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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(11) T/77 654
(21) P 98 00067
(54) Bisz[(1,2,3,6-tetrahidro-pirrolo[3,2-e]indol-3-il)-akrilamid]származékok és eljárás elõállításukra
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 03962
(54) Kinuklidinil-származékok, eljárás elõállításukra, e vegyületeket
tartalmazó gyógyászati készítmények, e vegyületek alkalmazása,
valamint intermedierjeik
(21) P 00 04148
(54) Farnezil-protein transzferáz inhibitorok
(21) P 00 04229
(54) Kapcsolószelemen két vagy több, hosszirányban egymást átlapolva, egymáshoz csatlakozó fagerendából, valamint rögzítõelem fagerendák egymást átlapoló végtartományainak összekötésére egy
kapcsolószelemennél

FD9A
(21) P 00 04806
(54) Farnezil-protein transzferáz gátlására alkalmazható benzo [5,6]
ciklohepta[1,2-b]piridin-származékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) T/74 176
(21) P 95 03545
(54) PDE-IV-gátló hatású új purinszármazékok
(11) T/75 773
(21) P 96 03351
(54) Módosítható tulajdonságokkal rendelkezõ keményítõacetát
összetétel, felhasználása és eljárás az elõállítására

(21) P 00 04963
(54) Keményítõszálakat tartalmazó rugalmas szerkezet

(21) P 00 02397
(54) Parenterális táplálásra szolgáló vizes oldat

(21) P 01 02275
(54) Szerkezet darabáru tárolására és szállítására

(21) P 00 02554
(54) Új metalloproteáz inhibitorok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02380
(54) Terápiás készítmény hiperkalcémiás krízis kezelésére

(21) P 00 02718
(54) Piperazinszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02596
(54) Folyadékok hõtágulását hasznosító szerkezetegyüttes hõenergiák
hasznosítására, fõképpen napenergia felhasználására, kiemelten
vízszivattyúzásra, más típusú energia termelésére

(21) P 00 02877
(54) Stabil inzulinkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 01 02663
(54) Herbicid hatású 2,4-diamino-1,3,5-triazinok, intermedierjeik,
elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 00 02890
(54) Berendezés és eljárás cseppfolyósított földgáz feldolgozására és
szállítására
(21) P 00 02952
(54) Benzimidazolszármazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk
és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 03357
(54) Angiogén hatású ciklusos azapeptidek, ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyászati készítmények, eljárás ezek elõállítására és
alkalmazásuk
(21) P 00 03447
(54) Nagynyomású polimerizációs eljárások átmenetifém katalizátorrendszerek alkalmazásával
(21) P 00 03580
(54) Eljárás alapfém hegesztésére és hegesztési varrat

(21) P 01 02719
(54) Vérnyomáscsökkentõ hatóanyagok nitrátsói
(21) P 01 02768
(54) Szililezett kettõs fém-cianid-komplex katalizátorok
(21) P 01 02776
(54) Hidroxámsavszármazékok mint a humán CD23 termelés és a TNF
felszabadítás inhibitorai
(21) P 01 02840
(54) Epesav transzportot és taurokolát felvételt gátló benzotiepinszármazékok, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
és eljárás a hatóanyagok elõállítására
(21) P 01 02902
(54) Ciklusos szomatosztatin analogonok, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
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(21) P 01 03206
(54) Merevedési zavarok kezelésére szolgáló eszköz és eljárás az
elõállítására
(21) P 01 03301
(54) Eljárás ásványi töltõanyagok foszfáttal való feldolgozására, e töltõanyagok és alkalmazásuk

(21) P 02 02271
(54) Eljárás haj kezelésére szerves aminovegyületek használatával
(21) P 02 02897
(54) Diaminotiazolok és a vegyületek protein kinázok gátlására való
alkalmazása és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 03539
(54) Naftiridin-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és a
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03439
(54) Gélesítõ cukor lekvár készítéséhez
(21) P 01 03625
(54) Eljárás katalizátorok regenerálására
(21) P 02 00229
(54) Eljárás kartongyufa elõállítására, továbbá kartongyufa, fõleg
gyufatömbhöz

