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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(11) T/65 552
(21) P 93 02439
(54) Eljárás imidazolin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) T/75 474
(21) P 96 02499
(54) Számítógépes rendszer és eljárás utazási költségek minimalizálására
(21) P 99 02146
(54) Konténermodul száraz, folyóképes termék különbözõ jármûvekkel történõ szállítására és tárolására

(21) P 00 00080
(54) Metallopeptidáz inhibitor hatású foszfonsav-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 00105
(54) Albumlap
(21) P 00 00613
(54) Fájdalomcsillapító hatású piperidinszármazékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 00729
(54) Új amidszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01110
(54) 3-Piridil-enantiomerek és analgetikumkénti alkalmazásuk

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

(21) P 00 01250
(54) Kiegészítõ adat beágyazása kódolt jelbe
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/74 447
(21) P 95 01733
(54) 7-Halogén és 7-béta, 8-béta-metano-taxol-származékok, ezek
antineoplasztikus alkalmazása és e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) T/74 730
(21) P 96 01154
(54) Mátrix metalloproteáz inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és a vegyületek alkalmazása
(11) T/77 131
(21) P 97 01951
(54) Tiazolidinonszármazékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) T/77 171
(21) P 97 01862
(54) Lipopoliaminok mint transzfekciós ágensek, és ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(11) T/77 308
(21) P 97 01807
(54) Indolszármazékok és e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) T/77 516
(21) P 97 02445
(54) Cukorrészben módosított nukleozidok és alkalmazásuk oligonukleotidok szintézisére
(11) T/77 533
(21) P 97 01970
(54) Mátrix metalloproteáz gátlók, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás elõállításukra
(11) T/77 797
(21) P 98 00949
(54) Módosított szénterméket tartalmazó vizes tinta és bevonószer

(21) P 00 01255
(54) Visszakapcsolható túláramvédõ elektronikus megszakító
(21) P 00 01650
(54) Javított expressziós vektorok
(21) P 00 01735
(54) Többvivõs eljárás digitális adatok továbbítására és eszköz ilyen
eljárás foganatosítására
(21) P 00 01848
(54) NOS-gátló 6-fenil-piridil-2-amin-származékok
(21) P 00 03396
(54) Szomatosztatin antagonista peptidek
(21) P 00 04100
(54) Eszpresszókávé-fõzõ gép
(21) P 00 04486
(54) Idegsejtvédõ szerek
(21) P 00 04504
(54) Félvezetõ alkatrész
(21) P 00 04519
(54) Javított duplafémcianid-katalizátorok poliéter-poliolok elõállítására
(21) P 00 04538
(54) Nikkel-diimin katalizátorok metil-alumoxán kokatalizátorral, eljárás ezen katalizátorokkal történõ olefin polimerizációra és az
elõállított polimerek
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(21) P 00 04541
(54) Eljárás és alkalmazás kihasznált gáztisztító massza kezelésére

(21) P 01 01191
(54) Védõcsoport eltávolítási és átkristályosítási eljárások

(21) P 00 04676
(54) Új pfk-gént kódoló nukleotid szekvenciák

(21) P 01 01193
(54) Eljárás enantiomeresen dúsított tetrahidrobenzotiepin-oxidok elõállítására

(21) P 00 04779
(54) Tárolóeszköz

(21) P 01 01256
(54) Antitumor hatású gyógyszerkészítmény és eljárás elõállítására

(21) P 00 04884
(54) Eljárás 1,4-dihidropiridinszármazékok elõállítására
(21) P 01 00007
(54) Extrúziós eljárás polipropilén-olvadék szilárdságának növelésére
(21) P 01 00112
(54) Káliumcsatorna-nyitó hatású kondenzált piridinszármazékok és
alkalmazásuk
(21) P 01 00149
(54) Picorna-vírus-ellenes peptidszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 00384
(54) Mikronizált benzopirán és piridopirán hatóanyagokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények, ezek alkalmazása és eljárás elõállításukra
(21) P 01 00408
(54) Neospora spec. ellen alkalmazható készítmények
(21) P 01 00430
(54) Strukturált glicerideket tartalmazó készítmény, valamint alkalmazása zsíroldékony vegyületek felszívódásának fokozására
(21) P 01 00472
(54) Új aminok mint gyógyászati szerek

(21) P 01 01699
(54) Benzoxazinon/benzotiazinon szerin-proteáz inhibitorok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04218
(54) Új szubsztituált fenil-ciklohexil vegyületekbõl származó észterek
(21) P 01 04421
(54) Fenil-glicin-származékok
(21) P 01 04483
(54) Fungicid hatóanyag-kombinációk és alkalmazásuk
(21) P 01 04576
(54) 3,4,5-Triszubsztituált aril-nitron-vegyületek és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 01 04639
(54) Éjszakára lezárható forgóajtó

(21) P 01 00492
(54) Eljárás cellás mûanyag elõállítására
(21) P 01 00625
(54) Dibenzilidén-szorbitot és funkcionalizált szilikonokat tartalmazó
kozmetikai készítmények
(21) P 01 00674
(54) Mutáns prepo-neuropeptid-Y-t kódoló DNS-molekula, mutáns
szignálpeptid és alkalmazásuk
(21) P 01 00699
(54) Szubsztituált anilidek és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 01139
(54) Porított vakcinakészítmények transzdermális beadásra

(21) P 01 01484
(54) Szerin proteáz inhibitor hatású kinolinonok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 01 01748
(54) Reboxetin alkalmazása idegrendszeri zavarok kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 01 00293
(54) Antiösztrogén és progeszteron tartalmú orális fogamzásgátlók

(21) P 01 00721
(54) Polimer poliolok és stabilizáló rendszerek

(21) P 01 01470
(54) Kinoxalinonszármazékok, mint szerin-proteáz, azaz Xa. faktor és
trombin inhibitorok, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04652
(54) Nátrium/hidrogén-csere inhibitorok alkalmazása öregkori szervi
rendellenességek és öregkori betegségek megakadályozására és az
élet meghosszabbítására alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 01 04655
(54) Szív-érrendszeri hatóanyagok kombinációi
(21) P 01 04744
(54) Fogsorragasztó
(21) P 01 04746
(54) Eljárás fogtisztító készítményekben levõ ón(II)-vegyületek fanyar ízének csökkentésére
(21) P 01 04793
(54) Csípõbél epesav transzport inhibitorok és fibrinsavszármazékok
kombinációi szív-érrendszeri indikációkhoz
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(21) P 01 04817
(54) SUMCOL 01 fajtanevû virágcsalánhibrid (Coleus hybridae)

