
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 00 00144
(54) Eljárás hidroxi-heteroaromás vegyületek aril-aminokká való át-

alakítására

(21) P 01 04608
(54) Módosított alkil-benzolszulfonátokat tartalmazó felületaktív

elegy és az ezt tartalmazó mosószerkészítmények, valamint eljá-
rás az elegy elõállítására és a készítmények alkalmazására

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/69 288 (21) P 95 00145
(54) Aminosavakhoz kapcsolt nitrogénmustár-származékok, ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 00 02528
(54) Xa faktort gátló hatású heterociklusos vegyületek

(21) P 00 03850
(54) Rendszer és eljárás szemmel megkülönböztethetetlen tárgyak kö-

zül jelzéssel ellátott tárgy meghatározására

(21) P 00 04149
(54) Eljárás N-[1(S)-etoxi-karbonil-3-fenil-propil]-L-alanil-L-prolin

maleát só kristályosítására

(21) P 01 02646
(54) Foszfodiészteráz 4 gátló ftálazinszármazékok és e vegyületeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 02708
(54) Poliéterpoliolok elõállítására alkalmas kettõs fémcianid katalizá-

torok

(21) P 01 02709
(54) Kettõs fém-cianid katalizátorok poliéter-poliolok elõállítására

(21) P 01 02715
(54) Melanokortin-4 receptor gén az állatok zsírtartalmának, tömeggya-

rapodásának és/vagy takarmányfogyasztásának genetikai marker-
ként való alkalmazása

(21) P 01 02866
(54) Gyógyhatású nitrátsók

(21) P 01 02884
(54) Eljárások aminosavak összekapcsolására bisz(triklór-metil)-kar-

bonát alkalmazásával

(21) P 01 02903
(54) Nokatiacin antibiotikumok, eljárás az elõállításukra és a vegyüle-

teket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02980
(54) Aril-piperazin-származékok, mint vizeletkiválasztó alfa 1-adre-

noceptor gátlószerek, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek és alkalmazásuk

(21) P 01 03142
(54) Tûzvédelmi fal tûz átterjedésének megakadályozására

(21) P 01 03145
(54) Eljárás bõr és fejbõr kozmetikai kezelésére elektromágneses hul-

lámokkal és illóolajokkal

(21) P 01 03164
(54) Tûzvédelmi ajtó az azt körülvevõ ajtókerettel

(21) P 01 03199
(54) Glükózfelvétel-fokozó alkalmazása az apoptosis csökkentésére

(21) P 01 03415
(54) Tûzvédelmi nyílászáró

(21) P 01 03576
(54) KDEL-receptor inhibitorok

(21) P 01 03813
(54) Kettõs falú szerkezet szellõztetõcsatorna-rendszer

(21) P 01 03870
(54) Glükózfelvétel-fokozó alkalmazása a szív post-ischaemiás káro-

sodásának a csökkentésére

(21) P 01 04871
(54) Fulleréneket tartalmazó víz és eljárás annak elõállítására

(21) P 01 04942
(54) Policiklusos tiazolidin-2-ilidén-aminok, eljárás a vegyületek elõ-

állítására és gyógyszerként történõ alkalmazásuk

(21) P 02 00710
(54) Benzimidazolok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk gyógy-

szerként

(21) P 02 01108
(54) Tûzvédelmi nyílászáró
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(21) P 02 01109
(54) Környezettel kompatibilis eljárások, készítmények és ezekkel ke-

zelt anyagok

(21) P 02 01785
(54) Dihidro-benzodiazepinek, eljárás elõállításukra, és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01939
(54) Vitronektin inhibitor hatású 1,4,5,6-tetrahidro-pirimidin-szárma-

zék, eljárás az elõállítására, ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény
és a vegyület intermedierjei

(21) P 02 01964
(54) Mûanyag üreges profil

(21) P 02 01997
(54) Polimorfizmusok a humán MDR-1 génben, és ezek használata di-

agnosztikai és terápiás alkalmazásokban

(21) P 02 02025
(54) Eljárás festett haj színveszteségének csökkentésére szerves ami-

novegyületek használatával

(21) P 02 02086
(54) Eljárás gépkocsik belsõ burkolatának kialakítására szolgáló szend-

vicsszerkezetû anyag kialakítására

(21) P 02 02105
(54) Eljárás poliamidok elõállítására dinitrilekbõl és diaminokból