(21) P 02 03959
(54) Kardiális aritmiák kezelésében alkalmazható új biszpidinvegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 00659
(54) Poliamid kezelése gázfázisú savval, anhidriddel vagy aminnal

(21) P 02 01464
(54) Eljárás 2-[(dimetil-amino)-metil]-1-(3-metoxi-fenil)-ciklohexanol diasztereomer bázisainak szétválasztására

(21) P 03 00892
(54) Jégverés elleni védõszerkezet és önhordó elem

(21) P 02 01499
(54) Eljárás mágnesezettség ultragyors megfordítására

(21) P 03 00955
(54) Poliamidok

(21) P 02 01535
(54) 5-Ciano-2amino-pirimidinszármazékok

(21) P 03 00956
(54) Poliamidok

(21) P 02 01696
(54) Gyûrûs peptidek, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk

(21) P 03 00958
(54) Érkezelõ készülék

(21) P 02 01706
(54) Eljárás kliens és forrás szerver közötti biztonságos kommunikációhoz átkódoló proxyval

(21) P 03 01000
(54) 2-Aminotiazolin-származékok, eljárás elõállításukra, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
NO-szintáz inhibitorokként

(21) P 02 01712
(54) Vérröghöz kapcsolódó koagulációs faktorokat gátló heparinkészítmények

(21) P 03 01231
(54) Proteáz inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk

(21) P 02 01793
(54) Félvezetõ eszköz

(21) P 03 01451
(54) CGMP PDE5 inhibitorok alkalmazása perifériás érbetegségek,
perifériás neuropátiák és autonóm neuropátiák kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 02 01908
(54) Szúnyoglárvairtó készítmények hordozóanyaga és szúnyoglárvairtó készítmények, eljárás ezek elõállítására és kijuttatására, valamint légi és vízi úton végzett szúnyoglárvairtás
(21) P 02 02012
(54) Camino Real fajtanevû szamócafajta (Fragaria ananassa Duch.)

(21) P 03 01565
(54) Tûzoltó berendezés

(21) P 02 02013
(54) Ventana fajtanevû eperfajta (Fragaria ananassa Duch.)
(21) P 02 02022
(54) Neuromedin B és szomatosztatin receptor agonista peptidek, valamint alkalmazásuk
(21) P 02 02047
(54) Eljárás a hõcserefolyamatban lévõ rendellenesség detektálására
(21) P 02 02119
(54) OCIF-ot és poliszacharidot tartalmazó komplex

(21) P 03 01501
(54) Glükagon antaagonista/inverz agonista vegyületek, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint a vegyületek alkalmazása gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 03 01603
(54) Üzemanyag belsõ égésû motorokhoz, elsõsorban versenymotorokhoz
(21) P 03 01719
(54) Szorongásos neurózis vagy depresszió kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény és piperazinszármazékok
(21) P 03 01816
(54) Minoxidilt tartalmazó készítmények, eljárás ezek elõállítására és
alkalmazásuk
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(21) P 03 01974
(54) Axiális erõátvitelt megszakító szerkezet

(21) P 04 02136
(54) Kombinált külsõ-belsõ égésû motor

(21) P 03 01975
(54) Fogászati implantátumszerkezet

(21) P 04 02215
(54) Egységrakomány-képzõ máglyázó elem

(21) P 03 01976
(54) Eljárás és berendezés termények, különösen gyümölcsök feldolgozására, valamint napkollektor, elõszárító berendezés, õrlõ- és
utószárító berendezés és klimatizáló berendezés

(21) P 05 00076
(54) Ammóniaszármazék-tartalmú motorhajtó üzemanyagok

(21) P 03 01987
(54) Termoplasztikus keverék

(21) P 05 01069
(54) Kinazolinszármazékok abnormális sejtnövekedés kezelésére
(21) P 06 00064
(54) A 4-amino-6,7-dimetoxi-2-(5-metánszulfonamido-1,2,3,4-tetrahidroizokinol-2-il)-5-(2-piridil)kinazolin szabályozott kibocsátású gyógyszerészeti kiszerelései

