
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/73 671 (21) P 95 01973
(54) Eljárás kinolin-aminok elõállítására

(11) T/77 011 (21) P 97 02076
(54) Poliamidalapú porkompozíció fémszubsztrátumok bevonására,

valamint ilyen bevonattal ellátott kompozitanyag

(21) P 02 01032
(54) Szétkapcsolható csõcsatlakozó magszállító vezetékhez

(21) P 02 01821
(54) Tartósítószer romlandó készítményekben, különösen kozmetikai

és gyógyszerészeti készítményekben való alkalmazásra

(21) P 02 02723
(54) Tápláléktermék és eljárás gyártására

(21) P 02 03624
(54) Fungicid hatású pirazolkarboxamidok és pirazoltioamidok, inter-

medierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 98 00188
(54) Növénytápanyagként használható stabil vas-humat vagy egyéb

mezo- és mikrotápelem-forma és eljárás azok elõállítására

(21) P 99 01092
(54) Benzimidazolszármazékok és gyógyászati alkalmazásuk

(21) P 99 01171
(54) Eljárás tárgyak, különösen nikotintartalmú rágógumik megjelölé-

sére, az eljárással megjelölt tárgyak, az eljárással megjelölt ni-
kotintartalmú rágógumi

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/65 326 (21) P 93 02220
(54) Eljárás dezoxitaxoleszármazékok és e vegyületeket tartalmazó

gyógyászati készítmények elõállítására

(11) T/73 792 (21) P 95 02160
(54) Cefaklort tartalmazó gyógyszerkészítmények és a belõlük elõál-

lítható diszpergálódó tabletták, valamint eljárás ilyen tabletták
elõállítására

(11) T/75 646 (21) P 96 00509
(54) 5-Aril-indol-származékok és ezeket tartalmazó gyógyászati ké-

szítmények

(21) P 00 01832
(54) Policiklikus ftalazinszármazékok, felhasználásuk gyógyászati

készítmények elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 00 02037
(54) Hidroximsavszármazékok, a vegyületek alkalmazása a mátrix

metalloproteináz gátlására alkalmas gyógyászati készítmények
elõállítására, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyászati ké-
szítmények

(21) P 00 02597
(54) Gyógyászati készítmény, elsõsorban tumoros megbetegedések

gyógyítására és diagnosztizálására és eljárás vérplazma lipid-
mentes frakciójának elõállítására

(21) P 00 02607
(54) Jármûkorrózíó elleni ökoharmonikus védelmi eljárás

(21) P 00 02629
(54) Befogószálas gyûjtõdosszié

(21) P 00 02800
(54) Fájdalomcsillapító hatású topikális készítmények

(21) P 00 02846
(54) Heteroaril-helyettesített pirrolszármazékok, eljárás elõállításukra

és terápiás alkalmazásuk

(21) P 00 03295
(54) Eljárás (amino-aril)-acetilén-származékok elõállítására

(21) P 00 03484
(54) Pirrolidin-3-karbonsav-származékok és alkalmazásuk endotelin

antagonistaként

(21) P 00 03762
(54) Adipocita-specifikus fehérje-homológok

(21) P 00 03782
(54) Gátanyag etilén-oxidra

(21) P 00 04225
(54) Piridinszármazékok és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõ-

állítására, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 00 04334
(54) Szubsztituált 1,2,3,4-tetrahidro-naftalin-származékok, eljárás elõ-

állításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 04468
(54) Eletriptán-hemiszulfátot és koffeint tartalmazó gyógyszerkészít-

mény
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(21) P 00 04470
(54) Hordozható információfeldolgozó és tranzakciólebonyolító be-

rendezés, rendszer és eljárás biometriai azonosítás és digitális biz-
tonsági igazolás felhasználásával

(21) P 00 04860
(54) Többrétegû szita papírgyártó berendezés nedves szakaszához és

az ezzel elõállított termék

(21) P 01 01324
(54) Szénszálas szûrõk

(21) P 01 02496
(54) Haemophilus parasuis vakcina és diagnosztikum

(21) P 01 02697
(54) Eljárás fehérjék elõállítására transzformált élesztõsejtekben

(21) P 01 02754
(54) Növénytermesztésben használható többcélú takarólap

(21) P 01 02755
(54) Termények levélpergési veszteségeit csökkentõ eljárás

(21) P 01 02790
(54) Székletirányítótagot tartalmazó eldobható abszorbens cikk

(21) P 01 02860
(54) Kis elektrosztatikus töltésû futószalag és eljárás annak üzemelte-

tésére

(21) P 01 02952
(54) Száraztisztító eljárás és módosított oldószer

(21) P 01 02964
(54) Kurtovszka Kápia fajtanevû, étkezési paprikafajta (Capsicum

annuum L.)

