
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 02 03698
(54) Szintetikus bõr

(21) P 99 03917
(54) Eljárás tartósításra habképzéssel

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/70 561 (21) P 94 00010
(54) Aminosavszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-

nyek és eljárás a vegyületek elõállítására

(11) T/71 602 (21) P 95 01738
(54) Nitrogéntartalmú heteroarilszármazékok alkalmazása CRF-anta-

gonista hatású gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) T/75 774 (21) P 96 03391
(54) Kortikotropin kibocsátó faktor antagonista hatású piridin-, piri-

midin-, purinon-, pirrolo-pirimidin- és pirrolo- piridinon-szárma-
zékok, eljárás elõállításukra

(11) T/76 470 (21) P 96 03372
(54) Piperazin-, piperidin- és tetrahidropiridin-származékok, e vegyü-

leteket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) T/77 950 (21) P 98 01930
(54) Gyulladásgátló hatású N-hidroxi-karbamid-csoportot tartalmazó

oxazol- és tiazolszármazékok és az ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(21) P 00 01644
(54) Eljárás kitinázok elõállítására

(21) P 00 02215
(54) Peptidszármazékok, eljárás ezek elõállítására, ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények, valamint alkalmazásuk

(21) P 00 02224
(54) Virusellenes hatású benzimidazolszármazékok

(21) P 00 02324
(54) Benzimidazolszármazékok és ezeket a vegyületeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 00 02467
(54) Mágneses továbbító- és forgatóeszköz

(21) P 00 02574
(54) Gáztartály és teherjármû, valamint elosztórendszer és eljárás

cseppfolyósított földgázok szárazföldi bázisállomásról történõ
elosztására

(21) P 00 02664
(54) Szubsztituált dipeptid borkõsavas sója, ezt tartalmazó gyógyásza-

ti készítmények növekedési hormon kiválasztásának fokozására,
eljárás ezek elõállítására, valamint alkalmazásuk

(21) P 00 03023
(54) (S)-[2-Fenil-2-(metil-amino)-butil]-3,4,5-trimetoxi-benzoát és

alkalmazása krónikus fájdalmak kezelésében

(21) P 00 03035
(54) Térhálósítható folyékony szilikonkaucsuk-keverékek, eljárás az

elõállításukra, eljárás elektromosan vezetõképes érintkezõpontok
kialakítására és azok alkalmazása

(21) P 00 03731
(54) 4-Bróm- vagy 4-jód-fenil-amino-benzhidroxámsav-származékok

és ilyen vegyületek MEK gátlóként való alkalmazása

(21) P 00 03994
(54) Feszítõék

(21) P 00 04050
(54) Javított oldódású itrakonazol, eljárás ennek elõállítására és ezt tar-

talmazó orális gyógyszerkészítmény

(21) P 00 04320
(54) TIE-2 receptor ligandumok és alkalmazásuk

(21) P 00 04577
(54) Kationos nukleinsav transzfekciós ágensek új csoportja

(21) P 01 01392
(54) Páros retesz nem forgatott, lemezelt vasmag lemezeléséhez

(21) P 01 02115
(54) Eszköz exkavátorfogak csatlakoztatására és fog exkavátorgépek

számára

(21) P 01 02468
(54) Nyomás alatti dózisadagoló inhaláló berendezés és aeroszol for-

májú gyógyászati készítmények

(21) P 01 02500
(54) Növekedési hormon szekretagógok alkalmazása szisztémás lupus

erythematosus és gyulladásos bélbetegség kezelésére és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02507
(54) Paroxetin alkalmazása a dohányzás abbahagyásának elõsegítésé-

re, illetve a visszaesõ dohányzás csökkentésére vagy megelõzésé-
re szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására
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(21) P 01 02509
(54) Eljárás eróziótól megrongált talajfelületek helyreállítására ma-

gokkal konfekcionált eróziómentesítõ matracokkal

(21) P 01 02562
(54) Expressziós vektor egyetlen lépésbõl álló tisztítási eljárásban tör-

ténõ alkalmazásra

(21) P 01 02652
(54) Eljárás cukorrépa kezelésére

(21) P 01 02689
(54) Daisy fajtanevû burgonyafajta (Solanum tuberosum L.)