(21) P 03 02063
(54) Dimenzióstabil gázdiffúziós elektróda
(21) P 03 02342
(54) Elforgatható biztonsági záróelem

(21) P 06 00103
(54) Melanokortin receptor agonista és foszfodiészteráz együttes alkalmazása ciklikus-AMP-vel kapcsolatos betegségek kezelésére

(21) P 03 02917
(54) Eljárás és készülék sörteáru elõállítására, valamint sörteáru

(21) P 06 00236
(54) Alom macskák és kisállatok számára

(21) P 03 02962
(54) Béta-karbolinszármazékok, ezeket a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények és a vegyületek alkalmazása

(21) P 97 00322
(54) Hosszabb lokálanesztézist biztosító készítmény és módszerek
(21) P 98 00977
(54) Eljárás csipkártyás ügyletek egyszerûsítésére

(21) P 04 00026
(54) Eljárás nitrilvegyületek elõállítására

(21) P 98 01422
(54) Diabetikusok számára táplálékul szolgáló készítmény

(21) P 04 00146
(54) Exoterm készítmények külsõ élõsködõk elleni védekezésre
(21) P 04 00326
(54) Orexin receptor antagonistákként alkalmazható ciklikus N-(arilkarbonil)-amin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 00450
(54) Hidroxi-fenil-piruvát dioxigenáz gén DNS-szekvenciája és egyes
herbicidekkel szemben ellenálló, hidroxi-fenil-piruvát dioxigenáz gént tartalmazó növények elõállítása
(21) P 99 01941
(54) Legalább egy elágazó láncú szulfonsav poliésztert és legalább egy
kondicionáló szert tartalmazó hajápoló kozmetikai készítmény

(21) P 04 00376
(54) Berendezés katalitikus vizsgálatok kivitelezésére

(21) P 99 01955
(54) Kationos polimert és akril terpolimert tartalmazó kozmetikai készítmények, és alkalmazásuk keratintartalmú anyagok kezelésére

(21) P 04 00929
(54) Árnyékolás hosszú villamos vezeték számára
(21) P 04 00959
(54) Kis fényességû bevonatot adó por alakú szabadgyökös bevonószerek
(21) P 04 01129
(54) Szántóföldi permetezõgép szórókeretének felfüggesztése

(21) P 99 01956
(54) Poliorganosziloxánt és akril terpolimert tartalmazó kozmetikai
készítmények, és alkalmazásuk keratintartalmú anyagok kezelésére
(21) P 99 02074
(54) Központelvû optikai áramlásvizsgálati eljárás

(21) P 04 01255
(54) Eljárás rendezvények, elsõsorban nemzetközi sportrendezvények
szervezésére

A rovat 93 db közlést tartalmaz.

(21) P 04 01630
(54) Antihisztaminok alkalmazása nazális vérbõség és orrdugulás kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására
(21) P 04 01676
(54) Eljárás pollen tisztítására, valamint pollentisztító berendezés

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt
(21) P 01 03655
(54) Mono és sztereo képeket tökéletesen bemutató szerkezet
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(21) P 02 02863
(54) Oligoszacharid receptormimetikumot kifejezõ rekombináns mikroorganizmusok

(11) 204.322
(21) 3081/89
(54) Nyílászáró szerkezet, különösen homlokzati falba építhetõ faanyagú ablak vagy erkélyajtó

(21) P 02 03675
(54) Kompakt magasfeszültségû izzólámpa

(11) 205.778
(21) 2117/91
(54) Eljárás modifikált hamumentes detergens-diszpergens kenõolaj
adalék elõállítására