(21) P 01 02974
(54) Nagyteljesítményû szupravezetõ távvezeték

(21) P 01 03020
(54) Heterociklusos származékok mint FKBP inhibitorok, eljárás az

elõállításukra, köztitermékeik és ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(21) P 01 03072
(54) Növekedési hormon kiválasztást elõsegítõ vegyületek alkalma-

zása

(21) P 01 03149
(54) Gyógyszerkészítmény Alzheimer-kór kezelésére

(21) P 01 03215
(54) Ajtóterminál

(21) P 01 03349
(54) Foszfodieszteráz-4 enzimet gátló ftálazinszármazékok és e ve-

gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 03397
(54) Bordaegyüttes lenoszövéshez, szövõszék, valamint eljárás le-

noszövéshez

(21) P 01 03518
(54) Új 2,3,3a,4,9,9a-hexahidro-8-hidroxi-1H-benz[f]indol-szárma-

zékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk gyógyszerkészítmé-
nyek elõállítására

(21) P 01 03815
(54) Hattagú heterociklusos gyûrûvel kondenzált helyettesített pira-

zolszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03997
(54) 6-Dezoxi-eritromicin-származékok, eljárás a vegyületek elõállí-

tására és a vegyületek gyógyszerként történõ alkalmazása

(21) P 01 04265
(54) Gumiabroncs-futófelület

(21) P 01 04322
(54) Csatolóeszköz exkavátorok és hasonló földmunkagépek fogaihoz

(21) P 01 04450
(54) A tal génhez való nukleotidszekvenciák

(21) P 01 05062
(54) Ketonok szelektív rediktív aminálása

(21) P 02 01973
(54) Izoxazolil- és izoxazolinilcsoporttal szubsztituált benzoil-ciklo-

hexándion-származékok, eljárás elõállításukra és ezek alkalma-
zása herbicidként és növényi növekedésszabályozóként

(21) P 02 02023
(54) Biztonsági vészjelzõ rendszer testhevederhez

(21) P 02 02163
(54) Eljárások sejthalál indukálására

(21) P 02 02194
(54) Összetett burkolólap, valamint eljárás összetett burkolólap elõál-

lítására

(21) P 02 02244
(54) Erõmûvi salakpernye építõipari célú hasznosítási formái

(21) P 02 02311
(54) Aeroszollá alakított fertõzésgátló, gyulladásgátló és vértolulást

gátló szerek az orrmelléküreg-gyulladás kezelésében

(21) P 02 02340
(54) Hatóanyagként kondenzált heterociklusos vegyületeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 02371
(54) Diacilhidrazinszármazékok, eljárás ezek elõállítására, alkalmazá-

suk gyógyászati készítmény elõállítására és a gyógyszerkészít-
mények

(21) P 02 02456
(54) Eljárás és készülék kefék elõállítására, valamint az eljárással elõ-

állított kefék

(21) P 02 02549
(54) Eljárás és berendezés áramtermelõ szélkerekek hatásfokának ja-

vítására
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(21) P 02 02635
(54) Multimer leképzõszerek, eljárás ezek célbajuttatására multilo-

cusos kötés útján és alkalmazásuk

(21) P 02 02796
(54) Fehérje- és peptid-antigének immunogenitásának fokozására szol-

gáló Fc-fúziósfehérjék

(21) P 02 02818
(54) Edényfestõ berendezés és eljárás festõeszköz cseréjére

(21) P 02 02848
(54) Eljárás poliéter-poliolok elõállítására

(21) P 02 02880
(54) Nyújtott felszabadulású készítmények, eljárás elõállításukra és

alkalmazásuk

(21) P 02 03036
(54) Készülék a gyomorszáj nyílásának a szûkítésére

(21) P 03 00739
(54) Berendezés egy- vagy többrétegû anyagszövedék szétválasztásá-

ra és/vagy perforálására, annak alkalmazása, valamint zsebken-
dõpapír

(21) P 03 00810
(54) Mesterséges értranszplantátum, valamint ennek létrehozása és al-

kalmazása

(21) P 03 01116
(54) (R)-n-[5-metil-8-(4-metil-1-piperazinil)-1,2,3,4-tetrahidro-2-naf

til]-4-morfolino-benzamid új formája, eljárás az ellõállítására és
ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 01145
(54) Páros csavarorsó-elrendezés összenyomható közegeket szállító

gépekhez, valamint ilyen páros csavarorsóval ellátott közegszál-
lító gép

(21) P 03 01258
(54) Aminoizokinolincsoportot tartalmazó trombin inhibitorok és al-

kalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 01304
(54) Új biszpidinvegyületek és felhasználásuk szívritmuszavarok ke-

zelésére és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01427
(54) Fotokemoterápiában alkalmazható fotoszenzitizáló, 5-aminole-

vulinsavészterek azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk

(21) P 03 01431
(54) 3-Indolil-4-fenil-1H-pirrol-2,5-dion-származékok, mint glikogén

szintáz kináz-3béta inhibitorok, eljárás az elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01453
(54) Eletriptánt tartalmazó, szigmoid görbe szerinti, szabályozott ha-

tóanyag-leadású, szemcsés kompozíció és eljárás az elõállítására

(21) P 03 01699
(54) Imidazolil-anilin-származékok elõállítása anilinek és azolok raci-

onális ligandum-gyorsított Ullmann-kapcsolásával

(21) P 03 01833
(54) CRF2 ligandumok alkalmazása kombinációs terápiában

(21) P 03 02249
(54) Jelek sûrû és biztonságos átvitele

(21) P 03 02570
(54) Eszköz csonthelyettesítõ anyag irányítására és megvezetésére

(21) P 03 02862
(54) HIV reverz transzkriptáz inhibitorokként alkalmazható triciklikus

2-piridon-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartal-
mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02966
(54) Karboxamid-vegyületek és alkalmazásuk humán 11CBY recep-

tor antagonistákként, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03069
(54) Imidazolszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

és alkalmazásuk

(21) P 03 03083
(54) CETP-gátló és atorvasztatin terápiás kombinációját tartalmazó

gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 03096
(54) Eljárás többrétegû üvegszerkezet utólagos beépítésére az egyréte-

gû üveg eltávolítása nélkül

(21) P 03 03358
(54) Új peptidek mint hepatitis C vírus NS3 szerin-proteáz inhibitorok

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03464
(54) Eljárás zsírok és/vagy olajok áteresztésére alkoholízissel

(21) P 03 03854
(54) Szintetikus erythropoiesis-stimuláló proteinek

(21) P 03 03914
(54) Nyílászáró berendezés különösen ajtó vagy ablak, valamint eljá-

rás ezek elõállítására

(21) P 03 04030
(54) Flexibilisen rögzített bukósisakrendszer

(21) P 03 04076
(54) Verejtékfelfogó betét

(21) P 04 00144
(54) Felügyelõberendezés

(21) P 04 00168
(54) Mikroklímás energiatermelõ ciklonberendezés áramló közeg áram-

lási energiájának hasznosításához
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(21) P 04 00540
(54) 2-Pirazolin-5-on-származékok, alkalmazásuk és ezeket tartalma-

zó gyógyászati készítmények

(21) P 04 00943
(54) Hidroszenzoros adagolóberendezés

(21) P 04 01078
(54) Izzadásgátló termék dibenzidilén-szorbittal és elasztomerrel di-

metikonban

(21) P 04 01097
(54) Karbociklusos hidrazinovegyületek, mint a réztartalmú amin-

oxidázok inhibitorai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01198
(54) Kettõsfém-cianid katalízissel elõállított alifás polikarbonát-ho-

mopolimerek és -kopolimerek

(21) P 04 01337
(54) Eljárás sín szilárd vasúti pályán történõ folyamatos fektetésére,

valamint beállító eszköz és szilárd vasúti pálya

(21) P 04 01353
(54) Többcsatornás hûtõberendezés

(21) P 04 01403
(54) 2,4-Diamino-tiazol-származékok, alkalmazásuk és az ezeket tar-

talmazó gyógyászati készítmények

(21) P 04 01698
(54) Érmetologató szerkezet játékgéphez

(21) P 04 01720
(54) Kódoló, dekódoló, és titkos kulcsot képzõ eszköz és eljárás, vala-

mint eszközkészlet szerzõi jog védelmére és távközlési eszköz tit-
kosított összeköttetés létesítésére

(21) P 04 02034
(54) Készülékmodul-rendszer, valamint eljárás a modulrendszer elõ-

állítására

(21) P 04 02528
(54) Lizintartalmú rágótabletták

(21) P 05 00057
(54) Acilezett polipeptidek elõállítási eljárása

(21) P 05 00339
(54) GSK3-mal kapcsolatos állapotok kezelésére használható aril-

aminok, eljárás elõállításukra, az ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények és alkalmazásuk

(21) P 97 01169
(54) Cikloalkano-piridin-származékok, intermedierjeik, elõállításuk és

alkalmazásuk, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 98 00845
(54) Szerkezet fényforrás hengeres részének megfogására