(21) P 01 02696
(54) Növekedési hormon kiválasztását elõsegítõ anyagok alkalmazása

az étvágy serkentésére vagy növelésére szolgáló gyógyszerké-
szítmények elõállítására

(21) P 01 02698
(54) Növekedési hormon szekretagógok használata a fizikai teljesítõ-

képesség csökkenésének kezelésére

(21) P 01 02703
(54) Számítógéppel vezérelt, integrált, több épületbõl álló épület-

együttes üzemeltetését biztosító rendszer

(21) P 01 02722
(54) Extruder, sûrû masszák egyenletes pontosan szabályozott folya-

matos kisajtolására egy vagy több sorban

(21) P 01 02745
(54) Eljárás szukralóz édes íz leadásának javítására

(21) P 01 02811
(54) Korin, a szerinproteáz

(21) P 01 03413
(54) Heterociklusos származékok mint rotamáz-enzimek inhibitorai,

köztitermékei, eljárás ezek elõállítására, és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04082
(54) Adagolószelep és az ezzel ellátott tüzelõanyag-rendszer

(21) P 01 04985
(54) Levotiroxint tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás az elõ-

állításukra

(21) P 02 01028
(54) Olajmeghajtású ütõeszköz

(21) P 02 01532
(54) Eljárás, berendezés és rendszer porlasztva szárított anyag elõállí-

tására

(21) P 02 01629
(54) Eletriptánt és ciklodextrinszármazékot tartalmazó gyógyászati

komplex, ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény, eljárás az elõállí-
tására és alkalmazása

(21) P 02 01639
(54) Javított fizikai tulajdonságú polikarbamid-poliuretánok

(21) P 02 01660
(54) Új polipeptidek és ezekre vonatkozó DNS

(21) P 02 01694
(54) (2-Benzhidril-1-azabiciklo[2.2.2]okt-3-il)-(5-izopropil-2-me-

toxi-benzil)-ammónium-klorid polimorf kristályok, eljárás elõál-
lításukra, ezeket tartalmazó NK-1 receptor antagonista hatású
gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 01725
(54) Vazopresszin receptor antagonista hatású indoloazepinszárma-

zékok, alkalmazásuk, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek és eljárás elõállításukra

(21) P 02 01828
(54) Benzoil-piridazinok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

és eljárás az elõállításukra

(21) P 02 01878
(54) Sibutramint és orlistatot tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01885
(54) Eljárás organocinkszármazékok kobaltsó katalizátor jelenlétében

elektrokémiai eljárással történõ elõállítására

(21) P 02 01924
(54) Dictyostelium-eredetû cAMP-dependens proteinkináz szabályo-

zó PKA-alegység cAMP-mérésre történõ alkalmazása

(21) P 02 01934
(54) Eljárás és berendezés folyadékok, különösen víz szûrésére

(21) P 02 02032
(54) Nanoemulziós formulációban található bioaktív anyagok emberi

szervezetbe való bevitele a szájüreg nyálkahártyáján keresztül,
mechanikus pumpájú spray által.

