844 (21) P 94 02089
(54) Mappia Foetidából származó alkaloidok, ezeket tartalmazó gyó-

gyászati készítmények, és eljárás elõállításukra

(11) 216.928 (21) P 93 00134
(54) Eljárás katódsugárcsõ képernyõjén elektronnyaláb által létreho-

zott nyalábfolt asztigmatizmusának korrekciójára, és katódsugár-
csöves kijelzõberendezés

(11) 217.376 (21) P 93 00817
(54) Nyújtható és/vagy feszíthetõ egészségügyi betét

(11) 217.655 (21) P 93 00028
(54) Origináló záróelem

(11) 218.084 (21) P 94 00011
(54) Daganatokra specifikus monoklonális antitest és sejtvonal, vala-

mint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 218.203 (21) P 93 01186
(54) Készítmény gyógyhatású peptidek késleltetett és szabályozott le-

adására, és eljárás a készítmények és az azt tartalmazó parenterá-
lis szuszpenzió elõállítására

(11) 218.515 (21) P 94 02227
(54) Rézsûépítõ elem

(11) 218.539 (21) P 94 00158
(54) Rugalmas abszorbens lemez, eljárás annak elõállítására, valamint

rugalmasságának és hajlékonyságának javítására, és abszorbens
termék

(11) 218.624 (21) P 93 00818
(54) Eljárás és berendezés hajlított felületû abszorbens cikkek elõállí-

tására

(11) 218.735 (21) P 97 01230
(54) Eljárás vízben oldható polimerek elõállítására, az elõállított poli-

merek és ezek felhasználása

(11) 218.819 (21) P 96 01953
(54) Fénycsõ kiégési ívkioltó szerkezettel

(11) 219.293 (21) P 96 00044
(54) Eljárás és berendezés vágóállatok bontására

(11) 219.523 (21) P 96 01817
(54) Nyomóhüvely menetes gyûrûvel

(11) 219.693 (21) P 97 01279
(54) Egy oldalon zárt villamos izzólámpa

(11) 220.088 (21) P 96 00815
(54) Tetrahidropiridin- (vagy -4-hidroxi-piperidin)-alkil-azol-szárma-

zékok és alkalmazásuk

(11) 220.625 (21) P 95 00202
(54) Metalloproteáz enzimeket gátló hidroxámsavszármazékok, az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, eljárás e vegyületek
elõállítására

(11) 221.296 (21) 3833/89
(54) Eljárás helyettesített amino-metil-tetralin-származékok és hete-

rociklusos analógjaik, valamint az ezeket a vegyületeket tartalma-
zó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 221.389 (21) P 99 00175
(54) Mobil rádiótelefon-készülék járulékos csipkártya-olvasóval

(11) 221.574 (21) P 99 01907
(54) Fluoreszcens lámpa, valamint fluoreszkáló barnítólámpa-elren-

dezés barnítókamrához

(11) 221.683 (21) P 95 00260
(54) Szabályozott hatóanyag-felszabadulást biztosító morfinkészítmény

(11) 221.943 (21) P 99 01962
(54) Eljárás és elrendezés digitális és analóg jelek azonos frekvencia-

sávban történõ átvitelére

(11) 221.945 (21) P 99 02357
(54) Világítási rendszer nagynyomású kisülõlámpával

P109

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 113. évfolyam 3. szám II. kötet, 2008.03.28.

Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése



(11) 222.205 (21) P 00 02694
(54) Tömlõszivattyú

(11) 222.338 (21) P 99 02282
(54) Adóelrendezés többcsatornás átvitelhez melegtartalék-átkapcso-

lással

(11) 222.642 (21) P 01 03980
(54) Berendezés és szállítószalag hõmérséklet-változásra szilárduló

anyagból lévõ pelletek elõállítására

(11) 222.737 (21) P 98 01550
(54) RHA-113 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus

annuus L.)

