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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 00 01238
(54) Szögletes elem

(11) T/68 385
(21) P 94 01515
(54) Polipeptid és eljárás annak elõállítására

(21) P 00 01356
(54) Kén-dioxid-megkötõ por tûztérben történõ kén-dioxid-megkötésre

(11) T/76 327
(21) P 96 03140
(54) Peroxinitrit bomlását elõsegítõ katalizátort tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 01358
(54) QT diszperzió és szívverés-változékonyság javítása CRF antagonista hatású heterociklusos vegyületek alkalmazásával hirtelen
halál megelõzése céljából

(21) P 00 00311
(54) Töltõberendezés

(21) P 00 01432
(54) Pirroloazepinszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 04652
(54) Puha tasak adagolószerkezettel
(21) P 01 01166
(54) A dapC-gént kódoló nukleotid szekvenciák és eljárás L-lizin elõállítására
(21) P 02 01312
(54) Nagy kapacitású nióbiumporok és elektrolitkondenzátor anódok

(21) P 00 01507
(54) Pirrolo [2,3-d] pirimidin-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01596
(54) Eljárás 5-(amino-metil)-2-klór-piridin-származékok elõállítására
(21) P 01 01078
(54) Kitináz kitinkötõ fragmentek

(21) P 02 03961
(54) 3-Fenil-1-fenoxi-2-propinil-származékok és herbicidekként történõ felhasználásuk

(21) P 01 01104
(54) Eljárás rezorcinolszármazékok elõállítására

(21) P 99 03480
(54) 5-HT-2c receptor antagonista indolinszármazékok

(21) P 01 01124
(54) Oldalra húzható tetõcsomagtartó
(21) P 01 01220
(54) NMDA-receptor antagonista 1-(3-heteroaril-propil- vagy
-prop-2-enil)-4-benzil-piperidinek, a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és eljárás az elõállításukra

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/74 641
(21) P 96 02583
(54) Gél bõrbetegségek kezelésére és a bõr fertõtlenítésére

(21) P 01 01248
(54) Gyomor- és/vagy nyombél-adhezív gyógyászati készítmények
(21) P 01 01326
(54) Paroxetinkompozíciók és eljárás az elõállításukra

(11) T/76 061
(21) P 96 02723
(54) Szteroid hormonok permanens ionos származékai és ezek antagonistái, valamint az ezeket tartalmazó rákellenes hatású gyógyszerkészítmények

(21) P 01 01332
(54) Eljárás szubsztituált piridinek elõállítására

(21) P 00 00500
(54) In vitro eljárás DNS-könyvtár készítésére

(21) P 01 01467
(54) Nitrogén-monoxid szintetáz inhibitorokként alkalmazható halogénezett amidino-aminosav-származékok

(21) P 00 00997
(54) Új gyógyszer-kombináció

(21) P 01 01525
(54) Eljárás hidroxi-fenil-butirátok elõállítására

(21) P 00 01144
(54) A Berberis species kivonat alkalmazása gyógyászati célokra, fõként csontvelõvérképzés javítására

(21) P 01 01615
(54) Antraciklin-származékból és kamptotecin-származékból álló szinergetikus kombinációt tartalmazó tumorellenes kompozíció
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(21) P 01 01730
(54) Eljárás a B-keményítõ feldolgozására és alkalmazására
(21) P 01 02011
(54) Makrolid LHRH anatgonista vegyületek és alkalmazásuk, eljárás
elõállításukra valamint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(21) P 02 00613
(54) Asztma, allergia és gyulladásos rendellenességek kezelésére szolgáló vegyületek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk
(21) P 02 00641
(54) Erõs hatású dihidroergotamin-készítmények

(21) P 01 02282
(54) Katalizátorkészítmény monomerek polimerizálására

(21) P 02 00664
(54) Sztreptokokkusz oltóanyag

(21) P 01 02522
(54) 3’,3’-N-bisz-helyettesített makrolid LHRH antagonista vegyületek és alkalmazásuk, eljárás elõállításukra, valamint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 00837
(54) Eszköz folyékony termékek tárolására és kiöntésére