(21) P 03 03597
(54) Egyszer használatos hüvelyi kanül, amely különbözõ formában rendelkezésre álló gyógyszerek egyidejû adagolását teszi lehetõvé
(21) P 04 00984
(54) Vágott és csomagolt finomdohány termék, valamint eljárás és
csomagolóeszköz vágott finomdohány csomagolására
(21) P 04 01364
(54) Eljárás kertészeti föld elõállítására kommunális és ipari eredetû
szenyvíziszap felhasználásával
(21) P 04 01841
(54) Kombinált mikroszaporító eljárás és bioreaktor

(11) 208.808
(21) 4024/90
(54) Eljárás új azetidin-származékok elõállítására
(11) 208.995
(21) 3297/90
(54) Eljárás Mycoplasma hyopneumoniae törzsek azonosítására és az
M. hyopneumoniae-fertõzöttség kimutatására alkalmas rekombináns plazmid elõállítására
(11) 209.754
(21) 2063/91
(54) Beépített kapcsoló

(21) P 04 02413
(54) Kéttengelyû, ellenforgó, öntisztító, rotációs kapa

(11) 212.078
(21) 5207/90
(54) Eljárás és berendezés káros anyagokat tartalmazó folyadékok
kezelésére

(21) P 04 02440
(54) Egyirányba forgó kéttengelyû fékezõkocsis kapálógép
(21) P 04 02495
(54) Menetiránnyal szembeforgó kéttengelyes, öntisztító rotációs földmunkagép adapter
(21) P 05 00052
(54) Áramütésmentes hajszárító

(11) 212.318
(21) P 94 01629
(54) Átalakítható üléscsoport
(11) 212.856
(21) P 92 03787
(54) Eszköz és eljárás folyékony termék adagolására
(11) 213.045
(21) P 94 01658
(54) Eljárás és kalander tekercs vagy lap alakban gyártott, termoplasztikus és térhálós termoplasztikus habosított anyagok hõformázására

(21) P 05 00094
(54) Háromdimenziós televíziózásra alkalmas készülék

(11) 213.148
(21) P 92 02152
(54) Mûanyag horonyék elõre gyártott, feszített vasbeton keresztaljhoz

(21) P 05 00098
(54) Közúti kápráztatás csökkentése polarizációval

(11) 214.304
(21) P 95 03614
(54) Eljárás ciklodextrin finomítására

(21) P 05 01041
(54) Növényi rostot tartalmazó étrend-kiegészítõ

(11) 215.018
(21) P 92 03887
(54) Nikotininhaláló eszköz, szipka és eljárás az inhaláló eszköz elõállítására

A rovat 14 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 207.738
(21) 2726/87
(54) Eljárás katalizátor-rendszer elõállítására és ennek alkalmazásával, in situ komonomer elõállításával, etilén polimerizációjára

MM4A

(11) 197.716
(21) 2514/87
(54) Javított eljárás 3-bróm-(2S)-metil-propionsav elõállítására

(11) 215.358
(21) P 95 01758
(54) Szeméttartányok ürítésére szolgáló emelõ-billentõ vagy billentõberendezés
(11) 215.525
(21) P 94 01754
(54) Eljárás és berendezés dohány lazítására

(11) 199.654
(21) 2825/87
(54) Eljárás és adapter menetbordázott csigatészta-jellegû termék
nagyüzemi gyártására
(11) 201.732
(21) 2826/89
(54) Eljárás nem ionos jódot tartalmazó trijód-benzolszármazékok
elõállítására és ilyen vegyületeket tartalmazó kontrasztanyagok

(11) 216.657
(21) 4017/90
(54) Javított stabilitású és fehérségû ragasztó kötõanyag papírbevonó
kompozícióhoz
(11) 216.672
(21) P 95 03684
(54) Fém-halogenid kisülõlámpa
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(11) 216.941
(21) P 94 01788
(54) Többrétegû csúszócsapágy-szerkezeti anyag

(11) 220.837
(21) P 96 01636
(54) N-szubsztituált cisz-N-propenil-acetamidok és eljárás elõállításukra