(11) 223.432 (21) P 97 01208
(54) Polimerizációgyorsító készítményt és oxidatív úton száradó festé-

ket tartalmazó festékkompozíciók, és eljárás festésre a kompozí-
ciókkal

(11) 223.514 (21) P 99 01313
(54) Állat fülébe való jelzõcímke

(11) 223.644 (21) P 98 01582
(54) Fokozat nélküli, hidraulikusan menet közben kapcsolható és ve-

zérelhetõ differenciálzár-szerkezet jármûfutómûvek számára

(11) 223.676 (21) P 99 02489
(54) Detergens kozmetikai készítmény, és alkalmazása

(11) 223.677 (21) P 01 02801
(54) Savanyított görögdinnye

(11) 223.689 (21) P 02 02181
(54) Dugaszolóaljzat

(11) 223.783 (21) P 00 02771
(54) Kábecsatornához csatlakoztatott szigetelõház villamos szerelvé-

nyek befogadására

(11) 223.841 (21) P 97 00238
(54) Gabepentin alkalmazása szorongás és pánik kezelésére alkalmaz-

ható gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 223.851 (21) P 01 03855
(54) Eljárás szivattyúzócsõnek kisülõedénybe való behelyezésére

(11) 224.026 (21) P 01 03073
(54) Eljárás lamotrigin elõállítására és annak közbensõ termékei

(11) 224.207 (21) P 99 02366
(54) Elasztomer padlóburkolat és eljárás annak elõállítására

(11) 224.465 (21) P 01 03138
(54) Szigetelõszerkezet, elsõsorban tárolók, udvari pincék tetején lévõ

és jármûvel való közlekedésre alkalmas nyersbeton felületek
számára

(11) 224.677 (21) P 01 02762
(54) Eljárás színtévesztõ személyek számára valósághû színérzékelés

biztosítására, additív színkeverésen alapuló megjelenítõeszkö-
zöknél

(11) 224.769 (21) P 01 03046
(54) Rádióhullámokkal mûködõ rendszer két- és többvágányú vagy

párhuzamos vasúti pályán bekövetkezett baleset utáni további
balesetek megakadályozására

(11) 224.770 (21) P 99 02380
(54) Eljárás és berendezés geoenergia hasznosítására

(11) 224.798 (21) P 01 02966
(54) Szórakoztató függõ siklópálya

(11) 224.963 (21) P 99 03272
(54) Oxazolidinonvegyületek, és eljárás a vegyületek elõállítására

(11) 225.031 (21) P 99 04294
(54) Topiramátszármazékok és alkalmazásuk neuropátiás fájdalom

kezelésére alkalmas gyógyszer elõállítására

(11) 225.303 (21) P 99 00423
(54) Katalizátor-rendszer keresztkapcsolásos reakciók kivitelezésére

(11) 225.326 (21) P 00 02789
(54) Integrinkötõ peptidek és alkalmazásuk

(11) 225.510 (21) P 02 02463
(54) Kefe, különösen fogkefe

(11) 225.514 (21) P 02 02242
(54) Kapszulareaktor és azt befogadó készülék

(11) 225.804 (21) P 03 02995
(54) Transzgénszegregációnak és elszökésének molekuláris ellenõrzé-

se a funkció helyreállítható blokkja (RBF) rendszerének révén

A rovat 76 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 212.696 (21) P 93 03708
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

(11) 216.978 (21) P 96 01514
(54) Osztott tömítõgyûrû tetszõleges dugattyúrendszerekhez

(11) 216.979 (21) P 96 01515
(54) Támasztóbetétes dugattyú

(11) 225.484 (21) P 02 02045
(54) Hajtómû-felfüggesztõ szerkezet, fõleg farmotoros autóbuszhoz

(11) 225.708 (21) P 02 02044
(54) Kocsiszekrény, fõleg autóbuszhoz, szálerõsítésû mûanyagból

(11) 225.709 (21) P 02 02043
(54) Platform autóbuszhoz, szálerõsítésû mûanyagból

(11) 225.746 (21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz
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(21) P 02 01539
(54) Integrinek, receptoraikhoz való kötõdését gátló karbonsav szár-

mazékok

(21) P 03 00384
(54) Kapszulák

(21) P 03 01528
(54) Lábbal hajtható kerekes hobbi- vagy/és sporteszköz, valamint ah-

hoz használható segédszerkezet

(21) P 06 00078
(54) Eljárás partfal építésére folyómederben, valamint folyómederben

épített partfal

(21) P 07 00062
(54) Aril-éterrel szubsztituált imidazo-kinolin-származékok és ezeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 98 02708
(54) Biciklusos aminszármazékok, intermedierjeik, elõállításuk, a ve-

gyületeket hatóanyagként tartalmazó inszekticid, akaricid és ne-
matocid készítmények és alkalmazásuk

(21) P 05 00936
(54) Polimer hidroxilamin- és alfa, béta-telítetlen alkenoát-gyanták

A rovat 14 db közlést tartalmaz.
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