
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 00 04151
(54) Szubsztituált benzolszármazékok, intermedierjeik, elõállításuk és

alkalmazásuk

(21) P 06 00457
(54) 14alfa, 17alfa-C2-Áthidalt 19-nor-progeszteron-származékok,

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint intermedie-
rek

(21) P 99 04669
(54) A T-BAM(CD40L)technológia terápiás alkalmazása simaizom-

sejtekkel kapcsolatos betegségek kezelésére

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/77 370 (21) P 97 01914
(54) Eszköz gyógyszerszuszpenziók szabályozott bejuttatására és el-

járás annak elõállítására

(21) P 00 00422
(54) Imidazol-származékot tartalmazó gyógyszerkészítmény diabé-

tesszel együtt járó betegségek kezelésére és megelõzésére

(21) P 00 00449
(54) N-szubsztituált dioxo-tiazolidil-benzamid-származékok és eljá-

rás a vegyületek elõállítására

(21) P 00 00491
(54) Herbicid hatású szubsztituált 4-benzoil-pirazol-származékok,

elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 00 01183
(54) Pirrolo-tiazin- és -tiazepin-származékok, eljárás elõállításukra és

az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 02291
(54) Pirrolo-tiazin- és pirrolo-tiazepin-származékok, eljárás elõállítá-

sukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 00291
(54) Polimerizációs eljárás

(21) P 01 00433
(54) Orálisan beadható szilárd ribavirin adagolási forma és eljárás

elõállítására

(21) P 01 00838
(54) Diterpén-alkaloid-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 00863
(54) Eljárás és berendezés híg cementhabarcs kezelésére

(21) P 01 04419
(54) Eljárás rezolok elõállítására, valamint ezek alkalmazása

(21) P 01 04455
(54) Takarítótermék, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 01 04500
(54) Trombin-inhibitor hatású dipeptidszármazékok és alkalmazásuk

(21) P 01 04577
(54) Nemuniform memória elérésû (NUMA) adatfeldolgozó rendszer,

mely automatikusan továbbküldi az olvasási kérelmeket egy távo-
li feldolgozó csomóponthoz

(21) P 01 04651
(54) Fluorpolimerek vizes diszperziói

(21) P 01 04657
(54) Imidazolvegyületek és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmé-

nyek

(21) P 01 04693
(54) Eljárás az ízületi gyulladás MEK inhibitorokkal való kezelésére

(21) P 01 04768
(54) 4-Amino-3-oxo-azepán proteáz inhibitorok és az ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04794
(54) Eljárás vírusrészecskék elkülönítésére

(21) P 01 04811
(54) Humusz jellegû szerves trágya, eljárás elõállítására és alkalma-

zása

(21) P 01 04812
(54) Alfa2-antagonista hatású benzizoxazolok és fenonok, eljárás az

elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05027
(54) N-Heterociklusos vegyületek karbonsavszármazékai és karbon-

sav-izoszterei és alkalmazásuk

(21) P 01 05261
(54) Természetes anyagú, szerves kötésû jódtartalmú készítmények

jód élõ szervezetbe történõ bevitelére, továbbá eljárások azok
elõállítására
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(21) P 01 05321
(54) Szerves polisziloxán készítmény, ezt tartalmazó térhálósítható

massza és ennek térhálósításával kapott formatest

(21) P 01 05338
(54) Eljárás hidroformilezési elegyek hidrogénezésére

(21) P 01 05339
(54) Bevonateltávolító rendszer és eljárás

(21) P 01 05377
(54) Krómmentes konverziós bevonat alumíniumötvözetekhez és eljá-

rás elõállítására

(21) P 01 05388
(54) Öntött tálca

(21) P 02 00427
(54) Elsõ digitális információjel beágyazása második digitális infor-

mációjelbe átviteli közegen keresztüli átvitelhez

(21) P 02 01317
(54) Eljárás amorf mintázatok összeillesztésére és expandálására

(21) P 02 01406
(54) Aromás heterociklusos vegyületek mint gyulladásgátló szerek,

eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 02 02152
(54) Triciklusos farnezil-protein-transzferáz inhibitorok