(11) 217.096
(21) P 93 01764
(54) GnRH elleni immunválasz kiváltására alkalmas immunogén hordozórendszer, ezt hordozó rekombináns DNS-szekvencia és ennek alkalmazása

(11) 220.970
(21) P 96 03620
(54) Eljárás gyûrûs laktámok elõállítására

(11) 217.242
(21) P 95 03867
(54) Színátvitelt megakadályozó detergens készítmény
(11) 217.692
(21) P 96 01691
(54) Eljárás etilén-oxiddal lezárt poliolok elõállítására kettõs fémcianiddal katalizált poliolokból
(11) 217.740
(21) P 93 03512
(54) Berendezés és eljárás újrahasznosítható olaj kinyerésére fáradt
olajból
(11) 218.046
(21) P 96 03444
(54) Brikett és eljárás brikettbõl ásványi rostok elõállítására
(11) 218.168
(21) P 92 03884
(54) Megnövelt nikotintartalmú dohánykészítmény és eljárás elõállítására

(11) 221.009
(21) P 95 03807
(54) Piridazinonszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(11) 221.118
(21) P 96 03477
(54) Szintetikus vezérpeptid-szekvenciák
(11) 221.321
(21) P 95 01887
(54) 2,3 Dihidro-benzo[b]furán származékok, eljárás elõállításukra és
azokat tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 221.322
(21) P 95 01888
(54) 2,3 Dihidro-benzo[b]furán származékok, eljárás elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 221.637
(21) P 96 00449
(54) Protokadherin proteinek és alkalmazásuk

(11) 218.182
(21) P 96 00143
(54) Visszacsapó szelep
(11) 218.655
(21) P 92 01926
(54) Daganatellenes hatású tioxantenonszármazékok, ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 221.671
(21) P 98 01314
(54) Eljárás és berendezés vízmelegítõn átfolyó folyadék kilépõ hõmérsékletének szabályozására
(11) 221.877
(21) P 98 01301
(54) Targonca teleszkópos oszloppal

(11) 218.687
(21) P 95 03504
(54) Egységcsomag és eljárás annak elõállítására
(11) 218.699
(21) P 97 00982
(54) Eljárás peszticid hatású fluor-olefinek és köztitermékeik elõállítására, valamint a köztitermékek
(11) 218.821
(21) P 95 03804
(54) Polisztirol habosított lap, és eljárás annak elõállítására

(11) 221.907
(21) P 00 02148
(54) Melltartó merevítõvel
(11) 221.914
(21) P 00 02131
(54) Sarokkapcsoló takarólécekhez
(11) 222.065
(21) P 97 00374
(54) Összetett fonalak és az abból készült anyag

(11) 219.371
(21) P 94 03463
(54) Eljárás nukleinsav-amplifikálás gátlására nukleinsavanalógokkal
(11) 220.027
(21) P 96 01557
(54) Kukoricabetakarító adapteralegység

(11) 222.536
(21) P 00 02223
(54) Kérgesített vályog falazóelem
(11) 222.850
(21) P 00 02376
(54) Eljárás és berendezés szerves szennyezõdéseket tartalmazó, különösen kommunális szennyvíz tisztítására

(11) 220.255
(21) P 98 01918
(54) Eljárás nátrium-volframát elõállítására
(11) 220.279
(21) P 98 01375
(54) Eljárás peszticid hatású fluor-olefin-származékok elõállítására,
valamint az eljárásban alkalmazott köztitermékek
(11) 220.300
(21) P 97 01997
(54) Biológiailag lebontható polimerek, eljárás elõállításukra és felhasználásuk biológiailag lebontható formatestek elõállítására
(11) 220.722
(21) P 94 03537
(54) Hõelosztó elrendezés, külsõ visszapillantó tükör hõközvetítésére