(21) P 01 03890
(54) Rendszer, eljárás és számítógépes programtartalom kijelölésére,
elõállítására és átadására intranet felhasználóknak
(21) P 01 05166
(54) WK-5344A és WK-5344B jelû anyagok és elõállításuk

(21) P 02 01011
(54) Szorbit dehidrogenáz inhibitor hatású aminopirimidinek és ilyen
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 01026
(54) Elõre gyártott többcélú keretes panel
(21) P 02 01065
(54) Elõre gyártott toronyalap és eljárás elõállítására

(21) P 01 05167
(54) Eljárás növények agronómiai értékének és tápértékének javítására
(21) P 01 05468
(54) IIA csoportbeli vegyületekkel módosított kettõs fémcianid komplex katalizátor
(21) P 02 00399
(54) Makromolekuláris fotokémiai térhálósító szerek, alkalmazásuk,
eljárás ilyen térhálósító szert tartalmazó kompozícióból térhálósított szerkezet elõállítására, valamint ilyen térhálósító szereket tartalmazó szemészeti készítmények
(21) P 02 00400
(54) Fehérjék izolálása és elemzése

(21) P 02 01294
(54) Ón-fluoridot tartalmazó készítmények túlérzékeny fogak kezelésére
(21) P 02 01314
(54) Aril-szubsztituált pirazolok, imidazolok, oxazolok, tiazolok és
pirrolok, valamint ezek alkalmazása és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 02 01423
(54) Új típusú transzpozon-alapú genetikai marker
(21) P 02 02007
(54) Keratintartalmú rostok oxidációs festésére való készítmény és
festési eljárás a készítmény alkalmazásával

(21) P 02 00408
(54) Pirido-kinolin-és pirido-fenantrolin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 00454
(54) Makromolekuláris, hidrofil fotokémiai térhálósító szerek, eljárás
elõállításukra és alkalmazásukra, valamint ilyen térhálósító szereket tartalmazó szemészeti készítmények

(21) P 02 02182
(54) Katalizátornedvesítõ szert szolgáltató hígítószer mellékáram
(21) P 02 02278
(54) Világítótest
(21) P 02 04452
(54) Kibocsátott fény irányítására alkalmas kialakítású osztatlan reflektorral ellátott fénycsöves vízhatlan világítótest

(21) P 02 00528
(54) Új növényi gének és használatuk
(21) P 02 00547
(54) Eljárás intravénás ösztramusztin-foszfát potencirozására szolgáló
gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 02 04540
(54) Escherichia coliból származó lipopoliszacharidek

(21) P 02 00551
(54) Kozmetikai stiftkészítmény

(21) P 03 00069
(54) Eljárás hálózattervezési folyamat automatikus hozzárendelésére
legalább egy számítógéphez

(21) P 02 00556
(54) Gyógyászati készítmény diabétesz kezelésére

(21) P 03 00114
(54) Eljárás flavonoidszármazékok elõállítására

P595

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/12
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(21) P 03 00127
(54) Nematocid hatású trifluor-butén-származékok, elõállításuk, az új
intermedierek, ilyeneket tartalmazó készítmények és ezek alkalmazása
(21) P 03 00186
(54) Adagolási forma polimer hordozóhoz, az említett adagolási forma
alkalmazása szerves kémiai szintézisekben és az említett adagolási forma elõállítására szolgáló eljárás
(21) P 03 00235
(54) Heterociklikus oldalláncot tartalmazó, N-szubsztituált metalloproteáz inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk
(21) P 03 00252
(54) Hõerõgép és eljárás teljesítmény elõállítására

(21) P 03 01493
(54) Indolszármazékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(21) P 03 01800
(54) Aktív antioxidáns vitamint tartalmazó helyi bõrápoló készítmény
és alkalmazása
(21) P 03 01881
(54) Biztonsági eszköz könyvekhez
(21) P 03 01997
(54) Eljárás növényi kivonatok jellemzésére

