
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/71 331 (21) P 94 02932
(54) Angiotenzin II antagonisták felhasználása károsodott neuronve-

zetési sebességgel járó rendellenességek, elsõsorban diabeteses
neuropathia ellen

(11) T/72 495 (21) P 95 00952
(54) Címkékkel kódolt komplex kombinatorikus kémiai könyvtárak

(21) P 00 00250
(54) Címvisszakeresõ rendszer

(21) P 00 00508
(54) Eljárás baccatinszármazékok szelektív védésére és felhasználá-

suk taxánok szintéziséhez

(21) P 00 03672
(54) Hidrokinetikus tengelykapcsoló készülék

(21) P 00 03951
(54) Módosított eljárás poliolefin réteggel társított mûszaki textília

elõállítására és berendezés az eljárás megvalósítására

(21) P 04 02561
(54) Kemény és rugalmas anyagú összefekvõ felületpár dugattyútömí-

tésekhez, valamint dugattyúkialakítás

(21) P 06 00663
(54) Kompromisszum„I.„

(11) T/74 292 (21) P 97 02340
(54) Eljárás fenilszubsztituált 1,4-dihidro-piridin-3,5-dikarbonsav-

származékok intermedierjeinek elõállítására és az intermedier ve-
gyületek

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(21) P 00 00216
(54) Bõrpigmentáció befolyásolására alkalmas készítmények

(21) P 00 01639
(54) Csonkított oldható tumor nekrózis faktor I-es és II-es típusú re-

ceptorok

(21) P 00 02510
(54) Tetrazolszármazékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati

készítmények

(21) P 00 02557
(54) Egyszerû kvantitatív fluoreszcens vizsgálati eljárás kívánt transz-

port-proteinek aktivitásának meghatározására

(21) P 00 02643
(54) Szívrendellenességek kezelése és megelõzése SSRI-k alkalmazá-

sával

(21) P 00 02683
(54) Terápiás anyagok sejtekhez való eljuttatásának fokozására szol-

gáló készítmények és módszerek

(21) P 00 03001
(54) A 6-hidroxi-3-(4-[2-(piperidin-1-il)-etoxi]-fenoxi)-2-(4-metoxi-

fenil)-benzo[b]tiofén-hidroklorid új kristályos formája és az ezt
tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 00 03311
(54) 6-Fenil-fenantridin-származékok, eljárás elõállításukra és a ve-

gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 04633
(54) Eljárás és berendezés katalizált polimerizáció végrehajtására gáz-

fázisban

(21) P 00 04671
(54) 5-Szubsztituált-3-oxadiazolil-1,6-naftiridin-2(1H)-on-származé-

kok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 04856
(54) Berendezés a szívritmus kétfázisú elektromos szabályozására a

villamos vezetõképesség és a szív összehúzódó képességének
növelésével

(21) P 01 02839
(54) Lanreotide-szomatosztatin analóg alkalmazása gyógyszerkészít-

mények elõállítására és az azt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02851
(54) Parazitaellenes artemizinin-származékok (endoperoxidok), eljá-

rás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készít-
mények

(21) P 01 02921
(54) Benzo-cikloheptének, eljárás elõállításukra, az ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények, valamint eljárás ezen gyógyszerké-
szítmények elõállítására

(21) P 01 02987
(54) Hatóanyagként asztrocita funkciójavító szert tartalmazó készít-

mény Parkinson-kór kezelésére

(21) P 01 03077
(54) Új benzotiadiazinvegyületek, eljárás ezek elõállítására, és ezeket

tartalmazó gyógyászati készítmények
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(21) P 01 03359
(54) Eljárás katalizátorkompozíciók elõállítására, kombinált katalizá-

torkompozíciók, valamint azok alkalmazása és eljárás szénhidro-
gén alapanyagok konvertálására