(21) P 98 01618
(54) Vetõszerkezet tárcsás vetõcsoroszlyával

(21) P 98 01711
(54) Helyettesített imidazolidin-2,4-dion-vegyületek felhasználása fájda-

lomcsillapító szerként alkalmazható gyógyszerkészítmények elõállí-
tására

(21) P 99 01322
(54) Eljárás alfa, omega-bróm-klór-alkán-származékok elõállítására

(21) P 99 01906
(54) Tartályba kiszerelt termék

(21) P 99 02351
(54) Szilárd metoprolol kompozíció és eljárás annak elõállítására

(21) P 99 02398
(54) Hidroximsavszármazékok alkalmazása autoimmun betegségek

elleni gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 99 02483
(54) Gépjármûabroncs

(21) P 99 02523
(54) Szintetikus kalkoalunitvegyületek és eljárás elõállításukra, továb-

bá e vegyületeket tartalmazó hõszigetelõ anyag, gyantakompozí-
ció, valamint mezõgazdasági fólia

(21) P 99 03177
(54) Eljárás a bétaA4-peptid aggregációs fokának meghatározására

(21) P 99 03424
(54) Új eritromicinszármazékok, eljárás elõállításukra és gyógyszer-

ként való alkalmazásuk

(21) P 99 03550
(54) Eljárás nyomtatott áramkört és legalább egy elektronikus alkat-

részt tartalmazó elektronikus modul elõállítására, valamint az el-
járással elõállított csipkártyaként kiképzett elektronikus modul

(21) P 99 03691
(54) Peszticid hatású karbanilidszármazékok, elõállításuk és alkalma-

zásuk

(11) (21) P 02 02547
(54) Fog, fogtartó és fogrendszer földmunkagépek exkavátorkana-

lához

(11) T/65 326 (21) P 01 03873
(54) Dezoxitaxolszármazékok szintézisénél alkalmazott közti termé-

kek és eljárás ezek elõállítására

(11) T/72 922 (21) P 02 02280
(54) Autolizáló fúziós proteineket és redukáló polipeptidet hasznosító

expressziós rendszerek

A rovat 115 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 01648
(54) Elektrosztatikus porlasztókészülék
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(21) P 01 00337
(54) Az Escherichia coli DSM 6601 törzs fimbrién génjeinek DNS

szekvenciái

(21) P 01 01828
(54) Integrált elektromos nukleinsav-izolálás, -tisztítás és -megha-

tározás

(21) P 01 03173
(54) Eljárás oldatok sótartalmának kinyerésére

(21) P 01 05440
(54) Eljárás és berendezés egyidejû IP-alapú hang- és adatszolgáltatás-

hoz vezeték nélküli hálózatokon

(21) P 02 02219
(54) Másodlagos fékrendszer elektrohidraulikus szabályozó szeleppel

(21) P 02 02812
(54) Új biciklonukleozid-analógok

(21) P 02 03173
(54) Metformint és N-[2-hidroxi-3-(1-piperidinil)-propoxi]- piridin-

1-oxi-3-karboximidoil-kloridot tartalmazó kombinált hatóanya-
gos gyógyászati készítmény

(21) P 03 00818
(54) Talajforgató eszköz, különös tekintettel a szántásnál alkalmazott

eke helyettesítésére

(21) P 03 03209
(54) Laktációserkentõ hatású gyógynövényalapú kompozíció

(21) P 03 03515
(54) Javított orto-alkilezési eljárás

(21) P 03 03816
(54) Lengõlamellás szél- és vízikerék

(21) P 03 04008
(54) Forgókeretes kaptárban használható térkitöltõ betét, mely leg-

alább részben mûanyag

(21) P 03 04012
(54) Többcélú, teljesen fokozatmentes, irányváltós váltómû

(21) P 03 04094
(54) Finom részecskeméretû mésztej és elõállítása

(21) P 04 00002
(54) Új kialakítású vasalóasztal

(21) P 04 00107
(54) Szélzsákkerék repülõgép kerekeinek leszállás elõtti felpörgetésére

(21) P 04 00140
(54) Módosított elektródájú szegmentált üreges katódú kisülési elren-

dezés porlasztott fémionlézerekhez

(21) P 04 00269
(54) Élõ testre rögzíthetõ, többérzékelõs, folyamatos üzemû, több-

funkciós, vezeték nélküli, kombinált, automatikus, állapotjelzõ,
táv-pánikriasztó rendszer