(21) P 03 00262
(54) Heterociklusos oldalláncot tartalmazó metalloproteáz inhibitorok
(21) P 03 00269
(54) Antiszeptikus borogatás
(21) P 03 00326
(54) Vírusellenes hatású 4-oxo-1,4-dihidro-3-cinnolinkarboxamid-származékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00365
(54) Folyamatos eljárás anionos felületaktív anyagot tartalmazó folyékony mosószer-kompozíciók elõállítására
(21) P 03 00427
(54) [(Hidroxi-fenil)-4-piperidinilidén-metil]-benzamid-származékok fájdalom kezelésére, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00466
(54) Arilcsoporttal helyettesített piridinek, pirimidinek, pirazinok és triazinok, és a vegyületek alkalmazása és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00580
(54) Új szintetikus eljárás kondenzált imidazopiridin-származékok
elõállítására és egy új kristályforma
(21) P 03 00585
(54) Eljárás azalidet tartalmazó antibiotikum-készítmények alkalmazására emlõsök bakteriális és protozoa fertõzésének kezelésére
vagy megelõzésére
(21) P 03 00729
(54) Mezõgazdasági célra, elõnyösen talajkezelésre, öntözõvízkezelésre és mûtrágyákhoz használható kompozíció és a kompozíciót
tartalmazó mûtrágya-készítmény
(21) P 03 00850
(54) Gyûrûs béta-aminosav-származékok mint mátrix metalloproteázok és a TNF-alfa inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 00950
(54) Teherkezelõ raklapok és terhet pántoló eszköz

(21) P 03 01050
(54) Integrált biztonsági és kommunikációs rendszer, valamint eljárás
biztonságos kommunikációs vonallal

(21) P 03 02472
(54) Angiogén hatású természetes vegyület alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 02631
(54) Stavudint tartalmazó elnyújtott hatóanyag-kibocsátású szemcsék
(21) P 03 02854
(54) Tárolóorsó kábelekhez, orsótartó ilyen tárolóorsókhoz, valamint
tárolóorsós szerkezet kábelek tárolásához
(21) P 03 02944
(54) Eljárás és berendezés egy látvány háromdimenziós videoképeinek elõállítására, átvitelére és vételére
(21) P 03 03014
(54) Altalajtûzcsap
(21) P 03 03309
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított interferon-alfa
(21) P 03 03378
(54) Kombinációs módszerek a tumornövekedés gátlására vaszkuláris
endoteliális növekedési faktor receptor antagonistával
(21) P 03 03422
(54) Bõrt nedvesítõ készítmény
(21) P 03 03428
(54) Expressziós eljárás hibrid izotípusú antitestcsoportot tartalmazó
fehérjékhez
(21) P 03 03470
(54) Oxigénmentes rézötvözet és alkalmazása
(21) P 03 03484
(54) Melanokortin receptor modulátoraiként hasznos vegyületek és a
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és munkahenger
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(21) P 03 03587
(54) Hajregeneráló folyadék, amely ultrafinom titánrészecskék vizes
diszperzióját tartalmazza, és a folyadék elõállítására alkalmas eljárás és berendezés
(21) P 03 03733
(54) Oxálsavszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és elõállításuk
(21) P 03 03753
(54) Fúziós fehérjék immunogenitásának csökkentése

(21) P 04 01771
(54) Csökkentett zajú optikai kapcsoló és eljárás optikai kapcsoló zajszûrésére
(21) P 04 02508
(54) 1,2,3,4-Tetrahidro-izokinolin-származékok mint urotenzin II receptor antagonisták és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 05 01059
(54) Fizikai biztonságot nyújtó eszköz hordozható elektronikus berendezésekhez

(21) P 03 03939
(54) Eljárás és berendezés fémpor elõállítására
(21) P 04 00265
(54) Indolopirrolokarbazolok topoizomeráz 1 szelektív citotoxikus cukorszármazékai és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 04 00267
(54) Pirazolo[3,4-d]pirimidinek mint terápiás szerek
(21) P 04 00323
(54) Tirozin-kináz inhibitorok és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00341
(54) Ciano-szubsztituált dihidropirimidin-vegyületek és alkalmazásuk
(21) P 04 00350
(54) Új ciano-szubsztituált dihidropirimidin-vegyületek, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00367
(54) Szomatosztatin receptor agonisták alkalmazása a hipofízis adenómák proliferációját gátló gyógyászati kompozíciók, elõállítására