(21) P 02 02154
(54) Többcélú abszorbens és vágásálló lemezanyagok

(21) P 02 02366
(54) Trombingátló pirazinonszármazékok

(21) P 02 03745
(54) Amfifil drug-oligomer konjugátumok hidrolizálható lipofil kom-

ponensekkel, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 00650
(54) Új fenetil-akrolamid-származékok, elõállításuk, ezeket taratal-

mazó fungicid készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 00896
(54) Beta-aminosav-nitril-származékok, eljárás az elõállításukra, és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00900
(54) N-[4-(3-klór-4-fluor-fenil-amino)-7-(3-morfolin-4-il-propoxi)-ki-

nazolin-6-il]-akril-amid-dihidroklorid polimorf formái, eljárás az
elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 01054
(54) Leeresztõ szerelvény
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(21) P 03 01115
(54) Vizes bázisú kötõanyag-készítmény

(21) P 03 01137
(54) Dioxo-tiazolidin-só diabetes mellitus kezelésére, eljárás az elõál-

lítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 01196
(54) Növelt hatékonyságú izzadásgátló hatóanyagok elõállítására szol-

gáló módszer

(21) P 03 01228
(54) Opioid receptor affinitással rendelkezõ 3-azabiciklo[3.1.0]he-

xán-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01297
(54) Kiöntõcsõ folyékony fém továbbítására folyamatos öntõgépben,

nyomásszabályozóval

(21) P 03 01298
(54) Antihelmintikum ember és állat parazita okozta fertõzésének

megelõzésére

(21) P 03 01316
(54) Heterociklusos amino-alkil-piridin-származékok, eljárás az elõ-

állításukra és pszichofarmakonkénti alkalmazásuk és ezeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01331
(54) Pikornavirus-ellenes hatású vegyületek, eljárás az elõállításukra

és ezeket tartalmazó készítmények, ezek gyógyászati alkalmazá-
sa és elõállításukhoz alkalmazható közbensõ termékek

(21) P 03 01393
(54) Difenil-metán-diizocianát kompozíciók

(21) P 03 01527
(54) Eljárás és berendezés szénsavtartalmú italok töltésére és ada-

golására

(21) P 03 01538
(54) Kétfunkciós, állítható gerinckezelõ fûzõ a scoliosis kezelésére to-

vábbá kétfunkciós fûzõ a Scheuermann kezelésére

(21) P 03 01567
(54) Új szubsztituált ftalidok, eljárás elõállításukra és ilyen vegyülete-

ket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 03 01584
(54) Javított mechanikai szilárdságú aminoplaszt ragasztóanyag

(21) P 03 01587
(54) Foszfodiészteráz V gátló hatású 5-amino-alkil-pirazolo[4,3-d]

pirimidinek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárá-
sok az elõállításaikra

(21) P 03 01799
(54) 5-[4-{2-[N-metil-N-(2-piridil)-amino]-etoxi}-benzil]-2,4-dioxo-

tiazolidin-hidrojodid alkalmazása diabetetes mellitus kezelésére,
eljárás a vegyület elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészít-
mény

(21) P 03 01860
(54) Törlõeszköz

(21) P 03 02261
(54) Mobiltelefontöltõ akkumulátorrendszer és az ezt használó mobil-

telefon-készülék

(21) P 03 02935
(54) Fogászati implantátum és ahhoz használható horgonyzóegység

(21) P 03 02937
(54) HMG CoA reduktáz inhibitorok és alkalmazásuk és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02955
(54) HMG-CoA reduktáz inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerké-

szítmények és alkalmazásuk koleszterinnel kapcsolatos beteg-
ségek kezelésére

(21) P 03 03100
(54) Hõ- és hangszigetelõ termék, valamint alakformált, illetve öm-

lesztett csomagolóanyag és eljárás ezek elõállítására

(21) P 03 03162
(54) Zárható egyedi tartályokat és ilyen zárható egyedi tartályok kiürí-

tésére szolgáló gyûjtõtartályt tartalmazó rendszer

(21) P 03 03228
(54) Higiéniai és nõgyógyászati segédeszköz

(21) P 03 03395
(54) Pirolég

(21) P 03 03506
(54) Ék keresztmetszetû fém tömítõgyûrû dugattyús géphez

(21) P 03 03837
(54) Parazitafertõzések embereknél és állatoknál történõ megelõzésé-