(21) P 01 03648
(54) Eljárás katéteralakú revascularisatio megelõzésére vagy késlelte-

tésére

(21) P 01 03922
(54) Pramipexolt és egy további antidepresszánst tartalmazó de-

presszióellenes hatású szer

(21) P 01 03926
(54) Lézerdióda vezérlõ eszköz optikai újraíró készülékben

(21) P 01 04476
(54) Hidroxi-propil-mutil-cellulóz kapszulákban formázott gyógy-

szerkészítmények

(21) P 01 05073
(54) 2-Amino-piridin-származékok, ezek alkalmazása gyógyszerként

és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 01861
(54) Eljárás GDF-8-aktivitás csökkentésére

(21) P 02 01935
(54) A SYK tirozin-protein-kináz inhibitoraiként alkalmazható purin-

származékok

(21) P 02 02168
(54) Új bisz-naftalinszulfonsavak és rokon vegyületei, alkalmazásuk

és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 02170
(54) Rendszer folyamat irányítására és ellenõrzésére, programozható

folyamatirányító eszköz és számítógépprogram

(21) P 02 02171
(54) Eljárás munkafolyamat-modell kialakítására, folyamatmodell-

készítõ, programozható eszköz, számítógépprogram és számító-
géppel olvasható eszköz

(21) P 02 02283
(54) Eljárás bázikus, antibiotikus vegyületek szervetlen savakkal alko-

tott sói elõállítására és oxalát intermedierek

(21) P 02 02284
(54) Új benzolszulfonamid-származékok, eljárás elõállításukra és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02286
(54) Új benzolszulfonamid-származékok, eljárás elõállításukra és eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02493
(54) Eljárás hidrogénezésre katalitikus hidrogénátvitellel

(21) P 02 02692
(54) Interleukin-5 inhibitor hatású 6-azauracil-származékok, ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és intermedierjeik

(21) P 02 04138
(54) Kicsapatott szilícium-oxid, eljárás elõállítására és alkalmazása

(21) P 03 00736
(54) Perfluor-alkil csoportot tartalmazó fémkomplexek alkalmazása

kontraszt anyagokként MRI vizsgálatban plakkok, tumorok és
nekrózisok ábrázolására

(21) P 03 00752
(54) Elrendezés, eszközhüvely és eljárás belsõ szerv testüregen át tör-

ténõ elérésére

(21) P 03 01189
(54) Pirazolibifenilkarboxamidok, intermedierjeik, eljárás elõállítá-

sukra és alkalmazásuk nemkívánatos mikroorganizmusok leküz-
désére

(21) P 03 01194
(54) Dipeptidil-peptidáz IV. inhibitorokból és más antidiabetikus sze-

rekbõl álló kombinációs készítmények és alkalmazásuk diabetes
mellitus kezelésére

(21) P 03 01305
(54) Dopamin D2/D3 receptor agonisták alkalmazása fibromialgia ke-

zelésére szánt gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 03 01349
(54) IL-11-tartalmú készítmények

(21) P 03 01553
(54) Gyógyászati készítmények és alkalmazásuk neurológiai rendelle-

nességek kezelésére

(21) P 03 01644
(54) Proteinkomplex, eljárás az elõállítására és orálisan beadható

gyógyszerkészítmények hordozóanyagakénti alkalmazása

(21) P 03 01657
(54) Gombasejtfal-szintézisben szerepet járszó proteinkódoló gén

(21) P 03 01661
(54) Bifenil-karboxamidok, intermedierjeik, eljárás elõállításukra, al-

kalmazásuk és az ezeket tartalmazó mikrobicid készítmények

(21) P 03 01688
(54) Aminoalkoholszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01738
(54) Berendezés mozgó váltórészeket átállító készülékek müködésé-

nek ellenõrzéséhez

(21) P 03 01830
(54) FBP-áz inhibitorok és antidiabetikus szerek kombinációját tartal-

mazó gyógyszerkészítmény, amely cukorbetegség kezelésére al-
kalmas

(21) P 03 02052
(54) Az FVIIa vagy egy szöveti faktor antagonista használata génex-

presszió, sejtvándorlás vagy kemotaxis szabályozására

(21) P 03 02059
(54) Tetõborítás
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(21) P 03 02180
(54) Kioldószerkezettel ellátott kapcsoló