(21) P 02 03298
(54) Szerves fémvegyület katalizátor kompozíciók

(21) P 01 04852
(54) Oktahidro-pirido-pirazil-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 03468
(54) Béta-D-5-tioxilóz-származékok, eljárás elõállításukra és gyógyászati alkalmazásuk

(21) P 01 04910
(54) CCR5 modulátor hatású piperidinvegyületek és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03478
(54) Új tiazolidin-dion-származékok mint antidiabéteszes szerek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 04972
(54) Nyilvános számítógépes kommunikációs terminál

(21) P 02 03551
(54) Eljárások 2-(2-hidroxi-fenil)-2-(alkoximino)-N-metil-acetamidszármazékok elõállítására és új intermedierek

(21) P 01 04987
(54) Benzimidazol- és indolszármazék proteáz inhibitorok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 05008
(54) Eljárás cink visszanyerésére elektrolitos raffinálással tûzihorganyzáskor keletkezõ keményhorganyból és felsõ salakból
(21) P 01 05051
(54) Ragasztópor

(21) P 02 03595
(54) Fémorganikus katalizátor
(21) P 02 03654
(54) Készítmény az emésztõtraktus adaptációja során megfigyelhetõ
proliferatív válasz javítására rövidbélszindrómában, és annak
alkalmazása
(21) P 02 03660
(54) Eljárás és berendezés nagy tömegû, nagy terjedelmû tárgyak mozgatására

(21) P 01 05080
(54) Nappali fényre fluoreszkáló pigment
(21) P 01 05143
(54) Szendvicssütõ

(21) P 02 03689
(54) Interleukin-1 receptor antagonistaszerû molekulák és ezek használata

(21) P 01 05175
(54) Szilárd fûtõanyagú, különösen pellet üzemû fûtõkazán

(21) P 02 03706
(54) Alfa-interferon vizes oldat kiszerelése

(21) P 01 05216
(54) DRISCOLL HOLYOKE fajtanevû málna (Rubus idaeus L.)

(21) P 02 03730
(54) Hõkezelt, habosítható „olaj a vízben” emulzió

(21) P 01 05260
(54) Kombinált feszítõék

(21) P 02 03789
(54) Szerves fém katalizátor vegyület

(21) P 01 05265
(54) Beltérben lobogó zászló

(21) P 02 03818
(54) Fungicid hatású (trifluor-metil)-pirrol-karboxamidok és (trifluormetil)-pirrol-tioamidok, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 01 05291
(54) Emésztési zavarok és azokkal kapcsolatos betegségek kezelésére
szolgáló gyógyászati készítmények

(21) P 02 03854
(54) Szemlencse-beültetõ eszköz

(21) P 01 05295
(54) Gumikészítmény abroncs futófelülethez, eljárás ennek elõállítására és az ezt tartalmazó gumiabroncs futófelület
(21) P 01 05463
(54) Divalproex-nátriumot tartalmazó szabályozott felszabadulású készítmény
(21) P 02 00247
(54) Eljárás optikailag aktív pirroloazepin-származékok elõállítására
(21) P 02 01472
(54) HIV-integráz ellen gátló hatású heteroaromás származékok
(21) P 02 02775
(54) Forgórészes pecsétzár

(21) P 02 03881
(54) Megfogó berendezés
(21) P 02 04069
(54) Új eljárás leflunomid elõállítására és a leflunomid új kristályformája és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 02 04094
(54) Eljárás polisztirol és poliolefin habok újrahasznosítására
(21) P 02 04130
(54) Összekapcsoló szerkezet sínjármûvekhez
(21) P 02 04154
(54) Új benzotiadiazin vegyületek, eljárás elõállításukra és ezen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(21) P 02 04169
(54) Szubsztituált 1,2,3,4,5,6-hexahidro-2,6-metano-3-benzazocinok,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02463
(54) Erõközlõ elem épületszerkezeti részek összekapcsolására, és az
így kialakított épületszerkezeti kapcsolat
(21) P 03 02465
(54) Javított eljárás eletriptan elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 02 04216
(54) Antitestek új alkalmazása vakcinaként
(21) P 02 04319
(54) Dugóhúzó készülék

(21) P 03 02582
(54) Piperidin MCH antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk elhízás kezelésére

(21) P 02 04368
(54) Eljárás élelmiszer elõállításához

(21) P 03 02604
(54) Guanidin- és amidin-származék Xa faktor inhibitorok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 04437
(54) Eljárás makrociklusos laktonok elõállítására
(21) P 02 04440
(54) Elvételi és hozzáadagoló rendszer gyógyászati oldatokat befogadó tárolóeszközök számára, valamint egy ilyen rendszerrel ellátott tárolóeszköz
(21) P 03 00115
(54) Adathordozó optikai információ rögzítéséhez, és annak használata
(21) P 03 00157
(54) Gyulladáscsökkentõ és analgetikus hatású heterociklil-alkilszulfonil-pirazol-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00216
(54) Adatrögzítés többrétegû adathordozóra elõrecsatolt energiaszabályozás alkalmazásával
(21) P 03 00295
(54) Helyettesített benzamidszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02766
(54) Levegõkompresszoros berendezés tüzelõanyagcellához és hideglevegõs légkondicionálóhoz vagy hõszivattyúhoz
(21) P 03 02808
(54) Mozgáskorlátozottak részére kialakított jármûfeljáró lépcsõkiegészítõ ékelemekkel
(21) P 03 02935
(54) Fogászati implantátum és ahhoz használható horgonyzóegység
(21) P 03 03156
(54) Helyettesített 2-fenil-amino-imidazolin-származékok, mint IPantagonisták, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03291
(54) Herbicid szerek, alkalmazásuk és elõállításuk

(21) P 03 00615
(54) Sibutramint és orlistatot tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 03296
(54) Karboxamidszármazékok és ezek alkalmazása tromboembóliás
betegségek és tumorok kezelésére, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01600
(54) Humán köldökzsinórvér-eredetû nem korlátozott szomatikus õssejtek (USSC)