(21) P 02 02178
(54) Nagy sûrûségû elektronikai tok integrált passzív komponensekkel

és eljárás annak létrehozására

(21) P 02 02183
(54) Monoklonális ellenanyagok és ellenanyagkoktél átvihetõ sziva-

csos enkefalopátiákra jellemzõ prionproteinek kimutatására

(21) P 02 02201
(54) Aljzatelrendezés elektromos lámpa részére

(21) P 02 02218
(54) Terápiás hatóanyag drogrezisztens hiperkalcémia kezelésére

(21) P 02 02372
(54) Behelyezõ szerszám csaphorgonyhoz

(21) P 02 02388
(54) Eljárás és készítmény a bélmozgás és a táplálékbevitel szabályo-

zására és az új hatóanyagok

(21) P 02 02398
(54) Öntapadó szalag házépítésnél keletkezõ hézagok lezárására, eltö-

mítésére és leragasztására, valamint adagoló az öntapadó szalag
számára

(21) P 02 02404
(54) Fékpofatámasztó szerkezet

(21) P 02 02518
(54) Beszélõorientált hangtani alapegységek létrehozása nyelvfügget-

len beszédszintézishez

(21) P 02 02548
(54) Faggyútermelés gátlásánál alkalmazható viaszészter- és koleszte-

rilészter-szintézist gátló kettõs inhibitorok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02623
(54) MEK-gátló vegyületek alkalmazása gyógyászati készítmények

elõállítására

(21) P 02 03614
(54) Képérzékelõ kijelzõ berendezés

(21) P 03 00743
(54) Heteroarilszármazékok és alkalmazásuk gyógyszerként

(21) P 03 00838
(54) Új heteroarilszármazékok, eljárás az elõállításukra és gyógyszer-

ként való alkalmazásuk

(21) P 03 00840
(54) Új, Bacillus sp. A 7-7 (DSM 12368)-ból extrahált amilolitikus en-

zim, valamint használata mosó- és tisztítószerekben

(21) P 03 01165
(54) CRF-repector antagonista hatású tetrahidropiridin- és piperidin-

heterociklusos-származékok és alkalmazásuk

(21) P 03 01327
(54) Hajformatervezõ rendszer és alkalmazása

(21) P 03 01448
(54) Üzemanyag-befecskendezõ szerkezet belsõ égésû motorhoz

(21) P 03 01581
(54) Sejteken prezentált peptidek

(21) P 03 01623
(54) Orientált termoplasztikus vulkanizátum

(21) P 03 01660
(54) Neutrális endropeptidáz inhibitor (NEPI) vegyületek alkalmazása

férfi szexuális mûködési zavar kezelésére és az azokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01714
(54) Folytonos habanyagból készült szõnyegfogó és eljárás annak al-

kalmazására

(21) P 03 01742
(54) Kolchinolszármazékok mint angiogenezist gátló szerek, eljárás

elõállításukra, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmé-
nyek és alkalmazásuk

(21) P 03 02080
(54) Nagy elektronvezetõ képességgel rendelkezõ vegyes oxidanyag,

ilyen anyagból készített elektród, eljárás az elektród elõállítására,
továbbá elektrokémiai cella

(21) P 03 02146
(54) Dugaszolható villamos készülék, különösen túlfeszültség-leveze-

tõ, azzal ellátott nagyfeszültségû berendezés, valamint eljárás a
berendezés elõállítására
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(21) P 03 02711
(54) Palackozott fröccs, palackozott vörösboros cola, szénsavval dúsí-

tott bor palackozva

(21) P 03 02936
(54) Elektronikus áramkör elektromos bemenõjel átalakítására és az

azt magában foglaló teljesítményerõsítõ

(21) P 03 03070
(54) 3,4-Dihidro-izokinolin-származékok és ezeket hatóanyagként tar-

talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03189
(54) Biszfoszfonátok vaginális bevitele

(21) P 03 03728
(54) Tápanyagkészítmény

(21) P 04 00139
(54) MATRIX parkolórendszer

(21) P 04 00340
(54) Polipeptidek immunogenitásának csökkentésére szolgáló eljárások

(21) P 04 00460
(54) Kortikotropin-feloldó faktor (CRF) receptor antagonista triciklu-

sos vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00660
(54) Biológiailag aktív HIV-1-TAT-protein, fragmensei és származé-

kai alkalmazása antigénprezentáló sejtek megcélzására, aktiválá-
sára és/vagy kargómolekulák célbajuttatására preventív vagy te-
rápiás vakcinálás és/vagy egyéb betegségek kezelése céljából