(21) P 02 02158
(54) Eljárás ruhaipari rugalmas szalagok elõállítására

(21) P 02 02179
(54) Felmosófej

(21) P 02 03407
(54) Eljárás pirazolopiridazin-származékok elõállítására

(21) P 02 03425
(54) Kinazolinszármazékok, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 02 03592
(54) Eljárás két alkálifémsó elõállítására kombinált ioncserélõ és kris-

tályosítási eljárással

(21) P 02 03642
(54) Térhálósított gyantát tartalmazó polimer-diszperzió, elõállítása és

felhasználása

(21) P 02 03651
(54) Piperazinszármazékok

(21) P 02 03727
(54) Antisztatikus porbevonó készítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 03838
(54) Mesterkeverékek alkalmazása folyadéktároló edények dugóinak

elõállítására

(21) P 02 04091
(54) Eljárások a clarithromycin polimorf módosulatainak elõállítására

és az új polimorf IV módosulat, és ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 04248
(54) Fali átvezetés vezetékek részére

(21) P 02 04252
(54) Eljárások a clarithromycin polimorf módosulatainak elõállítására

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 04384
(54) Eljárás lapszerû építõelem elõállítására

(21) P 02 04443
(54) Eljárás fluor-formiátok elõállítására

(21) P 02 04525
(54) Biorientált polipropilén fóliák

(21) P 02 04564
(54) Emulziós szõrtelenítõ készítmény és eljárás a készítmény elõállí-

tására

(21) P 03 00392
(54) Benzo[a]fenazin-11-karboxamid-származékok és alkalmazásuk

közös topoizomeráz I és II inhibitor hatású gyógyszerkészítmé-
nyek elõállítására, eljárás az elõállításukra és intermedierjeik

(21) P 03 02212
(54) Amidvegyület-alapú fungicid hatóanyag-keverék és alkalmazása

(21) P 03 02455
(54) Amlodipint és benazeprilt tartalmazó kombinációs gyógyszerké-

szítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02466
(54) Eljárások clarithromycin, clarithromycin intermedier, gyakorlati-

lag oximmentes clarithromycin és ezt tartalmazó gyógyszerké-
szítmény elõállítására

(21) P 03 02513
(54) Folyékony élesztõkészítmények

(21) P 03 02546
(54) Eljárás magas szintû versenyzésû zárolás hatékony kezelésére

multiprocesszoros számítógéprendszerben és számítógépprog-
ram az eljárás foganatosítására

(21) P 03 02576
(54) Fungicidkeverékek

(21) P 03 02580
(54) Antibakteriális hatású új heterociklusos vegyületek, eljárás elõál-

lításukra és a heterociklusos vegyületeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(21) P 03 02600
(54) Eljárás petefészektüszõk in vitro tenyésztésére

(21) P 03 03021
(54) Mikroemulziók
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(21) P 03 03410
(54) Antimikrobiális hatású kinolonok, ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 04007
(54) Eljárás termikusan expandálható kénsav-grafit részecskék expan-

ziós tulajdonságainak javítására és ezek alkalmazása

(21) P 03 04036
(54) Javított expanziós térfogatú lapszilikát interkalációs vegyületek,

eljárás ezek elõállítására és alkalmazásuk

(21) P 03 04044
(54) Csoport-hozzáférési eljárás klaszteres számítógéprendszerben

(21) P 03 04096
(54) Eljárás pioglitazon-hidroklorid elõállítására és intermedierjei