(11) 220.901
(21) P 99 03333
(54) Berendezés kerékdõlés beállítására jármûvön

(11) 223.203
(21) P 00 03586
(54) Csomagolóeszköz, lezárókarton, és eljárás kosár típusú csomagolás formálására
(11) 223.213
(21) P 00 03142
(54) Rácsos könnyûbeton födémszerkezet, valamint eljárás a födémszerkezet elõre gyártott tartógerendája erõsítõkeretének az öntésére
(11) 223.214
(21) P 01 00147
(54) Eljárás csõvezeték alatti tér kitermelt talaj felhasználásával történõ kitömésére, eszköz az eljárás foganatosítására, berendezés csõvezeték alatti talaj tömörítésére, továbbá talajtömörítõ szerkezet
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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(11) 223.276
(21) P 99 03522
(54) Csúszka-felfüggesztés szerelvény mágneses adattároló rendszerhez, valamint eljárás csúszka és felfüggesztés közötti távolság
beállítására

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

MH4A

(11) 208.647
(21) 733/90
(54) Csigalevél kihengerlõgép
(11) 223.410
(21) P 97 00375
(54) Porszerû hidroxi-propil-béta-ciklodextrin-készítmény és eljárás
elõállítására

(11) 211.798
(21) 7147/90
(54) Eljárás megnövelt élettartamú targonca emelõvilla elõállítására

(11) 223.417
(21) P 99 01952
(54) Poliszacharidot és akrilterpolimert tartalmazó kozmetikai készítmény, és alkalmazása keratintartalmú anyagok kezelésére

(11) 212.594
(21) P 94 03415
(54) Doublol fajtanevû, középkorai érésû, olajipari hasznosításra alkalmas, õszi káposztarepce-fajta (Brassica napus L.)

(11) 223.533
(21) P 99 03930
(54) Vegyes átmenetifém katalizátor-rendszer olefinek polimerizálására

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

(11) 223.649
(21) P 00 02901
(54) Kötõelem legalább két faidom és egy csomólemez összekötésére

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

(11) 223.675
(21) P 99 01954
(54) Anionos polimert és akrilterpolimert tartalmazó kozmetikai készítmény, és alkalmazása keratintartalmú anyagok kezelésére
(11) 223.707
(21) P 96 01554
(54) Eimeria sporozoiták vagy merozoiták alkalmazása coccidiózis elleni in ovo vakcinázásra szolgáló vakcina elõállítására
(11) 223.708
(21) P 96 01553
(54) Eimeria sporociszták vagy oociszták alkalmazása coccidiózis elleni in ovo vakcinázására szolgáló vakcina elõállítására

(11) 219.436
(21) P 95 01371
(54) Eljárás és berendezés hézag nélküli vágányok semleges hõmérsékletének meghatározására
(11) 220.781
(21) P 01 01933
(54) Folyadékszóró készülék
(11) 221.407
(21) P 97 01165
(54) Ektodermális eredetû szövetekben fellépõ tumoros burjánzást
gátló hatóanyag és készítmény, valamint eljárás elõállításukra
(21) P 03 01476
(54) Szerkezet hatóanyagok elhelyezésére tisztítószerkezeten

(11) 223.825
(21) P 98 00040
(54) Biológiailag lebontható polimerek, eljárás elõállításukra, valamint
felhasználásuk biológiailag lebontható formatestek készítésére

(21) P 04 02200
(54) Fényvezetõs szolárium

(11) 223.881
(21) P 98 01274
(54) Vizes lakk és eljárás elõállítására

(21) P 04 02201
(54) Intelligens elektromos terheléselosztó

(11) 224.375
(21) P 02 02402
(54) Eljárás és berendezés nyitott vagy zárt profilkeretek illesztett felületeinek többfejes dörzshegesztéssel történõ összehegesztésére

NF4A

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

(11) 224.520
(21) P 01 01606
(54) Eljárás acéllemez gyártására, továbbá acéllemez

Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása

RH9A

(11) 224.709
(21) P 02 02089
(54) Bolygómozgású õrlõberendezés

(21) P 00 03007
(54) Dermatológiai eljárás és eszköz bõrfelületi sebek és/vagy hegek
gyógyulásának elõsegítésére

A rovat 69 db közlést tartalmaz.

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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