(21) P 03 02326
(54) Acélpatkószerû, megfelelõ lap alakú patkó mûanyagból

(21) P 03 02670
(54) Zárókupak

(21) P 03 02742
(54) Eljárás termékek, például gyümölcstételek csomagolására

(21) P 03 02820
(54) CNS rendellenességek kezelésében hasznos indolszármazékok és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00164
(54) Mikrokapszulázott katalizátor, eljárás elõállítására és alkalmazása

(21) P 04 00228
(54) Eljárás szoftver jogosulaltlan használat elleni védelmére az úgy-

nevezett „változó” elv alkalmazásával

(21) P 04 00288
(54) Hordozóelem dobozokhoz és karton kivágott lemez a hordozó-

elem kialakításához

(21) P 04 00440
(54) Gyógyászati készítmény ösztradiol és noretiszteron orron át törté-

nõ beadására

(21) P 04 00458
(54) Kobalaminkötõ fehérjéket expresszáló transzgenikus növények

(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

(21) P 04 00774
(54) Erõátviteli szíj

(21) P 04 01080
(54) Új görcsoldó sószármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01084
(54) Eljárás golyósorsó anyacsavarjának megmunkálására

(21) P 04 01157
(54) Liofilizált metil-tieno-benzodiazepin készítmény, elõállítása és

alkalmazása

(21) P 04 01223
(54) Különbözõ típusú gépkocsimotorokba beszerelhetõ villamos for-

gógép, például generátor

(21) P 04 01275
(54) Paklitaxel 2’-helyzetben metilezett származékai és ezek alkalma-

zása tumor elleni hatóanyagként

(21) P 04 01332
(54) Azitromicin egyszeri adagolási formája

(21) P 04 01334
(54) Hordozóelem dobozokhoz, kartonpapírból kivágott lemez a hor-

dozóelem elõállításához, valamint eljárás a kivágott lemez össze-
állítására

(21) P 04 01365
(54) Herbicid-kombinációk bizonyos szulfonil-karbamidokkal

(21) P 04 01371
(54) LTB4 antagonistát tartalmazó gyógyszerforma és eljárás az elõál-

lítására

(21) P 04 01376
(54) Eljárás és berendezés tereptárgyak, objektumok és nyomok hely-

zetének mérésére, valamint a mért adatok dokumentálására

(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 01406
(54) VLA-4 antagonista imidazolidinszármazékok, elõállítási eljárá-

suk, alkalmazásuk és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01424
(54) Nitrátészter-ciklodextrin komplexek

(21) P 04 01495
(54) Vonathangra mûködõ ívfénysorompó

(21) P 04 01548
(54) Érrendszer célzott mágneses rezonancia leképzésére szolgáló

rendszerek és módszerek

(21) P 04 01562
(54) Kinolinszármazékok és alkalmazásuk tumorellenes szerekként és

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 01569
(54) Amlodipint és atorvastatint tartalmazó gyógyászati készítmények

és eljárás az elõállításukra

(21) P 04 01615
(54) Eljárás L-ribavirin elõállítására

(21) P 04 01643
(54) Szubsztituált karbamid neuropeptid Y Y5 receptor antagonisták,

alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01704
(54) Ionomer termoplasztikus poliuretán, eljárás elõállítására és alkal-

mazása vizes TPU diszperzió elõállítására

(21) P 04 01737
(54) Elektromágneses interferencia-árnyékolás elektronikus tokokhoz

(21) P 04 01941
(54) Protonpumpa inhibitort és savmegkötõket tartalmazó gyógyszer-

forma és eljárás az elõállítására
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(21) P 04 02029
(54) Peptidalapú multimer célzott kontrasztanyagok

(21) P 04 02374
(54) Környezetkímélõ baktériumkeverék és eljárás annak alkalmazá-

sára, különösen a napraforgó termesztésében

(21) P 05 00330
(54) Heterokondenzált triciklikus imidazopiridinek, alkalmazásuk és

az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00592
(54) Kábelrendezõ panel optikai szálas kábelekhez