(21) P 03 04100
(54) Eljárás modell és munkaforma készítéséhez

(21) P 04 00049
(54) Változtatható méretû (skálázható) processzor

(21) P 04 00135
(54) Rendszer és eljárás szoftveres objektumok és strukturált nyelvi

elemekre alapuló dokumentumok közötti leképzésre

(21) P 04 00555
(54) Eljárás réteges fém lemeztuskó öntésére, továbbá réteges fém

lemeztuskó

(21) P 04 00602
(54) Burkolatszerkezet forgalomnak kitett felületek, valamint építmé-

nyek felületének a burkolására

(21) P 04 00645
(54) NMDA-receptor agonistát tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 00775
(54) Specifikus humán antitestek szelektív rákterápiára

(21) P 04 01020
(54) Napraforgó-lecitint tartalmazó, sekély-sütésre alkalmas élelmi-

szer-kompozíció

(21) P 04 01098
(54) Detergenskészítmény és elõállítása

(21) P 04 01623
(54) Eljárás vizekben lévõ toxikus ionok, különösen arzénionok meg-

kötésére és az adszorbens töltet regenerálására

(21) P 04 02275
(54) Csillapító elem

(21) P 04 02477
(54) A 3-helyzetben heterociklikus csoporttal helyettesített piperi-

din-2,6-dionok

(21) P 04 02519
(54) Lapanyag, berendezés, valamint eljárás a lapanyag elõállítására

és feldolgozására

(21) P 04 02524
(54) Venlafaxin-hidroklorid kristályos polimorf formája, eljárások

elõállítására, az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkal-
mazásuk

(21) P 04 02535
(54) RSV fúzió inhibitor hatású imidazo-piridin-vegyület dihidroklo-

rid-monohidrát sója és az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02553
(54) Venlafaxin-hidroklorid-monohidrát, eljárások elõállítására, az

ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 02571
(54) Kukoricatermesztés árkos mûveléssel

(21) P 04 02684
(54) Szerkezet belsõ égésû dugattyús motor szelepének lökete változ-

tatására

(21) P 04 02690
(54) Virulenciájától megfosztott HIV-vírus antigén elõállítása oltó-

anyaggyártáshoz

(21) P 05 00100
(54) 1,3-Diarilprop-2-én-1-on-származékok, az ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 05 00109
(54) 4,5-Dihidro-pirazolo[3,4-c]pirid-2-onok szintézise

(21) P 05 00116
(54) Penészgombák megtapadásának gátlása terpénszármazékok al-

kalmazásával és ilyeneket tartalmazó készítmények

(21) P 05 00118
(54) Visszazárható kiöntõelem csomagolóeszközök nyitásához és

visszazárásához, eljárás a kiöntõelem elõállítására, valamint ilyen
kiöntõelemmel ellátott csomagolóeszköz

(21) P 05 00165
(54) Kalkon-származékok, alkalmazásuk és gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00301
(54) Háztartási készülék folyadékok mágneses kezelésére

(21) P 05 00318
(54) Terpénszármazékok alkalmazása gombák aszexuális szaporodá-

sának gátlására és ilyeneket tartalmazó termékek

(21) P 05 00739
(54) Szekcionált garázskapu

(21) P 05 00843
(54) Fokozott biológiai hasznosulású, szájon át hatásos taxánszárma-

zékokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 01092
(54) Eljárás vizes kivonatok elõállítására növénybõl és az így kapott

kivonatok

(21) P 05 01111
(54) Súlyos tüdõgyulladás kezelése szöveti faktor bioszintézis inhibi-

tor (TFPI) beadásával
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(21) P 05 01181
(54) Homokfogó

(21) P 05 01202
(54) Eljárás és berendezés zárt szelvényû elõre gyártott beton vagy

vasbeton testek, különösen csövek belsõ felületének mûanyag ré-
teggel történõ ellátására

(21) P 06 00117
(54) Útszerkezet

(21) P 06 00263
(54) Biztonsági kiegészítõ szerkezet életmentéshez

(21) P 06 00265
(54) Hasfali implantátum

(21) P 06 00307
(54) Pillanatrögzítõ

(21) P 06 00329
(54) Eljárás és elrendezés hûtõ és légkondicionáló berendezések ener-

giafelhasználásának csökkentésére a külsõ levegõ és a talaj ala-
csonyabb hõmérsékletének felhasználásával, és nagyméretû hû-
tõkompresszorok és hõcserélõik által termelt hõ hasznosítása