(21) P 03 03436
(54) Diaril-peptidek mint a hepatitis C vírus NS3-szerin proteáz inhibitorai, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 01863
(54) Szorongásos megbetegedések gyógyítása szelektív norepinefrin
visszavétel gátló hatású vegyületekkel

(21) P 03 03570
(54) Eljárás és berendezés természetes bél tárolására

(21) P 03 02079
(54) Amino-tiazolok, eljárás elõállításukra és adenozin receptor antagonistákként történõ felhasználásuk
(21) P 03 02215
(54) Elektromosan fûthetõ izzítógyertya, és eljárás annak elõállítására
(21) P 03 02280
(54) Kapocsrendszer egy ráépített résznek egy tartórészre történõ rögzítésére
(21) P 03 02446
(54) Mágneses golyóval mûködtetett ügyesség- és figyelemfejlesztõ
eszköz

(21) P 03 03659
(54) Daganatos betegségek kialakulásának valószínûségét csökkentõ
prevenciós szer
(21) P 04 00413
(54) Reflexiós elrendezésû, többrétegû, multiplexelt holografikus adathordozó és író/olvasó fej
(21) P 04 00423
(54) Eljárás épülethomlokzati, és belsõ falfelületek díszítõelemmel
való felületképzésére, gyártására és rögzítésére
(21) P 04 00452
(54) Lefejtõ egység
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(21) P 04 00531
(54) Gyulladásgátló szerekként alkalmazható hidantoinvegyületek és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00537
(54) Természetes hõérzetet biztosító energiatakarékos, környezetbarát
könnyûszerkezetes épület

(21) P 04 02038
(54) 2-Amino-4-heteroaril-etil-tiazolin-származékok alkalmazása az
indukálható NO-szintetáz inhibitoraként, eljárás az elõállításukra
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02058
(54) Szabályozottan szabaddá váló metformin tabletták és eljárás az
elõállításukra

(21) P 04 00579
(54) Tetralonszármazékok mint tumorellenes gyógyászati hatóanyagok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02198
(54) Takarmányozó berendezés

(21) P 04 00619
(54) Emeletráépítési eljárás lapostetejû épületekre

(21) P 04 02227
(54) Fenil-szubsztituált triazolok és az AKL5 kináz szelektív inhibitoraiként történõ felhasználásuk és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00637
(54) Nikotinamid-biaril-származékok, amelyek PDE4 izozimek inhibitoraiként alkalmazhatók és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02268
(54) 3,4-propinoperhidropurinokat tartalmazó gyógyászati kompozíciók és alkalmazásuk ingerületátvitel gátlására

(21) P 04 00762
(54) Gyógyászati készítmény a diabetesz megelõzésére vagy kezelésére

(21) P 04 02304
(54) Deutériummal helyettesített dihidrofuranonszármazékok és azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00807
(54) EP4 receptor szelektív agonisták csontritkulás kezelésében

(21) P 04 02422
(54) Deuterizált szubsztituált pirazolil-benzolszulfonamid-származékok, az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 00886
(54) Koleszteril-észter transzfer protein inhibitorok és fibrinsav-származékok kombinációi szív-érrendszeri indikációkhoz
(21) P 04 01031
(54) Üzemanyag-befecskendezõ berendezés belsõ égésû motorhoz

(21) P 04 02499
(54) Eljárás poliuretán termékek elõállítására tercier aminnal módosított poliolokból és az eljárással elõállítható merev vagy rugalmas
hab

(21) P 04 01053
(54) Oxibenzamid-származékok mint Xa faktor inhibitorok, eljárás az
elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02567
(54) Piperidinszármazékok és alkalmazásuk kemokin receptor (különösen CCR5) aktivitás modulátoraiként

(21) P 04 01262
(54) Szilárd hordozóhoz kötött mikrobiális készítmény, valamint eljárás a készítmény elõállítására

(21) P 04 02672
(54) A nukleáris hormon receptor funkció kondenzált ciklikus modulátorai

(21) P 04 01592
(54) Modafinilvegyület és ciklodextrin keverékek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó készítmények

(21) P 05 00513
(54) Intermedierek glikogén-foszforiláz-inhibitorok elõállításához

(21) P 04 01936
(54) Benzamid- és heteroaril-karbonsavamid-származékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények P2X7 által szabályozott betegség kezelésére
(21) P 04 01981
(54) Valacyclovir szintézise és tisztítása
(21) P 04 02033
(54) 2-Amino-4-piridil-metil-tiazolin-származékok alkalmazása az indukálható NO-szintetáz inhibitoraként, eljárás az elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02037
(54) 2-Amino-tiazolin-származékok alkalmazása indukálható NO- szintetáz inhibitorként, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00753
(54) A valacyclovir-hidroklorid kristályos formái
(21) P 97 02004
(54) Alkilénhidat tartalmazó alkil-foszfonátok, égésgátló adalékként
való alkalmazásuk és az égésgátolt termékek
(21) P 98 02721
(54) Eljárás és készítmény a hiperurikémia kezelésére és megelõzésére
(21) P 98 02808
(54) N-(4-Karbamimido-fenil)-fenil-glicinamid-származékok, eljárás
elõállításukra, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és köztitermékek
(21) P 99 00112
(54) Tartósító oldat
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(21) P 99 00672
(54) Pirroloazepinszármazékok

(21) P 00 02745
(54) Berendezés és eljárás sejtanyag izolálására szövetkötegbõl
és/vagy folyadékból