re alkalmas antelmintikumok

(21) P 04 00131
(54) Fotódinamikai gyógykezelõ lámpa

(21) P 04 00149
(54) Új fertõtlenítõszerek

(21) P 04 00213
(54) Deuterált N- és alfa-helyettesített difenil-alkoxi-ecetsav- (amino-

alkil)-észterek, valamint az ezen vegyületeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 04 00251
(54) 5-HT receptor ligandum vegyületek és ezek alkalmazása és eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00370
(54) Antibakteriális hatású oxazolidinonszármazékok, elõállításukra

szolgáló eljárás, azokat hatóanyagként tartalmazó gyógyászati
készítmények, alkalmazásuk és intermedierek

(21) P 04 00463
(54) Eljárás és berendezés szappanrúd elõállítására, valamint szap-

panrúd
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(21) P 04 00474
(54) Klórozott pirimidinek elõállítása

(21) P 04 00753
(54) Eldobható osztómiás gyûjtõtasak

(21) P 04 00919
(54) Készlet katéter elõállítására és katéter

(21) P 04 00973
(54) Katéterszerelvény

(21) P 04 01115
(54) Szívbetegségek és allergiák kezelésére alkalmas, PDE IV-gátló

és TNF-antagonista hatású 4-(benzilidén-amino)-3-(metil-szul-
fanil)-4H-[1,2,4]triazin-5-on-származékok, eljárás elõállításuk-
ra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00019
(54) Villamos pirotechnikai iniciáló gyutacs, valamint eljárás annak

összeszerelésére

(21) P 05 00131
(54) Arilcsoporttal helyettesített piridinkarboxamid-származékok, el-

járás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 05 00214
(54) Eszköz oxidálószer elõkészítésére tüzelõanyag égetéséhez

(21) P 05 00351
(54) Áramfejlesztõ telepegység és helyi hálózat

(21) P 96 01671
(54) Biológiai eljárás talajerõ visszapótlására talajoltással

(21) P 96 01712
(54) Szubsztituált benzotiazinszármazékok, intermedierjeik, eljárás elõ-

állításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 96 01751
(54) Benzotiopirán- és tienotiopiránszármazékok, eljárás elõállításuk-

ra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 97 00992
(54) 3-(Piperid-4-il)-1,2-benzizoxazol- és 3-(piperazin-4-il)-1,2- ben-

zizoxazol-származékok, eljárás elõállításukra, valamint ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 97 01080
(54) Virusellenes hatású vegyületet és hidroximsavszármazékot tartal-

mazó gyógyszerkészítmény

(21) P 97 01130
(54) Eljárás alkalmazások és/vagy adatok biztonságos chipkártyába

írására

(21) P 99 00019
(54) Emberi CB2 receptor antagonista hatású indolszármazékok alkal-

mazása immunmoduláló gyógyszerek elõállítására, új CB2 recep-
tor agonista vegyületek és a vegyületeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 99 01836
(54) Kollagénalapú, fekete, ehetõ laposfólia és egy ilyen fóliát tartal-

mazó élelmiszer

(21) P 99 02163
(54) Üvegtermék átlátszó, cimkézhetõ és kopásálló védõbevonattal,

valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 99 02217
(54) Polikationalapú biokonjugátumok és elõállításukra szolgáló eljárás

(21) P 99 03009
(54) Szubsztituált indazolszármazékok és IV típusú foszfodiészteráz

(PDE) és tumornekrózis faktor (TNF) inhibítorokként történõ al-
kalmazásuk

(21) P 99 03593
(54) Eljárás polipropilén(ko)polimerek olvadékszilárdságának növe-

lésére

(21) P 02 02558
(54) Fog, fogtartó és fogrendszer anyagmozgatásra szolgáló gép kana-

lához

A rovat 111 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 01423
(54) Campylobacter elleni vakcina

(21) P 00 02033
(54) A csirke parvovírus által okozott betegségek elleni oltóanyag

