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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

(11) T/77 087
(21) P 97 01972
(54) Gaba A-receptor módosítására alkalmas androsztán- és pregnánvegyületek, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 00 04347
(54) Vegyületek nõi szexuális diszfunkció kezelésére

(21) P 00 03581
(54) IL-8 receptor antagonista hatású benzizotiazolszármazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 03641
(54) Vitronektin receptor antagonista hatású dibenzocikloheptén-származékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 03751
(54) Eljárás ergoszterol és köztitermékeinek elõállítására rekombináns
élesztõ alkalmazásával

(21) P 00 04348
(54) Vegyületek nõi szexuális diszfunkció kezelésére
(21) P 00 04349
(54) Vegyületek nõi szexuális diszfunkció kezelésére

(21) P 00 04654
(54) Alkohol lehasadása közben elasztomerré térhálósítható szerves
polisziloxán massza

(21) P 02 04165
(54) Eljárás stabil víz-tüzelõanyag emulzió folyamatos elõállítására,
és berendezés ennek kivitelezésére

(21) P 01 02530
(54) Emlõmirigy-specifikus gén-expresszáló rendszer az õshonos koreai kecske béta-kazein promoter régiójának felhasználásával

(21) P 02 04281
(54) Eljárás glukagonszerû peptid-1 vegyületek szolubiliázálására

(21) P 01 03504
(54) Indeno-, nafto- és benzociklohepta-dihidrotiazol-származékok,
eljárás elõállításukra és alkalmazásuk anorektikus gyógyszerekként

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 01 03505
(54) Benzoxazin- és benzotiazin-származékok, eljárás az elõállításukra, valamint alkalmazásuk gyógyszerkészítményekben
FD9A

(11) T/73 750
(21) P 96 00749
(54) Paszta formájú tisztítószer

(21) P 01 03515
(54) Eljárás 6,6-dialkoxi-5-hidroxi-3-oxo-hexánsavészterek elõállítására

(11) T/75 873
(21) P 96 00674
(54) Tiazolidindionszármazékok és rokon antihiperglikémiás szerek
alkalmazása káros állapotok kezelésére nem inzulinfüggõ cukorbetegség kialakulásának kockázata esetén

(21) P 01 03529
(54) Javított eljárás felületaktív anyagok elõállítására adszorptív elválasztással és az eljárás termékei

(11) T/75 935
(21) P 96 01738
(54) Javított gyógyszerészeti tulajdonságokkal rendelkezõ ösztramusztinkészítmények

(21) P 01 03570
(54) Epesavakhoz kapcsolt propanolaminszármazékok lipidanyagcsere-zavarok kezelésére és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 00219
(54) Királis 1-aril- és 1-heteroaril-2-helyettesített etil-2-aminok sztereospecifikus elõállítása

(21) P 01 03592
(54) Berendezés tárgyak elcsúszásának megakadályozására

(21) P 00 00255
(54) Gombaellenes proteinek, az ezeket kódoló DNS és az ezt tartalmazó gazdák

(21) P 01 03641
(54) Vírusellenes purinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények és alkalmazásuk

(21) P 00 03513
(54) Apoptózist indukáló monoklonális antitest

(21) P 01 03774
(54) Kettõs fém-cianid katalizátorok poliéter-poliolok elõállítására
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(21) P 01 03881
(54) 2-Imidazolin-5-on-származékot tartalmazó, szinergetikus fungicid készítmény és alkalmazása
(21) P 01 03993
(54) Ekdizonreceptorok és eljárások alkalmazásukra
(21) P 01 04211
(54) Tirozin-kinázok irreverzibilis inhibitoraként ható N-[4-(4-fluor-3-klór-anilino)-7-(3-morfolino-propoxi)-6-kinazolinil]-akrilamid és a vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 01 04408
(54) Mammaglobin, egy szekretált emlõspecifikus mellrák fehérje
(21) P 02 02323
(54) Eljárás víziszárnyasok tömésére és automatikus tömõberendezés
az eljárás megvalósítására
(21) P 02 02626
(54) Növelt stressztolerancia létrehozása kukoricában, sejtciklust szabályozó gének expressziójának módosításával
(21) P 02 02644
(54) Fémorganikus katalizátorkompozíciók
(21) P 02 02698
(54) Az N-metil-N-(3-{3-[2-tienilkarbonil]-pirazol-[1,5-alfa]-pirimidin-7-il}-fenil)acetamid polimorf módosulatai, elõállításuk, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 02746
(54) Fémorganikus katalizátorkompozíciók