(21) P 99 00927
(54) Allergiás betegségek kezelésére alkalmas, szubsztituált 4-(1Hbenzimidazol-2-il-amino)-piperidinek
(21) P 99 01759
(54) Rovarirtó szerkezet, valamint eljárás rovarok irtására
(21) P 99 02092
(54) Metalloproteináz gátló benzolszulfonamidszármazékok, intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk, a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(21) P 99 02536
(54) Tetrahidro-naftalin, kromán, tiokromán és 1,2,3,4-tetrahidro-kinolin karboxilsavak retinoidszerû biológiai hatású aril- vagy heteroaril-amidjai
(21) P 99 03479
(54) Apo B kiválasztás- és MTP-gátló amidok
(21) P 99 03673
(54) A HIV CNS-hatásainak kezelése VX-478-cal önmagában vagy
AZT-vel vagy 3TC-vel kombinációban
(21) P 99 03702
(54) Új karboxi-szubsztituált ciklikus karboxamidszármazékok
(21) P 99 03840
(54) Metallopeptidáz (ACE/NEP) inhibitor aktivitású N-(merkaptoacil)-alanin-származékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 04606
(54) Kinázaktiválás-függõ, ciklinfüggõ kinázt aktiváló proteinkinázok
és alkalmazásuk
(21) P 01 00609
(54) Eljárás szennyvízakna vizének és szennyiszapjának szétválasztására mobil víztelenítõ egységben, valamint mobil víztelenítõ egység
(21) P 01 01680
(54) Nemvizes bevonókompozíciók, a bennük komponensként alkalmazott, oxidálódás útján száradó alkidgyanták és eljárás ilyen
alkidgyanták elõállítására
(21) P 01 02389
(54) IBD vírustörzs in ovo adagoláshoz
(21) P 01 02947
(54) Eljárás energiaelnyelõ, kis sûrûségû, vizzel habosított poliuretánhabok elõállítására
(21) P 01 03011
(54) Vízkezelõ berendezés szennyvíz tisztítására és visszaforgatására
elsõsorban autómosókhoz
(21) P 01 04658
(54) Szulfonamid-hidroxamátok
(21) P 01 04855
(54) Készülék és eljárás kristályos részecskék elõállítására

(21) P 99 04393
(54) Azithromicin kombinációk a hányás szabályozására kutyákban

(21) P 01 05298
(54) Eljárás gõzvisszanyerõ rendszerek vizsgálatára

(21) P 99 04459
(54) Elektro-mechanikus üzemanyag-befecskendezés

(21) P 01 05370
(54) Tüzelõanyag-keverék tûztérben történõ kén-dioxid megkötésre

(21) P 99 04468
(54) Porszívó

(21) P 02 00571
(54) Eljárás és mobil számítástechnikai eszköz egy elsõ számítástechnikai eszközön futtatott alkalmazói programok kommunikációs
szolgáltatásainak biztosításához, valamint számítástechnikai berendezés

(21) P 99 04572
(54) Tartály, fõleg folyadékok tárolásához
(21) P 99 04672
(54) Szájüregi laphámrák ellen alkalmazható leukotrién antagonisták
A rovat 175 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 02 00578
(54) Vízadagoló berendezés, eljárás háztartási vízadagoló berendezés
szûrõházában elrendezett szûrõ épségének vizsgálatára és eljárás
inaktív üzemmóddal, vízadagoló üzemmóddal és szûrõállapotvizsgáló üzemmóddal rendelkezõ vízadagoló berendezés mûködtetésére
(21) P 02 00973
(54) Talajerõ visszapótló kompozíció

(21) P 00 00258
(54) Krioprotektív polipeptidek sárgarépából

(21) P 02 00974
(54) Talajkondicionáló szer és eljárás ennek elõállítására

(21) P 00 00681
(54) Eljárás és berendezés inkrementális pozicionálású villamos állítómotorok utánfutásának észlelésére

(21) P 02 01946
(54) Mágneses tulajdonságú polimerkompozit és eljárás ennek elõállítására
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(21) P 02 02888
(54) Xenogén oligo- és/vagy poliribonukleotidokat tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 03050
(54) Növényi transzkripciós faktorok
(21) P 03 03303
(54) Kezelõágy, kezelõkészülék és kezelõberendezés

(21) P 02 02974
(54) Fémtartalmú ribonukleotid-polipeptidek
(21) P 02 03057
(54) Módosított ciliáris nerotróf faktor, ennek elõállítási és használati
módszere
(21) P 02 03475
(54) Eljárás inzulin prekurzorok és inzulin prekurzor analógok elõállítására
(21) P 02 04073
(54) Hõmérséklet-stabil, emulgeált hajtóanyag

(21) P 03 03423
(54) HIV elleni természetes ellenanyag
(21) P 03 03430
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított protamin
(21) P 03 03564
(54) Falszerkezet, eljárás ilyen falszerkezet építésére, valamint zsaluzat
(21) P 03 03874
(54) Új ciklo(azafoszfa-szénhidrogén)-ek

(21) P 02 04116
(54) Eljárások az alacsony termet homeboxát tartalmazó (SHOX) génnel kapcsolatos alacsony termet növekedési rendellenességek
kezelésére

(21) P 03 03905
(54) KIAA-nukleinsavak és -polipeptidek prosztatarák diagnosztizálására és gyógykezelésére alkalmas expressziós analízise

(21) P 02 04199
(54) Transzport vektorok

(21) P 04 00261
(54) Szubsztituált acetofenon sztereoszelektív redukciója

(21) P 03 00007
(54) Vastagbélrákra specifikus ellenanyag

(21) P 04 00829
(54) Javított eljárás térbeli felvétel vagy síkbeli kép alapján készített
dombor-képmást tartalmazó tárgyak elõállítására

(21) P 03 00183
(54) Sejtadhézió inhibitorként ható szubsztituált purinszármazékok

(21) P 04 00855
(54) Töltõkészülék saját készítésû cigaretták elõállítására

(21) P 03 00246
(54) Hatóanyag célbajuttató rendszer

(21) P 04 00907
(54) Elrendezés és eljárás nyereményjátékhoz

(21) P 03 00488
(54) Kódolt részecskék elõállítási módszere
(21) P 03 00812
(54) Berendezés mozgatható bútorrészek számára
(21) P 03 00868
(54) Ellenanyag-citokin fúziós fehérje által közvetített immunválaszok fokozása immuncitokin felvételét elõsegítõ anyagokkal történõ kombinált kezeléssel
(21) P 03 01826
(54) Szorbens készítmény, eljárás elõállítására és alkalmazása kénmentesítésben

(21) P 04 01002
(54) Berendezés környezettõl akusztikusan elhatárolt helyen kívül
lévõ hang-, és/vagy zajforrások hangjának élvezhetõvé tételére
és/vagy figyelésére környezettõl akusztikusan elhatárolt helyiségekben
(21) P 04 01138
(54) Rendszámkód-regisztrációs parkolási és azonosítási rendszer
(21) P 04 01263
(54) Üzemeljárás tárgyak tiltott állapotváltoztatásának és helymeghatározásának riasztó kijelzésére GSM rádiótelefon-hálózatok útján
(21) P 05 00442
(54) In situ oxidált, strukturált felületek protéziseszközökhöz és eljárás
elõállításukra