(21) P 06 00430
(54) Öntött technológiával elõállított felületsugárzó panel, elsõsorban

zárt terek felületfûtéséhez és adott esetben hûtéséhez, valamint a
panel alkalmazásával kialakított épületszerkezet

(21) P 06 00528
(54) Tüzelõanyag-elosztó szerkezet tüzelõanyag-vezetékhez, ilyen

szerkezettel ellátott táprendszer, valamint eljárás a fenti szerkezet
üzemeltetésére

(21) P 06 00590
(54) Csökkent összehúzó hatású, cinktartalmú fogápoló szer

(21) P 07 00079
(54) Izolált molekulák szulfatált egységeket tartalmazó epitoppal, an-

titestek ezekhez az epitopokhoz, és alkalmazásuk

(21) P 99 01033
(54) 4-helyzetben helyettesített piperidinanalógok és felhasználásuk

altípus szerint szelektív NMDA receptor antagonistaként

(21) P 99 01296
(54) NMDA receptor antagonista hatású szubsztituált piridinszárma-

zékok, valamint ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 99 02253
(54) Eljárás és berendezés magnetorezisztív fej pozicionálására

(21) P 99 02257
(54) Javított korai térfogat-növekedési tulajdonságokkal rendelkezõ

tampon, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 99 03663
(54) Új 5-amino-3-ciano-4-(etil-szulfinil)-1-fenil-pirazol-származé-

kok és alkalmazásuk peszticidekként

(21) P 99 04128
(54) Szappankészítmény

(21) P 99 04486
(54) Új ftalazinszármazékok, ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyá-

szati készítmények és eljárás elõállításukra

A rovat 111 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 00396
(54) N-Acetil-L-foszfinotricinre specifikus aminosav-dezacetilázokat

kódoló új gének, izolálásuk és alkalmazásuk

(21) P 00 01773
(54) Szubsztituált tetrahidropiridin-származékok, eljárás elõállításuk-

ra, továbbá a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 00468
(54) Dietilén-glikol-(allil-karbonát)-vegyületek részlegesen polimeri-

zált keveréke

(21) P 01 03107
(54) Allogénikus és xenogénikus T-sejtek ex vivo kezelése gp39 anta-

gonistákkal

(21) P 01 03550
(54) Eljárás tûzihorganyzásból származó cinkhulladék ártalmatlanítá-

sára

(21) P 02 00880
(54) Eljárás ötvözött felületû hengeres, részben hengeres vagy üreges

hengeres szerkezeti elem elõállítására és berendezés az eljárás
foganatosítására

(21) P 02 01760
(54) Állvány hûtendõ termékek tárolására

(21) P 02 01901
(54) Készülék megnedvesített tisztítókendõk rendelkezésre bocsájtá-

sára

(21) P 02 02583
(54) Eljárás és berendezés kettõs láncöltésû varrat gépi varrására

(21) P 02 03185
(54) Vérnyomáscsökkentõ di- és tripeptideket termelõ Lactobacillus

helveticus

(21) P 02 04068
(54) Eljárás és berendezés tömlõ formájú kötött termék elõállítására és

a fejrészének lezárására

(21) P 03 00574
(54) Prés folyadéktartalmú anyagok kipréselésére

(21) P 03 01867
(54) Gázvesztést kiküszöbölõ turbina és feltöltõ kompresszor
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(21) P 06 00192
(54) Kapcsolóelem betonacél rudak betonozást megelõzõ egymáshoz

erõsítéséhez

(21) P 06 00469
(54) Hordozható elektronikus eredményjelzõ tábla

(21) P 06 00479
(54) Galván mikroáram terápiás eszköz

(21) P 98 01295
(54) Eljárás, berendezés és program termék elsõ számítógépen telepí-

tett és egy távoli második számítógépen telepített webkiszolgáló
alkalmazással kommunikáló webböngészõ alkalmazás, továbbá
ügyfélkiszolgáló rendszer teljesítményének növelésére