(21) P 00 02794
(54) Elõfizetõ-azonosító modul (SIM), mobilállomás és eljárás chip-

kártyafunkció végrehajtására

(21) P 00 03250
(54) Káliumcsatorna-gátló hatású indánszármazékok és az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 03414
(54) Fermentációs eljárás természetes aromás és alifás karbonsavak,

illetve tiokarbonsavak elõállítására és az eljáráshoz alkalmazható
mikroorganizmus

(21) P 01 05183
(54) Eljárás és berendezés páradehidrátorban mechanikai párakomp-

resszióval történõ vegyi tisztítására

(21) P 02 02098
(54) 2-Aminotetralin-származékok alkalmazása a glaukóma terápiájá-

ra szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 02 03987
(54) Eljárás és berendezés porszívók, takarítógépek tisztítási hatásos-

ságának fokozására

(21) P 03 02271
(54) Eljárás fahulladékból préselt lapokból elektrosztatikus flocko-

lással készült felületû koporsó elõállítására
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(21) P 03 03870
(54) Diffraktáló részt tartalmazó mûszemlencse, valamint ilyen lencse

létrehozására szolgáló eljárás

(21) P 03 04056
(54) Hangdoboz-konstrukció

(21) P 04 00108
(54) Bejárható kevert virtuális tér, modulált blue box rendszerrel és

sztereó kamerával és display-vel ellátott VR sisakkal

(21) P 04 00199
(54) Eljárás nem patogén tejsavbaktérium-törzsek szelektálására

(21) P 04 00496
(54) A növényi zsírsavak delta12-epoxi-csoportjainak szintézisével

asszociált citokróm P450 enzim

(21) P 04 01300
(54) Glükocerebrozidáz aktivitású, bifunkcionális fúziós fehérjék

(21) P 04 01576
(54) Elektrokémiai félelem

(21) P 04 01578
(54) Elektrolizáló cella különösen klórnak elektrokémiai úton történõ

elõállítására

(21) P 04 01581
(54) Elektrokémiai félelem

(21) P 04 02471
(54) Vakcina

(21) P 05 00055
(54) Sebkezelõ berendezés

(21) P 05 00177
(54) Eljárás és digitális telefonrendszer telefonhívások felépítésére,

továbbá hívásfelépítési jel

(21) P 97 01284
(54) 2,3-Benzodiazepin-származékok felhasználása az endogén opi-

oid rendszerrel összefüggõ betegségek és állapotok kezelésére, és
megelõzésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

A rovat 22 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 196.711 (21) 2643/86
(54) Eljárás nagy savmegkötõ kapacitásu, idõben elnyújtott hatás-

tartalmu, megnövelt biohasznosíthatóságu gyomorsav-közömbö-
sítõ gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 197.779 (21) 2730/87
(54) Eljárás és létesítmény térszínen elhelyezett szennyezõ anyagok

környezetkárosító hatásának a kiküszöbölésére vagy csökken-
tésére

(11) 200.838 (21) 3220/88
(54) Hõmérsékletmérõ szonda, elsõsorban vegyipari folyamatokhoz

(11) 201.941 (21) 2539/87
(54) Eljárás 7-oxabicikloheptán-amino-alkohol elõállítására

(11) 202.743 (21) 3210/88
(54) Gyógynövénykivonatokat tartalmazó hatóanyagkompozíció, a ható-

anyagot tartalmazó kozmetikai készítmények és eljárás gyógyhatású
és állatgyógyászati készítmények elõállítására

(11) 202.833 (21) 2658/86
(54) Eljárás permetrinsav-alfa-ciano-3-fenoxi-4-fluor-benzil-észter

1R,3R, alfaS+1S,3S,alfaR és 1R,3S,alfaS+1S,3R, alfaR enanti-
omer-pár elegy elõállítására