(21) P 96 00663
(54) Endotelin-receptor antagonista hatású kondenzált oxadiazol származékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás
elõállításukra
(21) P 96 03377
(54) Kristályos maltitkészítmények és eljárás azok elõállítására
(21) P 97 00542
(54) Orto-szubsztituált benzoil-guanidin-származékok, eljárás elõállításukra és ezek alkalmazása
(21) P 99 01749
(54) Fertõzéssel szemben rezisztenciát biztosító gén és ennek alkalmazása
(21) P 99 02650
(54) Új butadiénszármazékok és eljárás elõállításukra
(11) T/74 257
(21) P 00 03345
(54) A megakariocita szaporodás és differenciálódás stimulálására
szolgáló módszerek és készítmények
A rovat 112 db közlést tartalmaz.

(21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 04 00820
(54) Emelõberendezés pantamer teleszkóporsóval
(21) P 04 00824
(54) Eljárás és berendezés fémrészecskék elõállítására, és az elõállított
fémrészecskék

FA9A

(21) P 01 02329
(54) A humán BMP-7-promóter és alkalmazása csonttal kapcsolatos
anyagok azonosítási eljárásában
(21) P 01 02499
(54) Dugaszoló csatlakozó rész, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 04 00852
(54) Gépjármû számítógépes vezérlõ rendszere rádiótelefonok mozgó
gépjármûvekben való használatának korlátozásához

(21) P 01 04494
(54) Isolator

(21) P 04 00898
(54) Csúszásgátló szerkezet gépjármûvekhez

(21) P 01 04888
(54) Optikai letapogató eszköz és eljárás annak mûködtetésére

(21) P 04 01360
(54) 3D fotorealisztikus relief domborplasztikus kirakójáték

(21) P 02 00262
(54) Eljárás kéttengelyesen nyújtott, hõre lágyuló mûanyag csõ gyártására

(21) P 04 01544
(54) Melanokortin receptor modulátoraiként hasznos vegyületek és a
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00594
(54) Multifunkciós kefe
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(21) P 02 01003
(54) Eljárás önmagához csekély mértékben tapadó rögzítõeszközökkel rendelkezõ nedvszívó termék készítésére, valamint az eljárással készített termék

(21) P 98 02939
(54) Eljárás mûtrágyaként felhasználható oligimetilén-karbamid elõállítására
A rovat 23 db közlést tartalmaz.

(21) P 02 02794
(54) Oligonukleotidok humán eg5 expressziójának gátlására

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 03 02108
(54) Video vetítõ rendszer
(21) P 04 00402
(54) Cukor- és energiamentes, szénsavas üdítõital édesítõszerrel, valamint eljárás ilyen üdítõital elõállítására
(21) P 04 00715
(54) Nagy gélszilárdságú szójafehérje-koncentrátum és eljárás elõállítására
(21) P 04 00750
(54) Eljárás élelmiszer-adalékanyag-fûszer elõállítására
(21) P 04 01470
(54) Eljárás és berendezés szilárd anyagok rugalmassági tulajdonságainak helyszíni meghatározására
(21) P 04 01765
(54) Kommunikációvezérlõ egység és kommunikációs rendszer árukiadó automatához, valamint árukiadó automata
(21) P 04 02052
(54) Épületkommunikátor és épületen belüli kommunikációs hálózat
(21) P 04 02187
(54) Törpefeszültségû világítótestek, világítási rendszerek, fény színkeverések, és vészjelzõk elõállítása térhálósított, optikailag átlátszó, poliolefin mûanyag bevonatú plexi- és üvegrudakba, illetve
plexi- és üvegcsövekbe helyezett fényemittáló LED-diódákkal
(21) P 04 02200
(54) Fényvezetõs szolárium