(21) P 05 00609
(54) Analitikai eljárás csecsemõtápszer-protein emészthetõségének

meghatározására in vitro

(21) P 05 00676
(54) Eljárás formatestek, fõként síklapok elõállítására

(21) P 05 00734
(54) 2-Alkoxifenil-csoporttal szubsztituált imidazotriazinon-szárma-

zékok alkalmazása

(21) P 06 00028
(54) Eimeria maxima gametocitáiból származó rekombináns 56 és 82

kDa-s antigéneket kódoló nukleinsavak és alkalmazásaik

(21) P 06 00625
(54) Kémiai adalék

(21) P 07 00118
(54) Eljárás egyesített mértani objektum meghatározására, továbbá

mértani objektum számítógépes rendszeren való létrehozására,
mértani objektum megjelenítésének létrehozására, módosítására,
továbbá felület megjelenítésének módosítására

(21) P 07 00466
(54) Eljárás kutak, elsõsorban talaj- és talajvízkezelõ eszközök haté-

konyságának növelésére

(21) P 07 00751
(54) Eszközcsoport-elrendezés ellenõrzõ létesítmények összeállítására

(21) P 07 00806
(54) Létrarögzítõ eszköz autós tetõcsomagtartókhoz

(21) P 08 00014
(54) Világító reklámhordozó, különösen világító zászló

(21) P 97 01325
(54) Új 2,3-benzodiazepin-származékok

(21) P 97 02440
(54) Eljárás és berendezés alfa-olefinek gázfázisú polimerizálására

(21) P 98 02202
(54) Sejtadhézió inhibitor hatású peptidek és ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(21) P 98 02447
(54) Piperazinszármazékok, eljárás elõállításukra és 5-HT1A antago-

nistaként történõ alkalmazásuk

(21) P 99 00300
(54) Kártevõirtó szer

(21) P 99 02385
(54) Központi vezérlõegység akkumulátor töltésére

(21) P 99 03094
(54) IgE-kötõ domént és HSA komponenst tartalmazó fúziós polipep-

tidek, valamint diagnosztikai és terápiás alkalmazásuk

(21) P 99 03142
(54) Sejtadhézió inhibitorok és eljárás elõállításukra

(21) P 99 03208
(54) Aminosav tartalmú, immunszuppressziós hatású készítmények és

glicin alkalmazása ilyen készítmények elõállítására

(21) P 99 03942
(54) Nemvizes protikus peptid készítmények

(21) P 99 04369
(54) Hatóanyagok bõrön keresztül a szervezetbe való juttatására szol-

gáló hordozó, ösztradiol és egy másik szteroid együttes adagolá-
sára

(21) P 08 00397
(54) Nitroészter-származékok alkalmazása gyulladásos természetû

vázizomzati betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek elõállí-
tására

A rovat 108 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 00659
(54) Eljárás és berendezés extrudálható mûanyag termék elõállítására,

mûanyag termék elõállítására, mûanyag termék, valamint többré-
tegû mûanyag csõ

(21) P 00 03629
(54) Szinergista gyógyszerkészítmény diabetes kezelésére, amely dio-

xo-tiazolidint, inzulin secretagogot és diguanidint tartalmaz

(21) P 01 03049
(54) Fluexetin alkalmazása gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 01 04312
(54) A 6. kapcsoló faktor inhibitora és aktivátora és alkalmazásaik

(21) P 02 02282
(54) Új oktahidro-2H-pirido[1,2-a]pirazin-vegyületek, eljárás elõállí-

tásukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 03035
(54) Prosztatarák terápiájára és diagnózisára alkalmas vegyületek és

eljárások
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(21) P 02 03560
(54) Eljárás kalendinsav, egy delta-8,10,12 konjugált kettõs kötést tar-

talmazó zsírsav és vele rokon, a delta-9-helyzetben megváltozott
szerkezetû zsírsavak elõállítására

(21) P 02 03868
(54) Eljárás lágy, de legfeljebb félkemény poliuretán integrál habok

elõállítására, az eljárással elõállítható formadarabok és ez utóbbi-
akból készült késztermékek