(21) P 03 01865
(54) Eljárás leflunomid szintézisére
(21) P 03 01900
(54) Eljárás allergének ellen védõ kenõcs elõállítására, valamint az eljárással elõállított kenõcs
(21) P 03 02127
(54) Erõsítõ pánt a porckorong gyûrûeleméhez

(21) P 05 00789
(54) Szerkezeti elem csatornarendszer létesítésére légnemû anyagok
szállítására
(21) P 97 02299
(54) Reagens és eljárás nukleofil anyagok perfluor-alkilezésére

(21) P 03 02859
(54) Eljárás és berendezés tömítõprofilnak hûtõgépek belsõ ajtajára
szereléséhez automatizált módon

(21) P 98 01633
(54) Heterotelekelikus blokk kopolimerek és eljárás ezek elõállítására
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(21) P 99 02937
(54) Rheumatoid artritisz patogenezisében szerepet játszó artritogén
peptidekkel szemben immunvédettséget kiváltó vakcinakészítmények és eljárás ilyen védettség létrehozására
A rovat 55 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 197.603
(21) 5163/86
(54) Meneszthetõ berendezés vágányágyazat tisztítására és tömörítésére
(11) 199.001
(21) 4637/86
(54) Hûtõberendezés kettõs folyadékleválasztású recirkulációs elpárologtatású rendszerhez
(11) 199.309
(21) 327/87
(54) Játékfigura mozgatható alkatelemekkel

(11) 205.074
(21) 6198/88
(54) Eljárás 4-(3-nitro-fenil)-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridin-3,5-dikarbonsav-metil-etil-észter elõállítására
(11) 205.820
(21) 8303/90
(54) Környezetkímélõ száraztûzifa-fûtõenergiával történõ fûtési
és/vagy erdõtelepítési és/vagy erdõfelújítási és/vagy fakitermelési és/vagy szárítási eljárás, továbbá az eljáráshoz kapcsolódó berendezések a környezetszennyezõ fosszibilis energiák részleges
és folyamatos kiváltására és egyben a nagyfokú környezetszennyezés mértékének a csökkentésére, a Föld körüli ózonréteg
növelésére a természet védelmében
(11) 206.148
(21) 376/89
(54) Reaktor gáz alakú égéstermékek nitrogén- és kénoxid tartalmának
csökkentésére
(11) 206.519
(21) 4856/86
(54) Eljárás rekombináns dezoxi-ribonukleinsav expressziós vektorok
Penicillium chrysogenum izopenicillin N szintetáz és ezt meghatározó dezoxi-ribonukleinsavak elõállítására
(11) 207.169
(21) 7629/90
(54) Eljárás repülési jellemzõk regisztrálására és kiértékelésére

(11) 199.656
(21) 6437/88
(54) Eljárás és berendezés plasztikusan formálható anyagok, különösen hústermékek hosszúkás tömbalakba rendezésére
(11) 200.368
(21) 6102/88
(54) Eljárás szénhidrátot felhalmozó termesztett növények hasznos
beltartalmának növelésére
(11) 200.485
(21) 4946/86
(54) Eljárás természetes és/vagy feldolgozott fehérjetartalmú anyagok, elõnyösen takarmány-alapanyagok tartósítására mikrobiológiai úton
(11) 200.753
(21) 5872/87
(54) Eljárás 2-imino-imidazolidin és 2-iminotetrahidropirimidin nitrovagy ciano- származékainak elõállítására
(11) 200.910
(21) 5880/88
(54) Eljárás növénykivonatokat tartalmazó hajregeneráló, hajnövesztõ
készítmények elõállítására
(11) 201.847
(21) 4588/86
(54) Készülék röntgenberendezésen kazettakocsiban filmkazettatartó
függõleges mozgatására, illetve pozicionálására
(11) 203.031
(21) 4903/86
(54) Eljárás kocatej zsírtartalmának növelésére

(11) 208.640
(21) 7044/90
(54) Eljárás gáz halmazállapotban lévõ, hidrogénperoxid tartalmú sterilezõ fluidum elõállítására
(11) 208.963
(21) 3640/91
(54) 4-benzoil-izoxazol-származékokat tartalmazó herbicid készítmények és eljárás a vegyületek elõállítására, valamint gyomok irtására
(11) 209.065
(21) P 92 03815
(54) Repedésálló, illattartó darabos szappan
(11) 209.097
(21) 7045/90
(54) Berendezés csomagolóanyagok csõ alakra formázásához
(11) 209.506
(21) 3829/91
(54) Eljárás és berendezés savas kémhatású ipari szennyvíz tisztítására
(11) 209.526
(21) 3636/91
(54) Szõke Tisza 1 fajtanevû, kimagasló morfintartalmú mák (Papaver
somniferum L.)
(11) 209.736
(21) P 92 03888
(54) Eljárás optikailag aktív ciánhidrinek elõállítására
(11) 210.867
(21) P 92 03458
(54) Eljárás mevinolin kinyerésére és tisztítására fermentlébõl

(11) 203.465
(21) 6299/89
(54) Arcápoló, bõrspecifikus kozmetikai készítmények
(11) 203.468
(21) 6191/89
(54) Eljárás javított oldékonyságú hordozós gyógyszerkészítmények
elõállítására
(11) 203.756
(21) 5881/89
(54) Eljárás 7béta-fenil-glicil-amino-3-klór-3-[1-karba-1-detia]cefem antibiotikum szolvátjainak elõállítására

(11) 211.366
(21) 8298/90
(54) Berendezés alakpontos betonelemek nagytermelékenységû elõregyártásához
(11) 211.411
(21) 3768/91
(54) Csõelzáró szerkezet csõvezeték nyitott, zárt és ezek közötti közbensõ állapotának biztosítására
(11) 211.790
(21) 5295/86
(54) Berendezés csapadék mennyiségének meghatározására

P413

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/8
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(11) 212.032
(21) P 92 03906
(54) Hatóanyagként gyógynövénykivonatokat tartalmazó borotválkozószerek

(11) 214.679
(21) P 96 01370
(54) Eljárás kemény poliuretán habok elõállítására
(11) 214.810
(21) P 92 03793
(54) Kemény anyagokba beverhetõ szög