MM4A

(11) 198.570
(21) 1075/87
(54) Eljárás vérplazma tromboxán B2 tartalmának radioimmunológiai
meghatározására
(11) 199.284
(21) 993/87
(54) Eljárás nyújtott hatóanyag-leadású pasztillák elõállítására
(11) 199.286
(21) 969/87
(54) Eljárás hatóanyagként 1,4-dihidroxi-5,8-bisz/2-(2-hidroxi-etil-amino)-etil-amino/-antrakinon-dihidrokloridot tartalmazó
stabil injektálható gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 200.150
(21) 1489/88
(54) Eljárás új típusú ródium hidrogénezõ katalizátorok elõállítására
és alkalmazásuk doticiklin elõállítására
(11) 201.051
(21) 2510/88
(54) Eljárás biszfenil-alkil-piperazin-származékok és ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 201.100
(21) 1050/88
(54) Eljárás nagy tisztaságú, csökkentett endotoxintartalmú, javított
terápiás értékû humán leukocita alfa-interferon elõállítására üzemi méretekben
(11) 202.594
(21) 1049/88
(54) Eljárás leukokinek hozamának fokozására
(11) 202.788
(21) 1248/89
(54) Eljárás szintetikus zeolitok elõállítására
(11) 202.822
(21) 1120/87
(54) Eljárás optikailag aktív aminok elõállítására

(21) P 05 00142
(54) Cserélhetõ memóriaeszköz elhasználódó anyagot tartalmazó tartályhoz

(11) 202.907
(21) 1262/90
(54) Környezetkímélõ eljárás paraffinok finomítására

(21) P 05 01019
(54) Csökkent gélesedési hajlamú bitumenes készítmények

(11) 203.322
(21) 1561/88
(54) Eljárás N-[2(S)-metil-3-izotinrónium-propionil]-(S)-prolinát
elõállítására

(21) P 05 01101
(54) Vékony falú tartály termék számára

(11) 203.664
(21) 1179/88
(54) Eljárás szorongásgátló hatású gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 05 01183
(54) Eljárás alámart mikroüregek felületen való elõállítására, ennek
segítségével kialakított sebészeti implantátum, és eljárás az implantátum csonthoz való rögzítésére

(11) 204.081
(21) 1051/88
(54) Eljárás myeloperoxidáz enzim elõállítására

(21) P 98 01906
(54) Eljárás 7-amino-dezacetoxi-cefalosporánsav (7-ADCA) elõállítására G-penicillinre kifejtett expandáz aktivitás útján

(11) 205.387
(21) 1043/88
(54) Eljárás dezacetoxi-cefalosporin C-szintetáz és dezacetil-cefalo-sporin-C-szintetáz aktivitású fehérje, a fehérje kifejezésére képes gazdasejtek és cefalosporin elõállítására
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(11) 207.264
(21) 1621/90
(54) Eljárás detergenscélú szintetikus zeolitok elõállítására

(11) 217.200
(21) P 94 02532
(54) Abszorbens betételemet tartalmazó nadrágpelenka

(11) 207.343
(21) 188/91
(54) Eljárás nemesfém polipeptid-mikroelem komplex és ezt tartalmazó akupunktúrás készítmény elõállítására

(11) 217.518
(21) P 95 01921
(54) Heterociklusos csoporttal szubsztituált piridinszármazékok, eljárás elõállításukra, hatóanyagként ilyen vegyületeket tartalmazó
herbicid készítmények, és eljárás alkalmazásukra

(11) 208.410
(21) 785/91
(54) Eljárás és karmantyú egymáshoz illeszkedõ mûanyag alkatrészek
összekapcsolására

(11) 217.833
(21) P 92 03632
(54) Eljárás difenil-butil-piperazinkarboxamidokat tartalmazó, mértéktelen szerfogyasztásból eredõ betegségek kezelésére alkalmas
gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 208.520
(21) 797/91
(54) Eljárás tetrametil-ammónium-klorid elõállítására
(11) 209.052
(21) 1259/87
(54) Eljárás húsalapú készítmény elõállítására
(11) 212.511
(21) 898/91
(54) Kombinált regulátor és növénytápláló készítmények és eljárás
azok növénytermesztésben való alkalmazására

(11) 217.920
(21) P 98 01709
(54) Ízeltlábú kártevõk ellen hatásos oxadiazinszármazék köztiterméke és eljárás a végtermék elõállítására
(11) 218.015
(21) P 94 02127
(54) FO-1289 szubsztancia, eljárás elõállítására és ezt termelõ mikroorganizmus