(21) P 04 00275
(54) Orvosi vizsgálatokhoz és diagnosztizáláshoz alkalmas egy, vagy

több mûszer kombinációja mindenféle klozettekhez tartozó ülés-
sekkel

(21) P 04 00330
(54) Áramlási egység Coriolis-típusú tömegárammérõhöz

(21) P 04 00354
(54) Lapos plazmafényforrás

(21) P 04 01692
(54) Szomatikus embrió elõállítása nyúl oocita felhasználsával

(21) P 04 01996
(54) Eljárás gázdiffúziós elektródoknál alkalmazható lapos alakzat

elõállítására

(21) P 04 02384
(54) Festékszóró berendezés, alacsony nyíróviszkozitású vízbázisú

festék, valamint eljárás porlasztható anyag és festék felszórására

(21) P 05 00237
(54) Kis hõelnyelõ képességû laminátum

(21) P 97 01057
(54) Helyettesített benzoilguanidinszármazékok, eljárás elõállításuk-

ra, alkalmazásuk gyógyszerekként és diagnosztikumokként, és az
ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 98 00591
(54) Eljárás cellulóz gyártására szolgáló alapanyag elõállítására cirok-

és szudánifû-féleségekbõl

A rovat 28 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 197.332 (21) 2864/86
(54) Eljárás flavanolignánok foszfolipidekkel képzett új komplexei és

az ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyászati készítmények
elõállítására

(11) 198.651 (21) 2759/86
(54) Elõkapcsoló berendezés

(11) 199.110 (21) 3272/87
(54) Hatóanyagként 2-(2-klór-1-metoxi-etoxi)-fenil-metil-karbamát

új kristálymódosulatát tartalmazó rovarölõ szer és eljárás az új
kristálymódosulat elõállítására

(11) 201.107 (21) 3787/88
(54) Alumínium-oxid-alapú csiszolószemcse

(11) 201.544 (21) 3488/89
(54) Eljárás indol-2-onok, kinolin-2-onok, benzo/b/azepin-2-onok,

benzimidazol-2-onok és kinazolin-2-onok 1-hidroxi- 2- piperi-
dino-alkil-származékainak és az ezeket a származékokat tartal-
mazó gyógyszerkészítményeknek az elõállítására

(11) 201.873 (21) 3556/89
(54) Eljárás ibudilastot tartalmazó lipid-kikroközeg elõállítására
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(11) 202.173 (21) 3464/86
(54) Eljárás tercier-olefinek alkil-(tercier-alkil)-éterek lebontásával

történõ elõállítására

(11) 204.162 (21) 2771/88
(54) Permet formájában kijuttatható peszticid készítmények

(11) 206.084 (21) 4575/88
(54) Eljárás 9-halogén-[Z]-prosztaglandin-származékok és ilyen ható-

anyagot tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 206.127 (21) 4224/90
(54) Eljárás a 8-as helyzetben szubsztituált ciklosporinok és ilyen ve-

gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 206.157 (21) 4183/90
(54) Eljárás hemoglobin meghatározására

(11) 206.736 (21) 3831/89
(54) Eljárás cellulózoldatok elõállítására és berendezés az eljárás meg-

valósítására

(11) 207.732 (21) 4596/90
(54) Eljárás antimikrobiális hatású lankacidin-karbamát-származékok

elõállítására

(11) 209.745 (21) 4281/89
(54) Görgõzõ szerszám

(11) 210.323 (21) P 93 00067
(54) Eljárás növekedésihormon-kristályok elõállítására

(11) 211.365 (21) P 93 01936
(54) Talajban lefektetett nemfémes vezetékek vagy efélék fellelésére

szolgáló szalag

(11) 211.430 (21) 4085/90
(54) Szerkezetbontott keményítõt tartalmazó keverékkompozíció és

termoplasztikus, szerkezetbontott keményítõt tartalmazó szilárd,
méretstabil termék

(11) 212.067 (21) 2214/91
(54) Elrendezés mikrohullámú vevõberendezéseknél az antennán ke-

resztül visszasugárzott lokáloszcillátorjelek elnyomására

(11) 212.199 (21) 4102/90
(54) Eljárás javított minõségû papírbevonó keverék és papír elõállítá-

sára

(11) 212.670 (21) P 94 01997
(54) Korbacol fajtanevû rózsafajta (ROSA L.)

(11) 213.179 (21) 4212/90
(54) Destrukturált keményítõt tartalmazó polimeralapú keverékkom-

pozíciók és eljárás méretstabilis termékek elõállítására

(11) 213.241 (21) P 95 02262
(54) Szerkezet föld alatti üregben, elsõsorban bányabeli térségben al-

kalmazott biztosító tagok összekapcsolására

(11) 213.905 (21) 2249/91
(54) Eljárás könnyûbetonadalék-anyagok és könnyûbeton elõállításá-

ra, valamint útburkolat, falazóelemek, továbbá szintkiegyenlítõ
és/vagy hõszigetelõ réteg készítésére