(21) P 04 00892
(54) Szerkezet épületek hõszigeteléséhez, valamint távtartókkal ellátott

szendvicsszerkezetû membrán, elõnyösen ezen szerkezetekhez

(21) P 04 01007
(54) Feszítõék

(21) P 04 01088
(54) Erõsen lineáris nagy molekulatömegû polibutadién-kaucsuk-ala-

pú monovinilidén aromás polimerek és eljárás azok elõállítására

(21) P 04 01154
(54) NK-1 receptor-antagonisták használata kutyák, macskák és lovak

nemkívánatos viselkedésének módosítására

(21) P 04 01156
(54) Májfibrózis kezelésére szolgáló módszerek

(21) P 04 01167
(54) Hiszton-dezacetiláz enzimet gátló hidroxámsavszármazékok,

mint új, citokinszintézist gátló gyulladás elleni gyógyszerek

(21) P 04 01266
(54) Berendezés kitermelésbõl származó, túlnyomórészt nem szem-

csés, kötött anyagot tartalmazó, helyszínen kinyert talaj újrafel-
dolgozására visszatöltésként való azonnali újra felhasználásával

(21) P 04 01405
(54) Xa faktor inhibitor tulajdonságú fenilszármazékok és ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01420
(54) Mankó-továbbfejlesztés mozgássérültek részére

(21) P 04 01421
(54) Födémszerkezet konzolos acélkeret-vasbeton koszorúbordás sík

födémlappal

(21) P 04 01435
(54) Lemezes szerkezet

(21) P 04 01531
(54) Központi meleglevegõ-ellátással mûködõ hajszárító rendszer

(21) P 04 01573
(54) Eljárás kinazolinszármazékok elõállítására

(21) P 04 01575
(54) Új vinil-karbonsav-származékok és ezek alkalmazása cukorbe-

tegség ellen és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01671
(54) Eljárás háncsrostok feltárására

(21) P 04 01842
(54) Energiahordozó, továbbá eljárás és technológiai elrendezés az

elõállítására

(21) P 04 02331
(54) Mobil információs kompakt eszköz egy fõ adatbázisból manuális

beolvasású segédinformáció alapján kiválasztott információ-
részhalmaz megjelenítésére

(21) P 04 02342
(54) Biztonságos tüzelõanyag-tartály légijármûvekhez

(21) P 04 02445
(54) Cipõtalp csúszását gátló szögestalpú szandál, havas jeges úton,

biztonságos járáshoz

(21) P 04 02468
(54) Fedélzeti biztonsági felügyeleti rendszer (FBFR) gépjármûvekhez

(21) P 04 02469
(54) Eljárás és szerkezet tûz oltására és/vagy környezetbe került káros

anyagoktól való mentesítésre

(21) P 04 02481
(54) Automatizált jogdíjfizetési rendszer elektromágneses hullámú

kapcsolattal, díjköteles digitális szolgáltatások és termékek hasz-
nálatához

(21) P 04 02532
(54) Kártyajóslás egyedi tervezésû és tartalmú kártyákkal, gépi szer-

kezet segítségével, közterületre való kihelyezésre is

(21) P 04 02534
(54) Gépjármûvek gumija alatt kialakuló „önvízpárna”-megszüntetõ

csatorna

(21) P 04 02685
(54) Termodinamikus gázmotor
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(21) P 05 00146
(54) Eljárás nagyrészt pamut alapanyagú textíliák antibakteriális,

gombaölõ és fertõtlenítõ hatású, gyógynövényoldattal való átita-
tására, és eljárás a gyógynövényoldat elõállítására

(21) P 05 00359
(54) Eljárás pollenek tisztítására és készülék az eljárás foganatosítására

(21) P 05 00871
(54) 5-Ariltetrazol-vegyületek, az ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 06 00227
(54) Eljárás károsodott vagy tökéletlen haj állapotának javítására vagy

helyreállítására

(21) P 06 00228
(54) Foszfodiészteráz (PDE) 7 purin inhibitorai és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 06 00298
(54) Az UK-2A exociklusos észterének vagy származékainak reduktív

hasítása és az eljárással kapott termékek

(21) P 06 00301
(54) Multimodális poliamidok, poliészterek és poliészter-amidok

(21) P 06 00303
(54) Pentafluorpropánalapú készítmények

(21) P 96 02024
(54) Aminosavtartalmú, külsõlegesen használható, gyógyhatású ké-

szítmény

(21) P 97 01264
(54) Aminosavszármazékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények

(21) P 97 01293
(54) Új, kellemetlen íztõl mentes sók és ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények

(21) P 98 01598
(54) Új cink/fém-hexaciano-kobaltát katalizátorok poliéter-poliolok

elõállításához

(21) P 98 01623
(54) Felületaktív szerkezetû kopolimer alkalmazása diszpergáló

és/vagy szétesést elõsegítõ anyagként

(21) P 98 02403
(54) Eljárás alfa-(N,N-dialkil-amino)-karbonsavamid-származékok

elõállítására

(21) P 99 02248
(54) LIMKJL2 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(21) P 99 02590
(54) 3,4-Dihidro-izokinolin-származékok, ezeket a hatóanyagokat tar-

talmazó gyógyászati készítmények, és eljárás elõállításukra

(21) P 99 02591
(54) 3,4-Dihidro-izokinolin-származékok, ilyen hatóanyagot tartal-

mazó gyógyászati készítmények, és eljárás elõállításukra

(21) P 99 02592
(54) Izokinolinszármazékok, ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyá-

szati készítmények, és eljárás elõállításukra

(21) P 99 03010
(54) Eljárás alacsony nem hidratálható foszfatidtartalmú gliceridolaj

elõállítására

(21) P 99 03041
(54) Folyékony szénhidrogénüzemanyag-készítmény

(21) P 99 03951
(54) Az anti-Fcalfa receptor ellenanyagokat tartalmazó terápiás multi-

specifikus vegyületek

(21) P 99 04332
(54) Készítmények és ezeket tartalmazó termékek

(21) P 06 00473
(54) Mesterséges kromoszómák segítségével készített centromerák

(21) P 06 00474
(54) Mesterséges kromoszómák segítségével készített centromerák

(11) T/74 920 (21) P 03 04070
(54) Nikotintartalmú cukorka, dohányzásról való leszoktatásra

A rovat 116 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 00138
(54) Szabályozott hatóanyagleadású, opioid analgetikumokat tartal-

mazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 03904
(54) Pentozán-poliszulfát (PPS) vagy gyógyászati szempontból elfo-

gadható sójának alkalmazása ciklosporinok és tacrolimus által
okozott nephrotoxicitas megelõzésére

(21) P 01 00131
(54) Új, a ptsH-gént kódoló nukleinsav-szekvenciák

(21) P 01 03171
(54) Természetes eredetû, stabil takarmánytermékek, koncentrátumok és

intenzív keveréktakarmányok, valamint eljárás azok elõállítására

(21) P 01 04687
(54) Eljárás bevonattal ellátott hatóanyagszemcsék és ezeket tartalma-

zó gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 01 04886
(54) A környezetre káros anyagot vagy sugárzást kibocsátó létesítmé-

nyek biztonságnövelõ eljárása

(21) P 02 01672
(54) Levegõvel texturált fonal, valamint eljárás ennek elõállítására

(21) P 02 01675
(54) Levegõvel texturált fonal alkalmazása
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(21) P 02 02938
(54) N-aril-2-(szulfonil-amino)-benzamidok mint foszfát-transzport

inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03065
(54) Nitrogén-oxid alkalmazása légútszûkület kezelésében

(21) P 02 03162
(54) NSAID és EGFR-kináz gátlót tartalmazó készítmény vastagbél-

polipok és vastagbélrák kezelésére vagy visszaszorítására

(21) P 03 00853
(54) Kemény kapszula

(21) P 03 01170
(54) Védõtetõ közutakhoz

(21) P 03 02147
(54) Eljárás és berendezés összetett szigetelõ elõállítására egy törzsre

történõ ernyõknek fröccsöntéssel való felvitelével

(21) P 03 02926
(54) Fentanil bõrön át történõ bejuttatására alkalmas készítmény

(21) P 03 03671
(54) Vasúti és villamos sínek hûtése

(21) P 03 03890
(54) Differenciációs nukleinsavak és polipeptidek inhibitorának

prosztatarák diagnosztizálására és gyógykezelésére alkalmas ex-
pressziós analízise