(11) 203.385 (21) 2605/86
(54) Borostyánkõsavszármazékot tartalmazó benzinkészítmény, vala-

mint e származékot tartalmazó, benzinhez adalékként adható
koncentrátum

(11) 204.450 (21) 3108/88
(54) Eljárás és berendezés szemcseszerû élelmiszer és takarmány szá-

razõrlési elõkészítésére

(11) 205.533 (21) 4004/90
(54) Bevonóanyag-kompozíciók fás szárú növények vagy növényi ré-

szek kezelésére

(11) 205.699 (21) 3040/89
(54) TC 240 A fajtanevû korai háromvonalas silókukorica-hibrid

(11) 205.700 (21) 3041/89
(54) TC 4298 fajtanevû korai háromvonalas silókukorica-hibrid

(11) 205.701 (21) 3042/89
(54) TC 4380 fajtanevû korai háromvonalas silókukorica-hibrid

(11) 206.536 (21) 2142/91
(54) Munkahenger

(11) 207.068 (21) 2904/88
(54) Eljárás tiadiazonszármazékok és az ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények elõállítására

(11) 207.113 (21) 2068/91
(54) Bitumenkompozíció

(11) 207.158 (21) 5419/90
(54) Elektrooptikai érzékelõ háztartási elektromos-, vagy gázenergia-

fogyasztás mérésére alkalmas berendezéshez

(11) 207.763 (21) 2589/86
(54) Belsõ égésû motor

(11) 207.864 (21) 3178/89
(54) Eljárás 1-karba-detia-cefalosporin köztitermék elõállítására

(11) 208.454 (21) 1875/91
(54) Orvosi célra alkalmazható vezetõ polimer gélkompozíció és eljá-

rás ennek elõállítására
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(11) 208.997 (21) P 92 02020
(54) Mikrobiológiai eljárás mevinolin elõállítására

(11) 209.370 (21) P 92 02040
(54) Eljárás baktériumok és vírusok, valamint reaktív oxigén szabad-

gyökök által okozott gyulladások, bõrkárosodások kezelésére és
megelõzésére alkalmas készítmények elõállítására

(11) 209.692 (21) 3925/90
(54) Javított, hajkondicionáló samponkészítmény

(11) 210.675 (21) 2169/91
(54) Eljárás 3,3’-ditio-bisz(propionsav)-származékok és észtereik, va-

lamint ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 211.034 (21) 1918/91
(54) Eljárás enantiomer vegyületek elõállítására biokatalizált acil-

ezéssel

(11) 211.772 (21) 1988/91
(54) Eljárás 2,3-piridin-dikarboxilát-származékok elõállítására

(11) 211.773 (21) 1987/91
(54) Eljárás dialkil-(2,3-piridin-dikarboxilát)-származékok elõállítá-

sára

(11) 212.318 (21) P 94 01629
(54) Átalakítható üléscsoport

(11) 212.506 (21) 3216/89
(54) Eljárás coccidiosis elleni rekombináns vakcina elõállítására

(11) 212.948 (21) P 92 02115
(54) Mérõjármû és gép vágány szabályozására

(11) 213.300 (21) 3818/88
(54) Eljárás VIII. faktor aktivitású új proteinek, valamint ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 213.419 (21) P 92 02024
(54) Eljárás baromfi-coccidiosis elleni vakcina elõállítására

(11) 213.532 (21) P 93 01638
(54) Nyomástartó légrugópalást és eljárás fegyverzetek felerõsítésére

(11) 213.617 (21) 3018/88
(54) Hengeres tabletta vagy bólusz egy vagy több aktív anyag folyé-

kony közegbe történõ szabályozott ütemû leadására, bólusz és
tabletta aktív anyag emlõs szervezetébe történõ bejuttatására, va-
lamint eljárás ezek elõállítására

(11) 213.903 (21) P 95 03929
(54) Eljárás por alakú, vízben duzzadó, térhálósított, vizes folyadéko-

kat, így testfolyadékokat abszorbeáló polimerek elõállítására és
alkalmazására

(11) 214.188 (21) P 95 01582
(54) Sós ízhatású töltelékkel készített töltött ostyaalapú élelmiszer-ké-

szítmény és eljárás annak elõállítására

(11) 215.019 (21) P 92 04147
(54) Berendezés tartályok mint palackok folyadékkal történõ töltésére

(11) 215.022 (21) P 97 00978
(54) GK Véka fajtanevû, kiváló tészta- és sütõipari minõségû õszi-

búzafajta (Triticum aestivum L.)