(21) P 03 01026
(54) Arginin alkalmazása gyógyszer elõállításában a gyógyszerek intravénás beadásával társuló mellékhatások megelõzésére és kezelésére
(21) P 03 01095
(54) D-pantoténsavat és/vagy sóit tartalmazó állattakarmány-kiegészítõ, javított eljárás elõállítására és alkalmazása
(21) P 03 01674
(54) Plazmát elõállító berendezés, ionizáló eljárás, a találmány szerinti
berendezés és az eljárás használatának megvalósítása
(21) P 03 02134
(54) Berendezés helyiség levegõjének regenerálására
(21) P 03 02139
(54) Erõtároló fokozatkapcsolóhoz
(21) P 03 02205
(54) Ágyazás vágányszakaszhoz
(21) P 03 02302
(54) Morfolin-acetamid-származékok gyulladásos betegségek kezelésére, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 02585
(54) Egy egyén allergiás reakcióra való hajlamának csökkentésére képes tejsavbaktériumok
(21) P 03 02903
(54) Eljárás királis vegyületek elõállítására

(21) P 02 02783
(54) Viszonyítási eljárás MR-olvasó fejek ellenállásának mérésére
(21) P 02 02787
(54) 5-HT1B antagonista piperazinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 02797
(54) Javított stabilitású készítmények
(21) P 02 02807
(54) Az ischemia kezelésére szolgáló vegyületek

(21) P 03 02992
(54) Tartóelem tolóajtó felsõ vezetõsínjének rögzítéséhez
(21) P 03 03107
(54) Gyulladásos betegségek kezelésére alkalmazható vegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03379
(54) Savérzékeny vegyületek, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02983
(54) Metakrilsav-kopolimert, dimetikont, gyöngyházfényt biztosító
szert és kationos polimert tartalmazó kozmetikai készítmények és
alkalmazásuk

(21) P 03 03545
(54) Daganatnövekedés-gátlók és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02985
(54) Metakrilsav-kopolimert, szilikont és kationos polimert tartalmazó kozmetikai készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 03776
(54) Környezetbarát égésgátló és lángmentesítõ anyag elõállítási módszer és összetétel

(21) P 02 03173
(54) Metformint és N-[2-hidroxi-3-(1-piperidinil)-propoxi]-piridin-1-oxi-3-karboximidoil-kloridot tartalmazó kombinált hatóanyagos gyógyászati készítmény

(21) P 04 00209
(54) Biológiailag lebomló, papírbevonó anyagok és eljárás elõállításukra

(21) P 02 03448
(54) Monoamin újrafelvétel inhibitorként alkalmazható új biaril-éterszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00408
(54) Makromolekulák kémiai módosítására alkalmas rétegelt gél mikrostruktúra
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(21) P 04 00900
(54) Ciklodextrin és származékai elválasztására szolgáló kromatográfiás állófázis
(21) P 04 01282
(54) Optikailag aktív O-(3-piperidino-2-hidroxi-1-propil)-nikotinsav-amidoximot tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 04 01498
(54) Elektrolizáló cella különösen klórnak elektrokémiai úton történõ
elõállítására
(21) P 04 01499
(54) Indolszármazékok, mint COX II inhibítorok
(21) P 04 01547
(54) Eljárás öntvények elõállítására, formázóhomok és annak alkalmazása az eljárás végrehajtására
(21) P 04 01585
(54) Fertõzõ, marhában elõforduló, vírusos hasmenés vírusklónja