(11) 213.981 (21) P 95 00096
(54) Eljárás kén-dioxid füstgázokból történõ eltávolítására

(11) 214.029 (21) P 92 02367
(54) Eljárás antihipertenzív hatású, kétkomponensû, szinergista gyó-

gyászati készítmény elõállítására, melynek hatóanyaga egy tet-
rahidronaftalin- és egy piridazodiazepinszármazék

(11) 214.235 (21) P 96 02065
(54) Eljárás és berendezés textilbetétes szállítóhevederek textilvázá-

nak elõállítására

(11) 214.804 (21) P 92 02447
(54) Zárszerkezet kulcsból és cilinderes zárból

(11) 214.876 (21) P 93 00038
(54) Eljárás herpesz- és citomegalo-vírus elleni polikarbamid ható-

anyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 215.080 (21) P 95 03956
(54) Növények fejlõdését szabályozó, nagy koncentrációjú, szilárd

mepikvát-kloridot tartalmazó készítmény, eljárás az elõállítására
és ezt tartalmazó termékek

(11) 215.274 (21) P 95 02031
(54) Eljárás emberi tápanyagként, valamint élelmiszer és gyógyhatású

készítmények adalékanyagként alkalmazható készítmény vagy
fehérjekoncentrátum elõállítására

(11) 215.720 (21) P 95 02192
(54) Csatlakozószerelvény

(11) 215.757 (21) P 95 02112
(54) Eljárás és berendezés hulladékok hõvel való kezelésére

(11) 216.047 (21) P 94 02239
(54) Herbicid hatású izoxazolszármazékok, eljárás a vegyületek elõál-

lítására, hatóanyagként e vegyületeket tartalmazó készítmények,
és eljárás az alkalmazásukra

(11) 216.074 (21) 2327/91
(54) Eljárás azbesztszálmentes rostos cement elõállítására

(11) 216.147 (21) P 95 02141
(54) Eljárás peszticidekben szegény hatóanyag-koncentrátumok elõ-

állítására növényekbõl

(11) 216.347 (21) P 95 02183
(54) Eljárás a talaj tápanyag-szolgáltató képességének meghatározá-

sára, minõsítésére és javítására

(11) 216.664 (21) P 95 02161
(54) Savas oligo- és poliszacharidok bázisos és vegyes sóit tartalmazó

keverékek, ilyen keveréket tartalmazó gyógyászati készítmények,
továbbá élelmiszer-kompozíciók, valamint eljárás ezen keverékek
elõállítására

(11) 216.987 (21) P 94 00579
(54) Alkotóelem nyomtatott áramköri lapokhoz

(11) 217.082 (21) P 95 02202
(54) Humán neurotrofin-3 alkalmazása anyagcserével kapcsolatos csont-

betegségek kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítá-
sára

P201

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/4

Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése



(11) 217.292 (21) P 92 00778
(54) Biztonsági zárókészülék

(11) 217.470 (21) P 94 02162
(54) Berendezés tekercselésre

(11) 217.481 (21) P 96 01859
(54) Vastagréteg-technológiájú elektronikus áramköri lap

(11) 217.491 (21) P 94 02061
(54) Nagyfeszültségû félvezetõ eszköz megnagyobbított draintarto-

mánnyal

(11) 217.502 (21) P 96 02004
(54) Eljárás és szerkezet betontestek készítésére talajban

(11) 217.786 (21) P 95 00329
(54) Eljárás kemény uretánhab elõállítására

(11) 218.116 (21) P 95 00019
(54) Eljárás tartály elõállítására poliészter alapanyagból és tartály

(11) 218.237 (21) P 98 01645
(54) Berendezés kõzetek, fõleg széntelepek lazítására és/vagy kiter-

melésére nagynyomású sûrített levegõs jövesztéssel

(11) 218.285 (21) P 97 00057
(54) Kecske májából származó protein és homológjai, ezek alkal-

mazása tumorellenes terápiában alkalmazható gyógyászati ké-
szítmények elõállítására, és az ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(11) 218.425 (21) P 95 00270
(54) Antigének és szintetikus peptidhordozók konjugátumai és eze-

ket tartalmazó vakcinák

(11) 218.626 (21) P 95 02115
(54) Rögzítõkészülékkel ellátott tetõablak

(11) 218.729 (21) P 96 03437
(54) Szerkezet takarítóeszközök oldható rögzítésére

(11) 218.912 (21) P 94 02154
(54) 4-Aril-oxi- és 4-aril-tio-piperidin-származékok, az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 219.017 (21) P 96 00050
(54) Protein-kináz-C expressziójának szabályozására szolgáló oli-

gonukleotidok és azok alkalmazása

(11) 219.133 (21) P 95 00053
(54) Eljárás 3,3-diaril-akrilsavamid elõállítására

(11) 219.175 (21) P 97 01335
(54) Eljárás 1-(3,4-dimetoxi-fenil)-etanol elõállítására