(21) P 99 00950
(54) Nikotinszármazékok alkalmazása gyulladásos bélbetegségek ke-

zelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

A rovat 18 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 201.476 (21) 6154/88
(54) Eljárás szervek és szervrészek összenövésének megakadályozá-

sára alkalmas készítmények elõállítására

(11) 203.780 (21) 6467/88
(54) Eljárás fertõzõ bursitis elleni élõ liofilizált vakcina elõállítására

(11) 203.781 (21) 6468/88
(54) Eljárás fertõzõ bursitis elleni inaktivált vakcina elõállítására

(11) 204.080 (21) 6580/88
(54) Berendezés és eljárás nukleinsavak sokszorozására

(11) 206.691 (21) 8127/90
(54) Hatóanyagként 2-(szubsztituált fenil)-2-oxazolin- és -tiazolin-

származékokat tartalmazó inszekticid és akaricid készítmények,
valamint eljárás a hatóanyagok elõállítására és a készítmények al-
kalmazására

(11) 208.419 (21) P 92 04066
(54) Eljárás L-prolin elkülönítésére

(11) 208.825 (21) 2782/91
(54) Eljárás új xantinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerké-

szítmények elõállítására

(11) 209.358 (21) 4106/91
(54) Kombinált eszköz fõleg közterületen keletkezõ állati ürülék fel-

szedéséhez és valamely tárolóba juttatásához

(11) 209.601 (21) 3810/91
(54) Eljárás 2,2-dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-pentánsav elõállítá-

sára

(11) 211.762 (21) 3900/91
(54) Eljárás 2-halogén-pirrol-3-karbonitril-származékok elõállítására

(11) 212.184 (21) P 93 01879
(54) Eljárás és készítmény kontaktlencsék fertõtlenítésére

(11) 212.360 (21) 8129/90
(54) Eljárás növényrészben lévõ apoláros hatóanyag kinyerésére

(11) 213.263 (21) P 95 03662
(54) Kalciumszappan elõállítása hulladék zsírsavelegybõl, valamint

táplálék-kiegészítõ készítmény

(11) 213.780 (21) P 94 03556
(54) Kapcsolat zárt szelvényû, csõszerû építõelemek, különösen be-

ton- vagy vasbeton csövek, aknaelemek és hasonlók vízzáró csat-
lakoztatásához, valamint tömítõelem a kapcsolat kialakításához

(11) 214.320 (21) 4057/91
(54) Eljárás új 3(2H)-piridazinon-származékok és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 214.492 (21) P 92 03934
(54) Kettõs biztosítású kapcsolószerkezet sporteszközökhöz, fõként

fogantyú és gumikötél összekapcsolásához

(11) 214.847 (21) P 92 02324
(54) Zárószerkezettel ellátott hordó

(11) 214.863 (21) P 93 03479
(54) Hosszmérõ eszköz, adatgyûjtõ és/vagy nyilvántartó rendszer, va-

lamint mérési eljárás technikai hüvelykben megadott méretek mé-
résére és/vagy számítógépes feldolgozására

(11) 215.095 (21) 4077/91
(54) Eljárás pormentes, ömleszthetõ granulátum elõállítására szalino-

micin biomasszából

(11) 215.790 (21) P 98 00674
(54) Eljárás színezett melamin-formaldehid kondenzációs termékek

elõállítására és a termékek, valamint felhasználásuk

(11) 215.829 (21) P 95 03690
(54) Szellõzõkerék és eljárás annak elõállítására

(11) 215.908 (21) P 92 03792
(54) Berendezés szemcsés anyag szakaszos felvitelére szálas szubszt-

rátumra

(11) 216.055 (21) P 94 03782
(54) Eljárás alkálifém-hidroxid elõállítására

(11) 216.771 (21) P 95 03793
(54) Kék Gemona fajtanevû, magas narkotintartalmú mákfajta (Papa-

ver somniferum L.)