(21) P 02 04064
(54) Eljárás koleszterinbõl nyerhetõ baktérium méretû partikulák elõ-

állítására, valamint az eljárással elõállított partikula

(21) P 02 04517
(54) Elektród lítiumtelephez, lítiumtelep és újratölthetõ lítiumtelep

(21) P 03 02687
(54) Javított rozsdavédelmet és kopásállóságot biztosító kenõanyag-

készítmény

(21) P 03 03349
(54) Szubsztituált bifenilszármazékok, eljárás elõállításukra és a ve-

gyületeket tartalmazó gyógyszerészeti készítmények

(21) P 04 00270
(54) Nagytisztaságú, meghatározott szemcseméretû butoconazol-nit-

rát és eljárás elõállítására

(21) P 04 00744
(54) Piridoindolon származékok felhasználása rákellenes gyógyszerek

elõállítására

(21) P 04 00745
(54) Piridoindolonszármazékokon és rákellenes szereken alapuló

gyógyszeripari kombinációk és alkalmazásuk

(21) P 04 01522
(54) Új 4-benzilidén-piperidin-származékok, az ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 04 01523
(54) Indol-2-karboxamidin-származékok, ezeket hatóanyagént tartal-

mazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 04 01924
(54) Kannabinoid-receptor ligandok, alkalmazásuk és ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00730
(54) 1,2-Diaril-heterociklusos vegyületek, elõállításuk, azokat tartal-

mazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 05 00813
(54) Violafélék kivonatát tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 05 00814
(54) Aranyvesszõfajok kivonatát tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 06 00029
(54) Adatkommunikációs rendszer és eljárás

(21) P 06 00242
(54) Eljárás gyógyszeripari vagy vegyipari technológiákból származó,

jellemzõ szennyezõként ammónium-kloridot és vízzel kevéssé

elegyedõ szerves oldószert tartalmazó veszélyes hulladékok ke-
zelésére és hasznosítására

(21) P 06 00439
(54) Hagyományos tartósítóipari csomagolóanyagok költséghatékony

kiváltása

(21) P 06 00852
(54) Környezeti minták foszforsav-észter típusú peszticid tartalmának

hatékonyabb meghatározására szolgáló analitikai eljárás újszerû
berendezéssel

(21) P 06 00941
(54) Falszerkezeti panel alacsony energiaigényû lakó- és középületek

építéséhez

(21) P 07 00095
(54) Eszköz és eljárás jármû alvázszám magneto-optikai vizsgálatára

(21) P 07 00121
(54) Papírból készült számítógépes egérpad

(21) P 07 00229
(54) Világító jelzõbója

(21) P 07 00338
(54) Rögzítõ és feszítõ implantátum, elsõsorban térdszalag pótlásához

(21) P 07 00482
(54) Testforgatással hajtható kétkerekû sporteszköz

(21) P 07 00514
(54) Gépjármûvek gumija alatt kialakuló „önvízpárna„ megszüntetõ

csatorna és a gépjármû mögött képzõdõ vízfüggönyt megszüntetõ
szerkezet

(21) P 07 00549
(54) Emelt antioxidáns- és lizintartalmú keksz, péksütemény és eljárás

elõállításukra

(21) P 07 00650
(54) Koncentrikus elektródaszerkezet, valamint eljárás koncentrikus

elektróda szerkezet elõállítására

(21) P 07 00704
(54) Táblás társasjáték

(21) P 07 00761
(54) Textilfertõtlenítõ és kezelõ anyag

(21) P 07 00791
(54) Eljárás és rendszer nyilvánossághoz közvetített audio és/vagy vi-

zuális információ meghatározott felhasználóhoz történõ eljuttatá-
sára

(21) P 07 00802
(54) Síkbeli ábrázolást segítõ szerkezet

(21) P 07 00819
(54) Eljárás/rendszer recept (az orvoslás során felhasznált tételek) írás