(21) P 04 00894
(54) Eljárás és berendezés háromdimenziós digitális felvételek létre-

hozására

(21) P 04 02447
(54) Eljárás kutya okozta szennyezõdés megelõzésére és székletüríté-

sének szabályozására, valamint erre a célra szolgáló segédeszköz

(21) P 04 02582
(54) Radioaktív fémizotópokat és más toxikus nehézfémeket adszor-

beáló szer, és ennek alkalmazása gyógyszerkészítmény elõállítá-
sára

(21) P 05 00148
(54) Drótnélküli adatkommunikációra alkalmas pulzoximetriás mérõ-

fej és a használatával kialakított pulzoximetriás rendszer

(21) P 05 00190
(54) Eszköz látáskorlátozottak számára a környezet képének mechani-

kus (nyomás- vagy hang-) ingerként történõ átadásával

(21) P 05 00212
(54) Homo sapiens elektronikus szavazási rendszer és integrált kártya

(21) P 98 02013
(54) LIMRLL1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(21) P 99 01974
(54) Hátoldalvarratos tasak és annak alkalmazása

(21) P 99 03923
(54) Eljárás és berendezés mûanyag csõ alakítására,mûanyag csõ

A rovat 26 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 197.741 (21) 3397/87
(54) Eljárás antibiotikumok azetidinonszármazék köztitermékei elõál-

lítására

(11) 201.497 (21) 3340/87
(54) Eljárás kálium-fluorid szuszpenzió elõállítására vizes ammóni-

um-fluorid-oldatokból

(11) 203.307 (21) 3533/87
(54) Eljárás optikailag aktív alkoholok elõállítására és rezolválására

(11) 203.783 (21) 5380/88
(54) Eljárás szuperoxid-diszmutáz konjugátumok elõállítására

(11) 205.487 (21) 4190/90
(54) Nagynyomású kisülõlámpa

(11) 206.697 (21) 4575/90
(54) Eljárás tetrahidro-furán-karboxamid-származékok elõállítására

(11) 206.698 (21) 4576/90
(54) Eljárás N-benzil-tetrahidro-furán-karboxamid-származékok elõ-

állítására

(11) 207.203 (21) 4082/90
(54) Vizes közegû permetezhetõ kompozíció növények növekedési és

fejlõdési szakaszainak szabályozására

(11) 208.208 (21) 3585/89
(54) Univerzális önjáró eszközhordozó erõgép, fõként mezõgazdasági

munkaeszközök számára

(11) 209.027 (21) 2475/91
(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés elektromechanikus vezérlésû,

keresztrudas kapcsolású telefonközpontok szolgáltatásának bõví-
tésére és korszerûsítésére

(11) 210.524 (21) P 92 00169
(54) Eljárás szemcsékkel erõsített fémhab elõállítására és szemcsékkel

erõsített, zárt cellás fémhab

(11) 212.444 (21) P 93 02076
(54) Eljárás etilén kopolimerizálására

(11) 212.774 (21) P 92 02376
(54) BOROSTYÁN fajtanevû, korai érésû szójafajta (Glycine max(L)

Merr.)

(11) 212.775 (21) P 92 02397
(54) Bólyi-56 fajtanevû, közép-késõi érésû szójafajta (Glycine max

(L)Merr.)
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(11) 212.848 (21) P 94 03381
(54) Tömítõberendezés és eljárás betontestek közötti munkahézag ki-

töltésére

(11) 212.903 (21) P 92 02412
(54) Eljárás szerves fém fluorenilvegyületek elõállítására és felhasz-

nálásuk olefin polimerizációs eljárásban

(11) 213.085 (21) P 93 00815
(54) Egyirányú folyadékáramlást biztosító, javított abszorbens cikk,

különösen menstruációs váladék felfogására

(11) 213.531 (21) P 95 00018
(54) Eljárás többrétegû termék, különösen tartály, palack elõállítására

és többrétegû anyagból készült tartály, palack, valamint elõminta
a tartály, palack elõállítására

(11) 213.624 (21) P 93 01951
(54) Eljárás 2-klór-5-(amino-metil)-piridin elõállítására

(11) 213.626 (21) P 94 01981
(54) Eljárás klór-metil-piridin-származékok elõállítására

(11) 213.818 (21) P 95 00061
(54) Villamos motorkerék

(11) 214.348 (21) P 94 00191
(54) Javított folyadékelosztó képességû abszorbens cikkek, különösen

egészségügyi betétek

(11) 214.407 (21) P 93 02140
(54) Eljárás és berendezés formázott anyag elõállítására hulladékból