(11) 216.772 (21) P 95 03794
(54) Monaco fajtanevû, magas kodeintartalmú mákfajta (Papaver

somniferum L.)

(11) 217.068 (21) P 93 01362
(54) 4-Aril-piperazin- és 4-aril-piperidin-származékok, a vegyületeket

tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás elõállításukra

(11) 217.375 (21) P 95 03458
(54) Hurokáramlású csõvezetékrendszer és potenciális energianövelõ

kombinált mûtárgy szennyezett folyadék és/vagy kommunális
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szennyvíz aerob állapotban való levezetésére és felfrissítésére,
részleges és/vagy teljes tisztítására

(11) 217.849 (21) P 96 01848
(54) (E)-2’-dezoxi-2’-(fluor-metilén)-citidin-monohidrát

(11) 217.975 (21) P 98 00493
(54) Polipeptidet hígítóként melezitózt tartalmazó inhalációs porké-

szítmények és eljárás elõállításukra

(11) 218.088 (21) P 96 03358
(54) Poliéter-poliol, eljárás a poliéter-poliol elõállítására, ezeket tar-

talmazó poliolkeverékek, merev poliuretánhabok és alkalmazá-
suk

(11) 218.165 (21) P 94 03710
(54) Mûanyag zárókupak kellõ idõben levegõztetõ belsõ tömítéssel

(11) 218.839 (21) P 96 01145
(54) Présszerszámmozgató szerkezet

(11) 218.968 (21) P 97 02362
(54) Eljárás vegyes mûanyag hulladék átalakítására

(11) 218.999 (21) P 97 02538
(54) Goldie fajtanevû, kétvonalas olajipari hibrid napraforgó (Helian-

thus annuus L.)

(11) 219.274 (21) P 92 04103
(54) Berendezés elektroforetikus merítõlakkozáshoz

(11) 219.548 (21) P 95 01767
(54) Granulocitakolóniát stimuláló faktort tartalmazó, tárolható, vizes

gyógyszerkészítmények és eljárás ezek elõállítására

(11) 219.594 (21) P 94 01913
(54) Szabályozott diszperziós hatóanyag-leadó eszköz és eljárás elõál-

lítására

(11) 220.642 (21) P 98 00682
(54) Rögzítõ- és csuklószerelvény egy keretben felnyíló nyílászáró

táblaelemhez, továbbá tûzvédelmi ajtó, valamint egy ilyen szerel-
vénnyel ellátott ajtó vagy talpcsap

(11) 220.736 (21) P 98 02781
(54) Fáklya alacsony fûtõértékû hulladékgázok elégetésére

(11) 221.237 (21) P 96 01593
(54) Csökkentett háttérzajjal rendelkezõ folyadék fázisú nukleinsav

szendvicsvizsgálat

(11) 221.507 (21) P 93 03613
(54) Pirazolo-pirimidin-származékok, valamint ilyen vegyületeket ha-

tóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények, eljárás mind-
ezek elõállítására

(11) 221.691 (21) P 99 04656
(54) Nedvszívó betét nõi higiénés használatra és eljárás nedvszívó be-

tét elõállítására

(11) 221.692 (21) P 99 04655
(54) Nedvszívó elrendezés és nedvszívó betét

(11) 222.175 (21) P 94 01449
(54) Oldalláncot hordozó taxánszármazékok és eljárások elõállításuk-

ra

(11) 222.423 (21) P 99 04657
(54) Nedvszívó betét

(11) 222.424 (21) P 00 00226
(54) Egészségügyi abszorbens termék és egészségügyi betét, valamint

eljárás az elõállításukra

(11) 223.505 (21) P 99 02259
(54) Javított nedvszívó tulajdonságú test, valamint eljárás annak elõál-

lítására

(11) 223.513 (21) P 97 02543
(54) Hullámpapír lemez doboz és tartozéktartó hajtogatásához