és olvasás megvalósítására
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(21) P 07 00843
(54) Elrendezés nagyfeszültségû távvezetékek tartóoszlopai szélter-

helhetõségének növelésére

(21) P 08 00143
(54) Endoszkóp és mûszereit rögzítõ eszköz

(21) P 08 00175
(54) Gólyafészek támasz kismamáknak

(21) P 99 00353
(54) Eljárás aszimmetrikus 1,4-dihidropiridin-dikarbonsav-észterek

elõállítására

(21) P 99 01057
(54) Csonterõsítõ készítmény és eljárás elõállítására

(21) P 99 01184
(54) Antibakteriális hatású benzoxazin- és pirido-oxazin-származé-

kok, intermedierjeik, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati ké-
szítmények, elõállításuk és alkalmazásuk

A rovat 45 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 209.812 (21) 4167/90
(54) Kerékágyazás utánfutó-tengelyekhez

(11) 209.829 (21) P 92 02330
(54) Eljárás fokhagymaillat-mentes fokhagymatartalmú élelmiszerek,

különösen kompótok elõállítására

(11) 210.853 (21) 4112/90
(54) Nedvesítõ/habzásgátló vizes készítmény, valamint habzásmentes

folyékony herbicidkészítmények

(11) 211.817 (21) P 93 02037
(54) Anyagszállító betételem

(11) 212.678 (21) P 92 02291
(54) Eljárás kolloidkémiailag stabil, nem ülepedõ kakaós tej elõállítá-

sára

(11) 213.242 (21) P 95 02145
(54) Tangenciális impulzusokkal hajtott forgórészes belsõ égésû mo-

tor és eljárás annak üzemeltetésére

(11) 213.591 (21) P 94 02201
(54) Berendezés és eljárás szennyvíztisztítási paraméterek meghatáro-

zására

(11) 214.875 (21) P 93 02095
(54) Eljárás lipidszintcsökkentõ oxamidsavszármazékok és ható-

anyagként ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
elõállítására

(11) 215.889 (21) P 96 01164
(54) Túlfeszültségvédõ szerkezet

(11) 215.929 (21) P 94 02164
(54) Eljárás 5H-dibenz[b,f]azepin-5-karboxamid elõállítására

(11) 216.590 (21) P 94 00071
(54) Berendezés porciózott tésztadarabok gyúrására

(11) 216.597 (21) P 93 02148
(54) Legalább két kocsiból álló, nyomvonalon vezetett jármûszerel-

vény, vezérelt egyedi kerékpár-felfüggesztéssel

(11) 216.830 (21) P 92 02385
(54) N-[2-Hidroxi-3-amino-propoxi]-amidok és -imidátok, valamint

dioxazinok, eljárás ezek elõállítására, és a vegyületeket tartalma-
zó gyógyszerkészítmények

(11) 216.871 (21) P 95 00732
(54) Defektív adenovírusvektorok és génterápiai alkalmazásuk

(11) 217.162 (21) P 95 03680
(54) Elektromotoros hajtás

(11) 217.467 (21) P 95 00553
(54) Váltvaforgató eke

(11) 217.539 (21) P 92 00168
(54) Elrendezés védelemmel ellátott tartályba zárt dokumentumok

vagy tárgyak védelmére

(11) 218.100 (21) P 94 02220
(54) Limfocitaantigén CD2-t és tumorantigéneket felismerõ bispecifi-

kus triggermolekulák

(11) 218.169 (21) P 94 03683
(54) Zárókupak palackokhoz, palack zárókupakkal, valamint eljárás

és szerszám zárókupak elõállítására

(11) 218.197 (21) P 96 02058
(54) Feszítõék

(11) 218.412 (21) P 97 01148
(54) Eljárás és berendezés sóoldatok, elõnyösen tengervíz környezet-

barát tisztítására és/vagy feldolgozására

(11) 218.629 (21) P 95 02052
(54) Kiegészítõegység megszakító állapotának jelzésére

(11) 218.740 (21) P 98 02544
(54) Kábelköpeny-készítmény

(11) 218.965 (21) P 97 01224
(54) Szerves szilán-poliszulfánok, és eljárás ezeket tartalmazó kau-

csukkeverékek elõállítására

(11) 219.049 (21) P 96 03506
(54) Gyûjtõkarton italosdobozokhoz fogantyúhevederrel