(11) 212.936
(21) 3758/91
(54) Eljárás (2R)-metil-4,4,4-trifluor-butil-amin elõállítására
(11) 213.008
(21) 3833/91
(54) Eljárás lassú hatóanyag-leadású növényi tápanyagkészítmény
elõállítására és a tápanyagkészítmény
(11) 213.109
(21) 3863/91
(54) Eljárás N-[4-(5-/ciklopentil-oxi-karbonil/-amino-1-metil-indol3-il-metil)-3-metoxi-benzoil]-2-metil-benzolszulfonamid új kristályos módosulatának és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények
elõállítására
(11) 213.110
(21) P 92 02044
(54) Eljárás 4-fenil-piperidin-4-karboxamid-származékok és hatóanyagként ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 214.990
(21) P 92 01699
(54) Tartály szénsavas italokhoz és eljárás a tartály töltésére
(11) 215.139
(21) 3542/91
(54) Párhuzamos processzorrendszer, eljárás digitális rendszer leírására, valamint eljárás adatok és vezérlõjelek továbbítására
(11) 215.165
(21) P 92 02368
(54) Analitikai indikátorok rák, fõleg rosszindulatú mellrák kimutatására
(11) 215.300
(21) P 96 01678
(54) Jármû, különösen rekeszek szállítására szolgáló felépítménnyel
(11) 215.351
(21) 3732/91
(54) Elemkészlet betonból vagy kerámiából

(11) 213.261
(21) P 93 01728
(54) Eljárás formil-tetrahidropiránok elõállítására
(11) 213.337
(21) 6153/89
(54) Csontba beültethetõ implantátum rugalmas köztes elemmel és
távtartó hüvellyel

(11) 215.384
(21) P 92 04030
(54) Eljárás fungicid hatású 2-imidazolin-5-on- és 2-imidazolin-5tion-származékok elõállítására és alkalmazására, és a vegyületeket tartalmazó fungicid készítmények

(11) 213.407
(21) P 93 03504
(54) Eljárás diffúziós-ozmotikus hatóanyag-leadású tabletta elõállítására

(11) 215.532
(21) 3737/91
(54) Eljárás trombinkötõ anyag elõállítására

(11) 213.572
(21) 6639/89
(54) Eljárás rekombináns baktériumban termelõdõ szomatotropin szolubilizálására és naturálására
(11) 213.623
(21) P 92 01294
(54) Pikolinsav-származék hatóanyagot tartalmazó herbicid készítmények, eljárás a hatóanyagok elõállítására és gyomok irtására
(11) 213.819
(21) P 93 02008
(54) Elektronikus pénzrendszer, bankjegy, transzferrendszer, továbbá
eljárások tranzakciós modul beléptetésére, bizonylatának megújítására, elektronikus pénz bankba helyezésére, bankból kivonására, tranzakciós modulok közötti átutalására, pénznemek váltására,
elektronikus bankjegyek frissítésére
(11) 213.869
(21) P 92 03463
(54) CR-V-40 fajtanevû, restorer típusú porzó napraforgóvonal
(Helianthus annuus L.)
(11) 213.874
(21) P 92 03462
(54) CRV-42 fajtanevû, restorer típusú, porzó napraforgóvonal
(Helianthus annuus L.)
(11) 214.209
(21) P 95 00231
(54) Alacsony hamutartalmú kemencekorom és ilyen kormot tartalmazó készítmény
(11) 214.451
(21) P 95 01316
(54) Eljárás cukorgyártáskor a Gram-pozitív baktériumok szaporodásának megakadályozására vagy csökkentésére és poliéter ionofor
antibiotikumok alkalmazása cukorgyártásnál a baktériumok szaporodásának megakadályozására

(11) 215.543
(21) P 97 01821
(54) Fényérzékeny védõcsoportot tartalmazó nukleozidszármazékok,
eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(11) 215.671
(21) P 95 01287
(54) Eljárás sodratmentes vagy kis sodrattal bíró összefüggõ pászmák
készítésére
(11) 215.740
(21) P 93 03570
(54) Gép vágányágyazat anyagának felszívására
(11) 215.742
(54) Szívógép

(21) P 93 03569

(11) 215.827
(21) P 94 01404
(54) Eljárás és berendezés fluidágyas kazán tüzelõanyagának szárítására
(11) 215.980
(21) P 94 01760
(54) Sebességváltó csoportkerekes lánchajtáshoz
(11) 216.014
(21) P 97 02111
(54) Berendezés és eljárás ömleszthetõ darabokból álló szilárdanyagok gázokkal vagy folyadékokkal való érintkeztetésére
(11) 216.064
(21) P 95 03502
(54) Gombatartalmú savanyú tejtermékek, gombaburger és elõállításuk
(11) 216.225
(21) P 96 01536
(54) Szivárgásjelzõ rendszer tartályok, különösen ásványolajtermékek
tartályai számára
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(11) 216.431
(21) P 96 03099
(54) Gombás szósz, gombás hurka és szalámi, ezek elõállítása, valamint hõkezelt és turmixolt gomba alkalmazása gombás szósz és
gombás hurka, és szalámi elõállítására
(11) 216.555
(21) P 94 03373
(54) Mérõfej, és eljárás annak szerelésére
(11) 216.611
(21) P 93 03106
(54) Eljárás kül- és beltéri falfelületek díszítõelemmel történõ felületképzésére
(11) 216.687
(21) P 94 03610
(54) Berendezés pálya alakú anyagok, például papír, textil- vagy fóliapályák vezetésére, valamint eljárás a berendezés elõállítására
(11) 216.719
(21) P 96 03100
(54) Gombatartalmú élelmiszerek és a hõkezelt, turmixolt gomba alkalmazása
(11) 217.022
(21) P 94 03241
(54) Coccidiosis elleni baromfivakcina

(11) 218.500
(21) P 95 03490
(54) CF4 fajtanevû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 218.503
(21) P 96 01337
(54) Eljárás ciklusos laktámok elõállítására
(11) 218.556
(21) P 92 03520
(54) Lõporral mûködõ belövõkészülék szalag alakú patrontárral és
patrontár
(11) 218.848
(21) P 96 03393
(54) Eljárás nagy tisztaságú monoklór-ecetsav elõállítására
(11) 218.908
(21) P 93 03406
(54) 15-Dezoxi-spergualin-származékok, eljárás elõállításukra és a
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 218.935
(21) P 94 01468
(54) Eljárás 1,3-szubsztituált cikloalkének és cikloalkánok tetrahidropiridil- és piperazinilszármazékai és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 219.357
(21) P 93 03310
(54) Katalizátorkészítmények, eljárás elõállítására és eljárás olefinek
oligo- vagy polimerizációjára