(11) 214.654 (21) P 94 02087
(54) Optikai rendszer, elsõsorban ujjlenyomat-beolvasó berendezéshez

(11) 214.908 (21) P 95 00490
(54) Eljárás 2,6-diklór-5-fluor-nikotinsav és 2,6-diklór-5-fluor-nikoti-

noil-klorid szintézisére

(11) 215.082 (21) P 97 00199
(54) Eljárás vizes aminoplaszt gyanták elõállítására, az így elõállított

gyanták és azok alkalmazása fa szerkezeti anyagok elõállítására

(11) 215.995 (21) P 93 02129
(54) Hidraulikus sebességváltó-mûködtetõ szerkezet

(11) 216.234 (21) 2422/91
(54) Személyi számítógép a meghajtóegységek azonosításával

(11) 217.278 (21) P 93 00068
(54) Fokozatmentes áttételû sebességváltó

(11) 217.316 (21) P 95 03717
(54) Rugalmas szalag, különösen kárpitszalag

(11) 217.395 (21) P 93 01957
(54) Váltásvezérlési eljárás és rendszer automatikus sebességváltókhoz

(11) 217.513 (21) P 96 01962
(54) Patron, különösen gázpatron

(11) 218.268 (21) P 97 00356
(54) Retinsav X-receptor ligandok

(11) 218.738 (21) 3685/89
(54) IBDV-vakcina és immunogén anyag, és eljárás elõállítására

(11) 218.866 (21) P 95 02155
(54) Katalizátorrendszer és eljárás széles molekulatömeg-eloszlású

poliolefinek elõállítására

(11) 218.888 (21) P 95 02017
(54) Javított minõségû, diffúzorral ellátott gázégõ

(11) 219.322 (21) P 96 02070
(54) Berendezés csatornaaknák formázására

(11) 219.382 (21) P 94 02157
(54) Paratiroid hormon és raloxifen alkalmazása csontfejlõdés elõsegí-

tésére

(11) 219.948 (21) P 97 00275
(54) Önkonfiguráló számítógéprendszer, valamint eljárás számítógép-

rendszer rendszerindítás során történõ konfigurálására

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

vas fürdõberendezés

(11) 220.592 (21) P 93 00228
(54) Eljárás diaminszármazékok és ezeket hatóanyagként tartalmazó

gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 220.767 (21) P 93 02138
(54) Fenil-imidazolidin-származékok, ilyen vegyületeket hatóanyag-

ként tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint eljárás elõállí-
tásukra

(11) 220.792 (21) P 96 00565
(54) Válaszlap kartondobozokhoz

(11) 220.804 (21) P 97 01155
(54) Személyszállításra szolgáló haszonjármû mennyezetburkolattal

(11) 220.836 (21) P 96 02014
(54) Nagyhatású kettõs fémcianid komplex kristályos katalizátorok

(11) 221.421 (21) P 97 00227
(54) Új topoizomeráz IV, ezt kódoló izolált nukleotid-szekvenciák és

az enzim alkalmazásai

(11) 221.495 (21) P 97 01144
(54) Eljárás a téves fordulatszám-szabályozás kiküszöböléséhez kefe-

nélküli egyenáramú motoroknál

(11) 221.644 (21) P 99 01897
(54) Berendezés összetett szál elõállítására

(11) 221.669 (21) P 99 02325
(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés négyszög alakú váltakozó he-

gesztõáram homlokmeredekségének növelésére

(11) 221.672 (21) P 00 02601
(54) Több mûveletre is alkalmassá tehetõ plazma-vágóberendezés
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(11) 222.097 (21) P 02 01784
(54) Eljárás elektrohidraulikus vezérlésû automata sebességváltó mû-

ködésének vizsgálatára

(11) 222.439 (21) P 96 00124
(54) 1,5-Benzodiazepinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények

(11) 222.554 (21) P 96 00688
(54) Eljárás és készülék környezetben jelen levõ közegben szerves ve-

gyület kis koncentrációjú szintjének környezetvédelmi célú meg-
figyelésére

(11) 222.637 (21) P 02 03090
(54) Berendezés elektromos kapcsolókészülék gyûjtõsínhez és tartó-

sínhez való kötésére

(11) 222.875 (21) P 02 02129
(54) GK 81 fajtanevû, igen korai, sima szemû, beltenyésztett kukorica-

vonal (Zea mays L.)