(11) 219.259 (21) P 96 00194
(54) Eljárás 7-amino-dezacetoxi-cefalosporánsav (7-ADCA) haté-

kony termelésére 2-(karboxi-etil-tio)-acetil- és 3- (karboxi- me-
til-tio)-propionil-7-ADCA-n keresztül, ehhez rekombináns
DNS- vektorok és transzformált gazdasejtek

(11) 219.265 (21) P 96 00195
(54) Eljárás 7-amino-dezacetoxi-cefalosporánsav (7-ADCA) haté-

kony termelésére 3-(karboxi-etil-tio)-propionil-7-ADCA-n ke-

resztül, erre szolgáló rekombináns DNS-vektorok és transzformált
gazdasejtek

(11) 219.796 (21) P 98 01564
(54) Nyomtatógép tisztítóberendezéssel, ív vagy futószalag alakjában

beadagolt nyomathordozók tisztítására

(11) 219.985 (21) P 00 02414
(54) Nedvestörlõkendõ-adagoló utántöltõ tárral

(11) 220.024 (21) P 96 00180
(54) Eljárás poliamin polimerek N-oxidálására

(11) 220.099 (21) P 95 00039
(54) Aujeszky-féle betegség és más, álveszettségvírus-mutáns által oko-

zott állati megbetegedések elleni vakcina

(11) 220.252 (21) P 95 00030
(54) Aminosavtranszporter DNS-szekvenciák, transzportert tartalmazó

plazmidok, baktériumok, élesztõk és növények, és azok alkalmazása

(11) 220.443 (21) P 96 00487
(54) Csomagolási eljárás és csomagoló szerkezet tárgyak csomagolására

(11) 220.686 (21) P 99 02387
(54) Vasalatrész

(11) 220.727 (21) P 96 01825
(54) Csatlakozóegység, eljárás ennek megvalósítására és legalább egy

ilyen csatlakozóegységet tartalmazó elektromos készülék

(11) 220.823 (21) P 98 01739
(54) Eljárás és berendezés eredeti képsorozatok felismerésére

(11) 220.831 (21) P 98 02641
(54) Egypólusú megszakítókapcsoló

(11) 220.983 (21) P 97 01259
(54) Rezgéskeltõ

(11) 221.000 (21) P 97 00067
(54) Koromszemcsék, eljárás azok elõállítására, és a koromszemcsék al-

kalmazása mesterkeverékekben

(11) 221.027 (21) P 97 00013
(54) Eljárás és katalizátor butindiolnak buténdiollá történõ szelektív hid-

rogénezésére

(11) 221.284 (21) P 96 01985
(54) Lánckerékfedél belsõ égésû motor olajszivattyújához

(11) 221.381 (21) P 97 00054
(54) Heteroaromás királis difoszfinok, átmeneti fémkomplexeik, elõállí-

tásuk és alkalmazásuk

(11) 221.690 (21) P 99 02542
(54) Lángfestõ fémsókat tartalmazó oldat égetésére alkalmas fémke-

hely-konstrukció

(11) 222.135 (21) P 99 02335
(54) Szinkronszíjból és szinkrontárcsából álló alakzáró hajtáselrendezés
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(11) 222.161 (21) P 98 01543
(54) Villamos kábel

(11) 222.173 (21) P 99 02336
(54) Eljárás egyenáramú táplálású fénycsövek fényerõszabályozásá-

hoz és fénycsõelõtét az eljárás megvalósítására

(11) 222.406 (21) P 96 00053
(54) YAP3 szignál peptidet kódoló DNS-szerkezet

(11) 222.530 (21) P 00 02635
(54) Tartószerkezet rácsos tartóból és faprofilból

(11) 222.690 (21) P 98 01652
(54) Fermentációs eljárás L-almasav elõállítására

(11) 222.743 (21) P 99 02268
(54) Mv Martina fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum

L.)

(11) 222.744 (21) P 96 03612
(54) Szubsztrátumok hidrogénezése és ilyen eljárással elõállított ter-

mékek

(11) 222.746 (21) P 99 02269
(54) Mv Kucsma fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum

L.)

(11) 222.747 (21) P 99 02267
(54) Mv Tamara fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum

L.)