(11) 217.190
(21) P 97 01816
(54) Eljárás többrétegû mûanyag elõminta készítésére
(11) 217.421
(21) 4035/91
(54) Eljárás proteinszintézis-inhibitort kódoló DNS és a kódolt protein
elõállítására, valamint eljárás ezek alkalmazására patogének leküzdésében
(11) 217.630
(21) P 95 02662
(54) 3’-Aziridino-antraciklin-származékok, eljárás ezek elõállítására
és e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 217.676
(21) P 96 01743
(54) Rögzítõrendszer abszorbens termékekhez
(11) 217.678
(21) P 95 03325
(54) Burkolóelem összetett anyagból homlokzatok burkolására

(11) 219.362
(21) P 95 03117
(54) Bevonattal ellátott tartós túródesszert, és eljárás elõállítására
(11) 219.582
(21) P 93 03245
(54) Kristályos karbapenémszármazék, eljárás elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény
(11) 219.598
(21) P 93 03611
(54) Bifenilvegyületek imidazol- és piridinszármazékai, eljárás elõállításukra és ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 219.728
(21) P 98 02748
(54) Csatlakoztatóvasalás

(11) 217.947
(21) P 95 00987
(54) Eljárás magastetõs épület tetõtéri belmagasságának növelésére,
továbbá megvezetõ szerkezet és csuklós szerkezet magastetõs
épület fedélszékének emeléséhez
(11) 218.026
(21) P 97 01898
(54) Eljárás hidrogénezõ katalizátor elõállítására, és ennek alkalmazása hidrogénezésre és hidrogenolízisre
(11) 218.038
(21) P 97 02104
(54) Eljárás kaprolaktám elõállítására
(11) 218.310
(21) P 95 03395
(54) IS 2521 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
(11) 218.400
(21) P 96 01148
(54) Vezetékvédõ kapcsolóval egybeépíthetõ hibaárammodul
(11) 218.427
(21) P 98 00947
(54) Széntermékeket tartalmazó nemvizes tinták és bevonószerek, valamint módosított széntermékek, és eljárás nemvizes tinták és
bevonószerek optikai tulajdonságainak javítására

(11) 219.814
(21) P 96 01507
(54) Viracid, baktericid és spermicid hatású hüvelykúp és egyéb hüvelyi pesszárium
(11) 219.848
(21) P 96 03516
(54) Eljárás és berendezés párhuzamos talpú I gerendák gyártására
(11) 220.222
(21) P 94 01399
(54) Nitroxi-alkil-amid-származékok, eljárás elõállításukra és ilyen
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 220.256
(21) P 95 01764
(54) Granulocitakolónia-stimuláló faktort (G-CSF) tartalmazó, stabilan eltartható, liofilizált gyógyszerkészítmények és eljárás az
elõállításukra
(11) 220.263
(21) P 97 02112
(54) Szerkezet villamos készülékek, szerelvények áramköri elosztóba
való bekötéséhez
(11) 220.301
(21) P 95 01626
(54) Véralvadásgátló protosztómiák (vérszívók) nyálából
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(11) 220.391
(21) P 94 01951
(54) Szerotoninerg hatású ergolinszármazékok, e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás azok elõállítására
(11) 220.402
(21) P 98 00501
(54) Eljárás gáznemû szennyezõk leválasztására forró folyamatgázokból

(11) 221.802
(21) P 98 00495
(54) Berendezés szemcsés anyag és folyadék keverésére
(11) 221.807
(21) P 94 01378
(54) Eljárás periodontális betegség kezelésére alkalmas készítmény
elõállítására
(11) 221.860
(21) P 96 00798
(54) Eljárás sajtok elõállítására és berendezés az eljárás kivitelezésére

(11) 220.427
(21) P 95 01573
(54) Kompressziós és expanziós kamrás hõerõgép

(11) 221.881
(21) P 96 02311
(54) Kötõprotein funkció modulátorok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(11) 220.573
(21) P 96 03179
(54) Eljárás benzil-éterek elõállítására
(11) 220.631
(21) P 97 01826
(54) Antibiotikus hatású eritromicin A 9-0-oximszármazékok, ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és a vegyületek alkalmazása
gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 220.805
(21) P 99 04477
(54) Sugárzó hõt és konvekciós hõt elõállító fûtõberendezés

(11) 222.040
(21) P 97 02191
(54) Eljárás humán porc, csont és neurális sejtvonalak elõállítására
(11) 222.123
(21) 3759/91
(54) Eljárás a 3-as helyzetben alkilezett indolvegyületek és köztitermékek elõállítására
(11) 222.154
(21) P 98 02949
(54) Eljárás csapos fagerendákból készült födémek cseréjére

(11) 220.897
(21) P 99 04315
(54) Eljárás ortoészterek elõállítására
(11) 220.909
(21) P 99 01194
(54) Vegyi termomechanikus papírpépet tartalmazó, puha, nagy fajlagos térfogatú, abszorbens papír
(11) 220.938
(21) P 99 01661
(54) Ütközéses kapcsolat légcsatornaszakaszok között
(11) 221.177
(21) P 98 02517
(54) Foszfonsavval helyettesített benzazepinon-N-ecetsav-származékok, eljárás ezek elõállítására és az e vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények

(11) 222.166
(21) P 97 02169
(54) Háztartási kapcsoló
(11) 222.174
(21) P 00 04261
(54) Adagolószerkezet folyékony és képlékeny anyagok tárolására és
nyomógáz segítségével történõ kiadagolására
(11) 222.235
(21) P 93 03118
(54) 5-Heteroaril-indol-származékok, eljárás elõállításukra, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és köztitermékek
(11) 222.258
(21) P 99 03827
(54) Szénszálas cséve, eljárás elõállítására, és szénszállal töltött elem

(11) 221.259
(21) P 97 02491
(54) Eljárás és berendezés tuskózásos és teljes talajelõkészítésre

(11) 222.327
(21) P 00 04893
(54) Eljárás térhatású képinformációval ellátott kártya elõállítására

(11) 221.269
(21) P 96 01573
(54) 4-Benzoil-izoxazol-származékokat és triazinszármazékot tartalmazó szinergetikus hatású herbicid készítmény és alkalmazása