(11) 219.641 (21) P 96 01886
(54) Fém tetõlemez

(11) 219.765 (21) 2557/91
(54) Elasztoplasztikus poliolefinkészítmény és eljárás elõállítására
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(11) 219.777 (21) P 93 01922
(54) Optikailag aktív 1-(4-nitro-fenil)-4-metil-7,8-metilén-dio-

xi-3,4-dihidro-5H-2,3-benzodiazepin és eljárás elõállítására

(11) 220.004 (21) P 98 01726
(54) Eljárás és berendezés rátétes üvegáram létrehozására, valamint

berendezés üvegáram adagolására

(11) 220.018 (21) P 98 01620
(54) Eljárás és berendezés levegõ lebontására

(11) 220.046 (21) P 92 02267
(54) Pirazolo-pirimidinon-származékok, az ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 220.125 (21) P 98 02130
(54) Eljárás szénanyagok hõkezelésére

(11) 220.174 (21) P 97 00061
(54) Biztonsági borotva

(11) 220.498 (21) P 99 02272
(54) Elemkészlet térbeli játékalakzatok létrehozásához

(11) 221.078 (21) P 99 02397
(54) Fordítóhenger-szerkezet üvegpalackgyártó berendezéshez

(11) 221.152 (21) P 96 01945
(54) Természetes huzatú légkondenzátor-telep és eljárás annak üze-

meltetésére

(11) 221.199 (21) P 92 02230
(54) Eljárás cefalosporinszármazékok elõállítására

(11) 221.337 (21) P 97 01192
(54) NS-BW-3 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus

annuus L.)

(11) 221.338 (21) P 97 01190
(54) CMS-3-8 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus

annuus L.)

(11) 221.455 (21) P 97 01170
(54) NS-JM-8 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus

annuus L.)

(11) 221.640 (21) P 99 03058
(54) Habanyag égésvédelmi és/vagy szigetelési célokra

(11) 221.698 (21) P 97 01229
(54) RHA-NS-W-1 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Heli-

anthus annuus L.)

(11) 221.808 (21) P 92 02285
(54) Spikamicinszármazékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(11) 221.968 (21) P 95 00503
(54) Antikonvulzív hatású valproesav- és 2-valproénsavamid-szárma-

zékok, és ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(11) 222.073 (21) P 00 02570
(54) Tetõablak párazáró réteghez csatlakoztató lemezszerkezettel

(11) 222.531 (21) P 00 03061
(54) Legalább egy futósínen vezetett tolófal

(11) 222.732 (21) P 98 01531
(54) PH-BC-2-91 fajtanevû beltenyésztett napraforgóvonal (Heliant-

hus annuus L.)

(11) 223.228 (21) P 02 01191
(54) Hajtómûház felvonóhajtás-egység részére

(11) 223.229 (21) P 02 01192
(54) Kötélfelvonó

(11) 223.369 (21) P 00 04549
(54) Lapos szalaglamella építõelemek megerõsítésére, valamint eljá-

rás a lapos szalaglamella építõelemre való felerõsítésére

(11) 223.454 (21) P 00 02837
(54) Feszítésbeállító ín- és szalagrekonstrukcióhoz vagy pótláshoz,

valamint bevezetõcsõ a feszítésbeállító beültetéséhez

(11) 223.487 (21) P 99 02302
(54) Falba építhetõ, szorítólábbal ellátott szerelõdoboz, különösen

elektromos készülékekhez

(11) 223.682 (21) P 02 01843
(54) Eljárás félszilárd állapotú fémötvözet feldolgozására

(11) 223.724 (21) P 02 01764
(54) Rendszer fizetõ televízió esetében impulzusvásárlás kiválasztásá-

ra és nyugtázására

(11) 223.784 (21) P 02 02343
(54) Számítógép-klaviatúra megvilágítással

(11) 224.144 (21) P 97 01133
(54) Világítóléc és eljárás annak elõállítására

(11) 224.307 (21) P 99 02263
(54) Nagy energiájú, robbanó emulziókat tartalmazó töltények