(11) 213.153
(21) P 94 02533
(54) Redõny, fõleg tetõablakokhoz
(11) 213.530
(21) P 92 03069
(54) Porbevonó készítmény, eljárás annak elõállítására, valamint tárgyak bevonására
(11) 213.963
(21) P 92 03758
(54) Nagy hatékonyságú kódoló és dekódoló berendezés digitális adatokhoz
(11) 214.358
(21) P 93 02890
(54) Eljárás cellulózalapú formatestek elõállítására

(11) 218.377
(21) P 93 00630
(54) Eljárás és készülék anyag papírszalagra való felhordásához
(11) 218.416
(21) P 92 03009
(54) Eljárás melanoma elleni gp75 vakcina elõállítására
(11) 218.479
(21) P 95 03388
(54) Biciklolaktámszármazékok alkalmazása anxiolitikus hatású gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 218.905
(21) P 92 03449
(54) Eljárás áttételképzõ tumorsejtfelületifehérje-variánsok elõállítására

(11) 214.368
(21) 953/91
(54) Eljárás új hirudinszármazék elõállítására
(11) 214.442
(21) 899/91
(54) Regulátor és növénytápláló készítmény és eljárás annak a növénytermesztésben való alkalmazására
(11) 214.743
(21) P 93 00842
(54) Albacor fajtanevû, fehérvirágú koronafürtfajta (Coronilla varia L.)
(11) 215.349
(54) Rácsos tolóajtó

(11) 217.788
(21) P 96 02719
(54) Üzemanyag belsõ égésû motorokhoz, és eljárás ennek elõállítására

(11) 219.483
(21) P 95 02792
(54) Karbamidszármazékok, eljárás a vegyületek elõállítására, a vegyületek alkalmazása és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 219.489
(21) P 93 00593
(54) Indolszármazékok, ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerészeti készítmények, és eljárás elõállításukra

(21) 966/91

(11) 215.354
(21) P 96 02777
(54) Plasztikusan deformálható lemezanyag, fõleg magastetõk tetõablakainak takarólemezéhez, valamint eljárás ilyen lemezanyag
gyártására
(11) 215.487
(21) P 93 03132
(54) Eldobható patron meleg italt készítõ és adagoló gépekhez

(11) 219.787
(21) P 95 02681
(54) Eljárás különbözõ sûrûségû szilárd anyagok keverékeinek szétválasztására, szétválasztófolyadék és berendezés az eljárás végrehajtására
(11) 219.924
(21) P 95 02628
(54) Tartály gyorstöltésû akkumulátorokhoz
(11) 220.474
(21) P 96 02677
(54) Légbuborékképzõ beton- és habarcskeverékekhez

(11) 215.538
(21) 2376/90
(54) Eljárás heterológ proteinek elõállítására új élesztõ kifejezõ rendszerrel

(11) 220.690
(21) P 99 01421
(54) Készülék folyékony részecskék finom permetének kijuttatására

(11) 216.996
(21) P 92 00742
(54) Áramköri elrendezés gépjármûvek fordulatszámmérõinek meghajtására

(11) 220.847
(21) P 98 00664
(54) Mv Mezõföld fajtanevû, középkorai érésû búzafajta (Triticum
aestivum L.)
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(11) 220.856
(21) P 98 01117
(54) Eljárás optikailag aktív aminszármazékok elõállítására

(11) 223.168
(21) P 01 01292
(54) Hõmérõ és/vagy beavatkozóeszköz

(11) 220.940
(21) P 98 00640
(54) Mûködtetõegység árnyékolószerkezethez

(11) 223.196
(21) P 00 01278
(54) Eljárás vízfelvétel után sütésre alkalmas élelmiszertermékek elõállítására és a termék

(11) 221.010
(21) P 92 00932
(54) Imidazo-piridin-származékok és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint eljárás elõállításukra

(11) 223.483
(21) P 01 01259
(54) Kompakt szûrõegység úszómedencéhez

(11) 221.212
(54) Csatlakozóaljzat

(11) 223.499
(54) Emelõrendszer

(21) P 97 00624

(11) 221.258
(21) P 98 00571
(54) Jegesedésgátló folyadékok és eljárás a jégképzõdés megakadályozására

(21) P 01 01203

(11) 223.858
(21) P 03 03625
(54) Tûzött LGA-csatlakozó
(11) 223.863
(21) P 00 01056
(54) Kerékagy jármû hajtott tengelyén