(11) 222.504
(21) P 99 04330
(54) Perfluor-alkilezésnél felhasználásra kerülõ eljárás és az eljárásnál
felhasznált reagensek

(11) 221.430
(21) P 98 00545
(54) Imidazo[4,5-c]kinolin-aminok, ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények és alkalmazásuk gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 221.488
(21) P 99 04405
(54) Körsugárzó jellegû elektroakusztikus átalakító

(11) 222.712
(21) P 97 02382
(54) Hengerkímélõ dugattyúgyûrû-elrendezés robbanómotorokhoz, a
légszennyezés csökkentésére
(11) 222.723
(21) P 00 04098
(54) Szelep nyomás alatti folyadékáram szabályozására
(11) 222.819
(21) P 96 01434
(54) IL-1-hatást gátló (benzolszulfonil-imino)-kromén-származékok
és alkalmazásuk

(11) 221.556
(21) P 00 04618
(54) Fedõkupak bútorzsanér részére
(11) 221.587
(21) P 93 03515
(54) Pirrolo[2,3-d]-pirimidin-származékok, eljárás elõállításukra és az
ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 221.633
(21) P 96 02100
(54) Neuroprotektív krománvegyületek és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 223.206
(21) P 96 03300
(54) Actinomycetes-promoter
(11) 223.288
(21) P 02 03040
(54) Berendezés szalagkábel rögzítéséhez
(11) 223.303
(21) P 00 01820
(54) Felületkezelt adalékanyag-kompozíció portlandcementet tartalmazó utószilárduló keverékekhez, eljárás ilyen adalékanyag-kompo-
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zíció elõállítására, valamint eljárás portlandcementet, vizet és felületkezelt adalékanyag-kompozíciót tartalmazó utószilárduló keverék készítésére
(11) 223.372
(21) P 00 02089
(54) Legalább egy pár kötegbe rendezett árucikkekbõl és önszorító hevederbõl álló csomag, valamint berendezés és eljárás ilyen csomag elõállítására
(11) 223.415
(21) P 99 03712
(54) Eljárás gyomok leküzdésére, és ahhoz használható, 4-benzoilizoxazolt és aklonifent tartalmazó új herbicid kompozíció
(11) 223.446
(21) P 99 04080
(54) Háromfázisú jármûkerék-felfüggesztés

(11) 224.673
(21) P 98 02750
(54) Eljárás és berendezés kövek felismerésére egy szállított anyagáramban
(11) 224.704
(21) P 02 04173
(54) Eljárás konjugált linolénsav elõállítására
(11) 224.768
(21) P 01 05341
(54) Elõre fizetõs rendszer és eljárás ilyen rendszer mûködtetésére
(11) 224.863
(21) P 02 03761
(54) Eljárás meggy, cseresznye, szilva, sárgabarack, õszibarack magjainak és a dió héjának tartosítására, és ezek ökológiai felhasználása
(11) 225.053
(21) P 01 03927
(54) Pirrolo[2,3-d]pirimidin-származékok intermedierjei

(11) 223.460
(21) P 01 00385
(54) Orvosi eszköz belsõleges hõkezelésre és gyógyszerbeadásra
(11) 223.687
(21) P 99 04014
(54) Oldalütközõ-kiegyenlítõ szerkezet vasúti tehervagonokhoz

(11) 225.109
(21) P 95 01644
(54) Antioxidáns hatású salen-átmeneti fém komplexet tartalmazó
gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(11) 223.727
(21) P 00 00347
(54) Áramlásszabályozó szerelvény

A rovat 155 db közlést tartalmaz.

(11) 223.767
(21) P 99 04530
(54) Belsõ fékes elrendezés kis teljesítményû aszinkronmotorokhoz
(11) 223.878
(54) Feszítõhorgony

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
(11) 214.258
(21) P 95 03337
(54) Goliát fajtanevû, burgonyafajta (Solanum tuberosum L.)

(21) P 00 04883

(11) 223.935
(21) P 00 00379
(54) Eljárás laminált kártyák elõállítására

(11) 214.351
(21) P 96 03077
(54) Berendezés jármûvek parkolóházon belüli automatikus szállítására

(11) 223.965
(21) P 97 02137
(54) Eljárás alifás alfa,omega-amino-nitrilek elõállítására

(11) 214.801
(21) 5399/89
(54) Útpályaszerkezet, valamint eljárás az útpályaszerkezet kialakítására

(11) 224.202
(21) P 02 03154
(54) Forgózsámoly sínjármûvekhez
(11) 224.305
(21) P 00 01184
(54) „Basic Helix-Loop-Helix„ (bHLH) családba tartozó polipeptidek
és a megfelelõ nukleinsav-szekvenciák
(11) 224.430
(21) P 97 02512
(54) Keratintartalmú rostok oxidációs festésére való készítmény és
festési eljárás a készítmény alkalmazásával
(11) 224.440
(21) P 93 03616
(54) Aminocsoporttal helyettesített pirazolszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 224.631
(21) P 97 02478
(54) Két oldalon hegeszthetõ, orientált, többrétegû poliolefinfólia, eljárás a fólia elõállítására és a fólia alkalmazása
(11) 224.645
(21) P 00 04716
(54) Eljárás ioncserélõ gyanta ellenáramú regenerálására
(11) 224.653
(21) P 99 04565
(54) Eljárás száraz cement kezelésére

NF4A

(21) P 02 02987
(54) Kamra és dugattyú kombinációja, valamint a kombinációval ellátott pumpa, motor, lengéscsillapító és átalakító
(21) P 02 03990
(54) Meleg úti mézes, pálinkás likõr
(21) P 02 03991
(54) Hideg úti mézes, pálinkás likõr
(21) P 02 04139
(54) N-[6-metoxi-5-(2-metoxifenoxi)-2-(2-pirimidinil)-4-pirimidinil]
-2-fenileténszulfonamid alkalmazása endotelin okozta fájdalmat
csökkentõ gyógyászati készítmény elõállítására
(21) P 03 02935
(54) Fogászati implantátum és ahhoz használható horgonyzóegység
(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és munkahenger
A rovat 9 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása

RH9A

(11) 224.075
(21) P 93 01517
(54) A hatóanyag szabályozott felszabadítását biztosító oxikodonkészítmények
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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