(11) 224.339 (21) P 98 02766
(54) Eljárás triazolok elõállítására fémorganikus vegyületek ketonok-

hoz történõ adagolásával és a vegyületek intermedierjei

(11) 224.346 (21) P 99 02806
(54) Cisz-N-ciklohexil-N-etil-[3-(3-klór-4-ciklohexil-fenil)al-

lil]-amin alkalmazása tumorsejtek szaporodását gátló hatású gyó-
gyászati készítmények elõállítására

(11) 224.471 (21) P 01 03824
(54) Folytonos szállítóberendezés, különösen csomagszállító berendezés

(11) 224.560 (21) P 99 02030
(54) Fém szorítóbilincs szorítócsavarral

(11) 224.684 (21) P 02 01993
(54) Eljárás mozgólépcsõ vagy mozgójárda fékezésének szabályozá-

sára
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(11) 224.725 (21) P 00 02728
(54) Tömítõelemes zárókupak

(11) 224.784 (21) P 00 02881
(54) Eljárás és berendezés digitális sztereokép létrehozására és megje-

lenítésére

(11) 224.995 (21) P 01 02849
(54) Távmûködtetésû, optimális beállítású fényképezõrendszer ide-

genforgalmi és turisztikai nevezetességekhez

(11) 225.101 (21) P 00 02830
(54) Indol- és 2,3-dihidroindolszármazékok, elõállításuk, alkalmazá-

suk, és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 225.407 (21) P 02 02208
(54) Eljárás a talaj fizikai paramétereinek és teherbíró képességének

növelésére, valamint konszolidációs idejének és várható süllye-
désének csökkentésére

(11) 225.661 (21) P 02 04500
(54) Rendszer bankjegyek felismerésére és ellenõrzésére

(11) 225.677 (21) P 99 02510
(54) Raklap

(11) 225.745 (21) P 01 03211
(54) Eljárás és berendezés üvegtábla és tartókerete ragasztásának fel-

lazítására

(11) 225.828 (21) P 03 02988
(54) Önindító

(11) 225.833 (21) P 04 01382
(54) Kapcsolási elrendezés jármûvek soros egyenáramú motorjainak

táplálására

(11) 226.001 (21) P 05 00720
(54) Kapcsolási elrendezés hibrid jármûvek energiaellátásának opti-

malizálására

(11) 226.002 (21) P 04 01381
(54) Korszerûsített kapcsolási elrendezés jármûvek soros egyenáramú

motorjainak táplálására

(11) 226.042 (21) P 03 01454
(54) Forgócsapágy-betét és azzal kialakított csapágy

(11) 226.100 (21) P 99 04007
(54) Burkolóegység, rögzítõlap, továbbá eljárás összefüggõ burkolat

létrehozására

(11) 226.363 (21) P 03 01418
(54) Földfeletti tûzcsap

(11) 226.418 (21) P 03 01717
(54) Trombocita szuszpenzió fotodinamikus kezelése és UV-B besu-

gárzása

(11) 226.465 (21) P 99 04348
(54) Javított eljárás (S)-3,4-dihidroxi-vajsav védett észtereknek szin-

tézisére

(11) 226.661 (21) P 04 01348
(54) Eljárás zsírok/olajok enzimes hidrolízisére és a termékek komp-

lex kinyerésére

(11) 226.691 (21) P 96 01918
(54) N,N-dietil-8,8-dipropil-2-aza-spiro[4,5]dekán-2-propilamin-di-

maleát és alkalmazása gyógyszer elõállítására

(11) 226.778 (21) P 95 00245
(54) Omeprazolt és analógjait tartalmazó injekciós oldat és injekciós

készítmény

A rovat 82 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 221.407 (21) P 97 01165
(54) Ektodermális eredetû szövetekben fellépõ tumoros burjánzást

gátló hatóanyag és készítmény, valamint eljárás elõállításukra

(21) P 01 01432
(54) Rák kezelésére és megelõzésére alkalmas peptidek

(21) P 02 00910
(54) Dokumentált foci

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

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

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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