(11) 215.270 (21) P 95 01983
(54) Eljárás 20-oxo-17alfa,21-dihidroxi-szteroidok elõállítására

(11) 215.560 (21) 1906/91
(54) Eljárás makro- és mikrotápelemeket tartalmazó, vízoldható szi-

lárd lombtrágya-kompozíciók elõállítására, és az eljárással elõál-
lított lombtrágya-kompozíció

(11) 215.651 (21) P 94 01808
(54) HMv 5139 fajtanevû, szárazságtûrõ, korai szemes- és silókukori-

ca-hibridek elõállítására alkalmas, beltenyésztett kukoricavonal
(Zea mays L.)

(11) 216.107 (21) 1941/91
(54) Készülék tüzelõanyagok minõség szerinti megkülönböztetésére

belsõ égésû motorokhoz

(11) 216.393 (21) P 94 00644
(54) Kapcsolóelem

(11) 216.889 (21) P 95 01833
(54) Eljárás távközlõhálózat vizsgálatára, hiba jelzésére, valamint a

hiba helyének és okának megállapítására

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

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

(11) 217.050 (21) P 94 03549
(54) Készülék a vázizomzat, különösen a nyak- és ágyékcsigolyák la-

zító pihentetésére

(11) 217.066 (21) P 94 01675
(54) Eljárás lorakarbef-dihidrátnak lorakarbef-monohidráttá való át-

alakítására

(11) 217.247 (21) P 96 03595
(54) Hullámos fedõréteggel ellátott nedvszívó termék

(11) 217.334 (21) P 94 01784
(54) Rugózóegység közúti és sínen futó jármûvekhez

(11) 217.409 (21) P 92 04069
(54) Fokozott tartósságú, kovasavhamut tartalmazó cementtermékek

(11) 217.651 (21) P 95 01613
(54) Fényszûrõ anyagok szinergetikus keverékét tartalmazó fényvédõ

kozmetikai készítmények és alkalmazásuk

(11) 217.705 (21) P 92 01949
(54) Eljárás és ágyazattömörítõ gép vágány ágyazatának tömörítésére

(11) 218.340 (21) P 94 01770
(54) Polimerlerakódást gátló szer és eljárás polimer elõállítására a le-

rakódást gátló szerrel bevont reaktorban
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(11) 218.366 (21) P 95 01855
(54) Ággyá átalakítható ülõbútor

(11) 218.875 (21) P 97 01022
(54) Eljárás[(5,6-dikarboxi-3-piridil)-metil]-ammónium-halogenid-

származékok és ezekbõl herbicid hatású imidazolinonszárma-
zékok elõállítására

(11) 219.159 (21) 4806/90
(54) 3-Aril-uracil-származékok, ezeket hatóanyagként tartalmazó her-

bicid készítmény és eljárás a hatóanyag elõállítására, valamint
gyomnövények irtására