(11) 221.659
(21) P 01 01570
(54) Eljárás nedvességálló gipszhabarcs elõállítására
(11) 221.727
(21) P 99 04686
(54) Hidroxi-biciklolaktám-származékok, alkalmazásuk és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 221.813
(21) P 94 02830
(54) Toremifent és metabolitjait tartalmazó transzdermális készítmény

(11) 224.094
(21) P 01 01228
(54) Optikai adathordozó és berendezés
(11) 224.129
(21) P 00 03325
(54) Eljárás N-alkil-N’-nitro-guanidin-származékok elõállítására
(11) 224.143
(21) P 98 00490
(54) Eljárás olefinek polimerizálására

(11) 221.832
(21) P 98 00440
(54) Eljárás vezeték nélküli távfelügyelõ rendszer véletlen vagy szándékos üzemzavarának észlelésére

(11) 224.579
(21) P 99 02180
(54) Infravörös képérzékelõ beépített funkciókkal

(11) 221.870
(21) P 99 00688
(54) Eljárás súrlódási felületek antifrikciós megmunkálására

(11) 224.649
(21) P 02 01829
(54) Építési rendszer és eljárás különösen benzinkutak fûtõanyag-kiszolgáló területéhez

(11) 222.498
(21) P 92 00899
(54) N-Acil-alfa-aminosav-származékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, eljárás elõállításukra és köztitermékek

(11) 224.731
(21) P 96 02664
(54) Pirimidinilszármazékok mint interleukin-inhibitorok, és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 222.622
(21) P 00 01513
(54) Eljárás 1,3-diszubsztituált 2-nitro-guanidin-származékok elõállítására, és intermedierjeik

(11) 224.822
(21) P 96 02466
(54) Prosztaglandin I2 agonista naftalinszármazékok, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 223.015
(21) P 00 02916
(54) Eljárás, adóberendezés, valamint vevõ- és dekódoló berendezés
feltételes hozzáférési rendszerben csalárd hozzáférés megakadályozására

(11) 224.872
(21) P 98 01927
(54) Zárószerkezet palackos italok kitöltésére

(11) 223.070
(21) P 96 02692
(54) Ionérzékeny, hidrofil polimert és szervetlen sót viszkozitáscsökkenést eredményezõ arányban tartalmazó szemészeti készítmény

(11) 225.058
(54) Szerelõállvány

(21) P 01 01163

(11) 225.221
(21) P 96 03390
(54) Készítmény vágóállattestek és vágóállattestrészek eltarthatóságának a fokozására

(11) 223.118
(21) P 01 01409
(54) Árokbiztosító berendezés
A rovat 82 db közlést tartalmaz.
(11) 223.159
(21) P 00 01902
(54) Zsugorburkolat kábelcsatlakozásokhoz, ilyen zsugorburkolattal
ellátott elektromos alkatrész, és eljárás zsugorburkolat felhelyezésére
(11) 223.165
(21) P 98 02856
(54) Eljárás és berendezés ömlesztett anyag nedvességének folyamatos érzékelésére

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 225.198
(21) P 99 02688
(54) Egyesített tömítõszalag, az egyesített tömítõszalag segítségével
összeerõsített összetett szerkezet, valamint eljárás az egyesített
tömítõszalag elõállítására
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(21) P 02 00978
(54) Eljárás jármûvek, motorkerékpárok, robogók, mezõgazdasági gépek, munkagépek gyors, menet közbeni azonosítására, az intelligens elektronikus rendszámtábla, vagy azonosítótábla segítségével

(21) P 04 01033
(54) Elektromechanikus mûködtetésû, hidraulikus kuplunghatástalanító és reteszelõszerkezet gépjármûvek védelmére
A rovat 5 db közlést tartalmaz.

(21) P 03 00251
(54) Eljárás közvetlen fogyasztásra alkalmas alkoholpárlat elõállításához paprikából

(21) P 03 03234
(54) Eljárás szeparált hígtrágya vizes fázis biológiai tisztítására

Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása
(21) P 04 01495
(54) Vonathangra mûködõ ívfénysorompó
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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