(11) 222.883 (21) P 02 02137
(54) GK 123 fajtanevû, jó kombinálódóképességû, hosszabb tenyész-

idejû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.226 (21) P 01 02171
(54) Nagy aprítási fokkal mûködõ kettõs kalapácstörõ

(11) 223.237 (21) P 98 02368
(54) Jelátviteli célú adapterkapcsolási elrendezés elektronikus alkat-

rész vagy alkatrészcsoport vezérlésére

(11) 223.293 (21) P 00 02583
(54) Gépjármûabroncs

(11) 223.531 (21) P 98 02253
(54) Eljárás mûanyag termékek elõállítására poliolefin mûgyantából

(11) 223.720 (21) P 00 02768
(54) Szerelvénytartó kábelcsatornához

(11) 223.786 (21) P 00 02840
(54) Eljárás és képsorozat közlekedési útvonalon mozgó megfigyelõ-

nek reklám- vagy információhordozó virtuális mozgókép létreho-
zására

(11) 223.905 (21) P 02 00532
(54) Gázkisülési lámpa, valamint eljárás annak elõállítására

(11) 224.009 (21) P 00 02644
(54) Aldóz reduktáz inhibitort és ACE inhibitort tartalmazó gyógyá-

szati készítmények

(11) 224.133 (21) P 98 01662
(54) Eljárás jó tárolhatósági jellemzõkkel rendelkezõ fogyasztói tej

elõállítására

(11) 224.140 (21) P 01 02971
(54) Abszorbens folyadék napkollektorban való alkalmazásra

(11) 224.677 (21) P 01 02762
(54) Eljárás színtévesztõ személyek számára valósághû színérzékelés

biztosítására, additív színkeverésen alapuló megjelenítõeszkö-
zöknél

(11) 224.694 (21) P 04 00839
(54) Immunológiailag kötõdõ molekulák, amelyek gátolják a trofob-

laszt sejtek szincíciális fúzióját

(11) 224.784 (21) P 00 02881
(54) Eljárás és berendezés digitális sztereokép létrehozására és megje-

lenítésére

(11) 224.887 (21) P 03 03076
(54) Eljárás és berendezés kitermelésbõl származó, túlnyomórészt

nemszemcsés kötött anyagot tartalmazó, helyszínen kinyert talaj
újrafeldolgozására visszatöltésként való felhasználásra azonnal
alkalmas anyaggá

(11) 224.904 (21) P 04 00978
(54) Hidraulikus szabályozási kör gépjármû felfüggesztõrendszeréhez

(11) 225.567 (21) P 95 02270
(54) 1,3-Dioxo-6-(3-metil-amino-propil)-1,2,3,6-tetrahidro-4-(tio-

fén-3-il)-pirrolo[3,4-c]karbazol, hatóanyagként e vegyületet tar-
talmazó gyógyászati készítmény és alkalmazásuk

A rovat 72 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 225.238 (21) P 00 04287
(54) Venlafaxin-hidrokloridot tartalmazó nyújtott hatóanyag-leadású

készítmény, és eljárás elõállítására

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 219.702 (21) P 99 01694
(54) Fluoreszcens lámpa, valamint fluoreszcens barnítólámpa-elren-

dezés barnító kamrához

(11) 221.574 (21) P 99 01907
(54) Fluoreszcens lámpa, valamint fluoreszkáló barnítólámpa-elren-

dezés barnítókamrához

(11) 223.214 (21) P 01 00147
(54) Eljárás csõvezeték alatti tér kitermelt talaj felhasználásával törté-

nõ kitömésére, eszköz az eljárás foganatosítására, berendezés
csõvezeték alatti talaj tömörítésére, továbbá talajtömörítõ szerke-
zet

(21) P 02 01908
(54) Szúnyoglárvairtó készítmények hordozóanyaga és szúnyoglárva-

irtó készítmények, eljárás ezek elõállítására és kijuttatására, vala-
mint légi és vízi úton végzett szúnyoglárvairtás

(21) P 02 02140
(54) Záróelem nagynyomású közeg tárolására való tartály, például

patron, zárására

A rovat 5 db közlést tartalmaz.
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Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító

határozat visszavonása RH9A

(21) P 00 04710
(54) Eljárás 3-izopropil-1H-2,1,3-benzotiadiazin-4(3H)-on-2,2-dio-

xid elõállítására

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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