(11) 222.757 (21) P 00 02602
(54) Eljárás és berendezés karbonizált ivóvíz leadására vízcsapon

keresztül

(11) 222.818 (21) P 96 00249
(54) Mátrix metalloproteáz inhibitor hatású indolszármazékok, elõál-

lításuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 222.831 (21) P 99 04146
(54) Berendezés üvegtábla befoglalására

(11) 222.874 (21) P 02 02128
(54) GK 37 fajtanevû, világosabb zöld levelû, jó vízleadó, beltenyész-

tett kukorica-szülõvonal (Zea mays L.)

(11) 222.876 (21) P 02 02130
(54) GK 80 fajtanevû, hidegtûrõ, beltenyésztett kukorica-szülõvonal

(Zea mays L.)

(11) 222.877 (21) P 02 02131
(54) GK 104 fajtanevû, kiváló kombinálódóképességû, beltenyésztett

kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 222.881 (21) P 02 02135
(54) GK 115 fajtanevû, jó vízleadó, beltenyésztett kukorica-szülõvo-

nal (Zea mays L.)

(11) 222.882 (21) P 02 02136
(54) GK 118 fajtanevû, jó szemtelítõdést örökítõ, jó vízleadó, bel-

tenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 222.884 (21) P 02 02138
(54) GK 128 fajtanevû, gyors kezdeti fejlõdésû, kiváló szárú, bel-

tenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.003 (21) P 98 01743
(54) Radiális tengelytömítõ gyûrû

(11) 223.078 (21) P 96 00586
(54) Heterológ peptidek kifejezésére alkalmas, vektorként használha-

tó módosított növényi vírusok

(11) 223.122 (21) P 97 01311
(54) Egyszer használatos higiéniai termék nedvszívó betéttel

(11) 223.126 (21) P 00 02944
(54) Mûcsonk enosszális fogimplantátum részére, és eljárás annak elõ-

állítására

(11) 223.284 (21) P 01 03360
(54) Központi csapódású szerkezet kétszárnyú, rejtetten nyíló fém csa-

póajtók vagy ablakok részére

(11) 223.334 (21) P 98 02562
(54) Pasztörizálható mûanyag palack

(11) 223.376 (21) P 99 03962
(54) A 13. csoport vegyületét tartalmazó olefinpolimerizációs katali-

zátorkészítmények

(11) 223.584 (21) P 01 03010
(54) Eljárás idomdarabok elõállítására utánanövõ nyersanyagokból

nyert rostanyagból, és idomdarab

(11) 223.629 (21) P 01 03031
(54) Állítható tartó üreges padlók számára

(11) 223.635 (21) P 02 03783
(54) Tartószerkezet polcrendszerekhez

(11) 223.638 (21) P 00 03185
(54) Villamos gép, különösen háromfázisú generátor

(11) 223.672 (21) P 99 02515
(54) AIDA fajtanevû, barackszínû gerbera (Gerbera Jamesonii H.

Bolus ex Hook)

(11) 223.679 (21) P 00 02692
(54) Hengerelem futókoszorúval

(11) 223.788 (21) P 99 03774
(54) Több herbicidtolerancia-gént tartalmazó kiméragének, több her-

biciddel szemben toleráns növényi sejtek és növények

(11) 223.875 (21) P 03 02672
(54) Mágnesszelep, elsõsorban gépjármû blokkolásgátlóval felszerelt,

hidraulikus fékberendezése számára

(11) 224.234 (21) P 02 02380
(54) Kulcs hengeres szárral

A rovat 108 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

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

(11) 217.510 (21) P 97 00873
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

(11) 219.033 (21) P 97 00803
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

(11) 219.749 (21) P 97 01012
(54) Eljárás pamutalapanyagú fehérnemû izzadásgátló folyadékkal

való átitatására és eljárás izzadásgátló folyadék elõállítására

(11) 220.349 (21) P 98 01513
(54) Szénsavas fürdõt elõállító készülék, továbbá hordozható szénsa-

vas fürdõberendezés

(21) P 01 05319
(54) Sínleerõsítõ szerkezet, különösen földalatti gyorsvasúti vonal

pályaszerkezetének átépítéséhez, valamint eljárás a sínleerõsítõ
szerkezetek alkalmazásával a pályaszerkezet átépítéséhez (VIA-
Metro II.)

(21) P 02 02242
(54) Kapszulareaktor, - System az intim hydromatic megvalósításában

(21) P 03 02177
(54) Csakrastimulátor

(21) P 03 02830
(54) Transzdermális gyógyszerkészítmény

((21) P 03 03830
(54) Parapoxvírus ovis törzsek alkalmazása szervfibrózis ellen

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

A rovat 11 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(11) 216.508 (21) P 95 03455
(54) Rugalmas távtartó fóliaházakhoz a borítófóliák élettartamának

növelésére, a fólia feszességének folyamatos biztosítására és a
dupla falú fóliaházak hõszigetelõ képességének fokozására

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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