(11) 223.570 (21) P 99 03524
(54) Eljárás 1,2,4-triazolszármazékok elõállítására, intermedierjeik és

elõállításuk

(11) 223.739 (21) P 01 05378
(54) Tömlõ flexibilis anyagból, valamint eljárás flexibilis anyagból

készült tömlõ elõállítására

(11) 224.152 (21) P 00 01537
(54) Eljárás és berendezés neutronfluxus-sûrûség meghatározására,

különösen atomerõmûvekben

(11) 224.240 (21) P 01 00873
(54) Adagoló tárolóedényhez

(11) 224.447 (21) P 02 04288
(54) Mágneses/fémes biztonsági eszköz egyes cikkekhez, többszörös

biztonsági sajátosságok biztosítása céljából

(11) 224.448 (21) P 01 00228
(54) Mágneses/fémes biztonsági eszköz többszörös biztonsági sajátos-

ságokkal, valamint eljárás ilyen eszköz elõállítására és hitelesíté-
sére

(11) 224.651 (21) P 01 05387
(54) Kapcsolóelem-készlet és alkalmazásai, különösen falburkolatok,

térelválasztók és épített bútorok kialakításához

(11) 224.705 (21) P 02 03607
(54) Eljárás kétszikû magvak raktározott tartalékainak átalakítására

egy vagy több génterméket tartalmazó kompozícióvá, továbbá
magból származtatott kompozíció

(11) 224.714 (21) P 00 00581
(54) Konjugált dién- és dienofil komponens alapú polimer

(11) 224.757 (21) P 01 01011
(54) Ajtócsukó szerkezet

(11) 224.850 (21) P 02 03764
(54) Eljárás és elrendezés hangkép felvételére és visszaadására

(11) 225.111 (21) P 95 01669
(54) Amino-metil-indánok, -benzofuránok és -benzotiofének, és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(11) 225.294 (21) P 02 03995
(54) Oxazolinszármazékok oldalláncot hordozó taxánok szintéziséhez

és eljárás elõállításukra

(11) 225.357 (21) P 03 02537
(54) Feszültségátalakító

(11) 225.361 (21) P 01 04835
(54) Szililterminális polimerek nagy szilárdanyag-tartalmú diszper-

ziói, ezek elõállítása, illetve alkalmazása

(11) 225.383 (21) P 97 02088
(54) Margarin-zsír elegyek és ezeket a zsírelegyeket tartalmazó képlé-

keny V/O emulziós kenhetõ készítmények

(11) 225.414 (21) P 01 04822
(54) Dehidroepiandroszteron klatrátjai és az ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(11) 225.462 (21) P 00 04957
(54) AE 780077 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helian-

thus annuus L.)

(11) 225.501 (21) P 97 02094
(54) Kalkon-észterek és -komplexek, továbbá azok alkalmazása rákel-

lenes és II. típusú ösztrogénreceptorokra antagonista hatású
gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 225.714 (21) P 02 04491
(54) Eljárás 4-amino-ftálimid elõállítására

(11) 226.222 (21) P 02 04279
(54) Artikulátor és okkludor szerkezet kivehetõ fogsorok készítéséhez

A rovat 69 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom

megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 221.333 (21) P 97 00466
(54) L222 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 224.537 (21) P 01 04967
(54) Borotválkozásnál, szõrtelenítésnél használható szõrpuhító és bõr-

kímélõ hatású kozmetikai készítmény

(21) P 99 04377
(54) 6-Metil-2-(4-metil-fenil)-imidazo[1,2-a]pirimidin-3-ecet-

sav-észterek és eljárás ezek elõállítására

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása RH9A

(21) P 02 04056
(54) Közlekedésinformatikai sebességszabályozó berendezés

(21) P 04 00015
(54) Gyógyszerkombinációk, elsõsorban húgyivarszervi fertõzések és

extragenitális szövõdményeik kezelésére és megelõzésére

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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