(11) 219.421 (21) P 99 00770
(54) Eljárás és berendezés éghetõ gáz elõállítására

(11) 219.749 (21) P 97 01012
(54) Eljárás pamut-alapanyagú fehérnemû izzadásgátló folyadékkal

való átitatására és eljárás izzadásgátló folyadék elõállítására

(11) 219.897 (21) P 98 00524
(54) Eljárás hulladékanyag elbontására másodlagos nyersanyagok

visszanyerése céljából

(11) 220.068 (21) P 93 03636
(54) Eljárás atipamezolt tartalmazó, impotencia kezelésére alkalmas

gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 220.168 (21) P 96 03387
(54) CD44v6 elleni monoklonális antitest, alkalmazása és elõállítása,

valamint az antitestet termelõ hibridóma sejtvonal

(11) 220.344 (21) P 96 03615
(54) Immunmodulátorok

(11) 220.502 (21) P 97 00002
(54) Fék

(11) 220.666 (21) P 93 01902
(54) Fluorozott taxolszármazékok és eljárás e vegyületeket tartalmazó

gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 220.988 (21) P 95 00218
(54) Eljárás egyéni azonosításra és azonosító eszköz

(11) 221.312 (21) P 92 01870
(54) 2-Acil-amino-tiazol-származékok, eljárás elõállításukra és az ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 221.548 (21) P 95 01655
(54) Bõrtisztító kozmetikai készítmény

(11) 221.602 (21) P 97 00220
(54) Fémkationnal komplexet képezõ, interferont tartalmazó, szabá-

lyozott hatóanyag-leadású gyógyszerkészítmény

(11) 221.613 (21) P 96 03608
(54) Trehalózt termelõ transzgenikus növények

(11) 221.777 (21) P 00 02256
(54) Csap-horony kapcsolású építõelem, azzal felépített falszerkezet,

valamint födémszerkezet és épületszerkezet

(11) 222.280 (21) P 95 03600
(54) Többkomponensû fehérítõrendszer és alkalmazása

(11) 222.426 (21) P 99 03677
(54) Abszorbens termék összetett légáteresztõ alsó réteggel

(11) 222.696 (21) P 00 02816
(54) Eljárás túlnyomásos, metándús gázáram, különösen földgáz csepp-

folyósítására

(11) 222.763 (21) P 99 03357
(54) Eljárás mechanikus rögzítõelemek elõállítására

(11) 222.764 (21) P 00 03115
(54) Eljárás túlnyomásos, metándús gázáram cseppfolyósítására

(11) 222.896 (21) P 00 03052
(54) Implantációs készülék

(11) 223.275 (21) P 98 02197
(54) Peptidszármazékok, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati ké-

szítmények autoimmun betegségekben T-sejtek által közvetített
porckárosodások kezelésére

(11) 223.423 (21) P 03 00383
(54) Eljárás állatok vagy állatoktól és organizmusoktól származó biológi-

ai anyag eredetének bizonyítására és/vagy azonosítására, továbbá el-
járás egy egyedi állattal bizonyíthatóan egyértelmû összefüggésben
álló adatok elõállítására

(11) 223.519 (21) P 00 02437
(54) Berendezés és eljárás édesipari massza lehelyezésére

(11) 223.842 (21) P 02 00040
(54) Tiazolo[3,2-a]azepin-származékok és eljárás elõállításukra

(11) 224.404 (21) P 99 01852
(54) KX54 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.495 (21) P 99 00626
(54) Eljárás 2-(aril-oxi)-4-klór-piridin-származékok elõállítására

(11) 224.506 (21) P 96 01578
(54) Biztonsági dokumentum, eljárás annak elõállítására, továbbá biz-

tonsági elem és eljárás annak elõállítására

(11) 224.634 (21) P 96 03443
(54) Benzoil-ekgonin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények

A rovat 84 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 212.301 (21) 2035/89
(54) Eljárás buspiron elõállítására

(11) 221.569 (21) P 99 01239
(54) Növelt tapadású szendvicsjellegû szerkezet
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(21) P 03 01528
(54) Lábbal hajtható kerekes hobbi- vagy/és sporteszköz, valamint ah-

hoz használható segédszerkezet

(21) P 98 00392
(54) Hüvelykúpkészítmények emlõs állatok kezelésére

A rovat 5 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(21) P 04 01155
(54) Eljárás és berendezés szerves anyagok alakítására

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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