(21) P 05 00049
(54) Örvénylõ menetmaró berendezés dupla tárcsával, mesteranyával
és forgatófejjel
(21) P 05 00122
(54) Többfunkciós forgattyús hajtómûvû belsõ égésû motor, növelt
mechanikai hatásfokkal, osztatlan fõtengellyel, változtatható sûrítési aránnyal, a dugattyú és a fõtengely közötti kiegyenlített
különleges kapcsolattal
(21) P 05 00191
(54) Vonós hangszer, fõleg hegedû
(21) P 05 00263
(54) Szerkezet valamely testre ható dinamikus erõhatás rugalmas csillapítására, különösen cipõtalpszerkezet, fõként sportcipõhöz; valamint csillapítótag ilyen szerkezetekhez

(21) P 04 01636
(54) Szerelvény két test egymáshoz kapcsolásához
(21) P 04 01641
(54) Szubsztituált diazinonszármazékok mint foszfodiészteráz IV inhibitorok alkalmazása
(21) P 04 01678
(54) 2-Amino-6-(2,4,5-szubsztituált-fenil)piridin-származékok és alkalmazásuk nitrogén(II)oxid szintáz inhibitorként és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01685
(54) Eljárás gázdiffúziós elektródok elõállítására

(21) P 05 00646
(54) Biztonságos biometrikus személyazonosság-ellenõrzés
(21) P 05 00791
(54) Szabályozott felszabadulású clarithromycin vagy tinidazol készítmény
(21) P 06 00437
(54) Eljárás kritikus betegségekkel összefüggõ mortalitás és szövõdmények csökkentésére
(21) P 06 00449
(54) Eljárások a májfibrózis és a hepatitis C vírus fertõzés kezelésére

(21) P 04 01734
(54) Eljárás nagynyomású üzemanyag-tároló elõállítására
(21) P 04 01735
(54) CCR1 receptor antagonista hatású piperazinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 04 01802
(54) Fókuszálási eljárás tárgylemezek nagy sebességû digitalizálásához, valamint tárgylemezmozgató mechanika, fókuszoptika és
optikai távolságmérõ az eljárás foganatosításához
(21) P 04 01849
(54) Kinuklidinszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, továbbá ezek alkalmazása M2 és/vagy M3 muszkarin
receptor inhibitorként

(21) P 04 02141
(54) Herbicid készítmény és eljárás alkalmazására

(21) P 04 02348
(54) Kompozíció és eljárás folyékony szénhidrogének, halogénezett
szénhidrogének megkötésére
(21) P 04 02681
(54) Spirálpályás kimenõ áramú transzformátor, a spiráltranszformátor

(21) P 04 01479
(54) Sokmérõhelyes tálca hõvezetõ mûanyagból

(21) P 04 01944
(54) Gyûrûs teljesítmény-oszcillátor

(21) P 04 02142
(54) Kombinációs ösztrogén-gestagen készítmény és alkalmazása

(21) P 06 00450
(54) Gyulladásos reakciókat moduláló vegyületek kimutatására szolgáló eljárások és készítmények
(21) P 06 00455
(54) Egy alfa-glükozidáz inhibitort és egy 4-oxobutánsavat tartalmazó
gyógyászati készítmény és ennek alkalmazása cukorbetegség
kezelésére
(21) P 06 00518
(54) Információfeldolgozási eljárás, információterminált támogató szerver, együttmûködési rendszer, és információfeldolgozási programot
tároló adathordozó
(21) P 06 00525
(54) Peszticid toxinok és gének Bacillus laterosporus törzsekbõl
(21) P 98 02022
(54) Dopamin agonista terápiával összefüggõ mozgászavar kezelése
AMPA receptor antagonistával
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(21) P 98 02121
(54) Imidazolinszármazékok, eljárás elõállításukra és e vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02650
(54) Emelt tápértékû és alacsonyabb elõállítási költséggel rendelkezõ
csalános lekvárféleségek elõállítására

(21) P 98 02143
(54) 5-Tagú heterociklusos vegyületek, eljárás elõállításukra és e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00303
(54) Élelmiszer-ipari termék
(21) P 05 00771
(54) Eljárás mûanyaggal adalékolt aszfaltbeton elõállítására

(21) P 99 00372
(54) Eljárás amorf alkáli-szilikátok elõállítására impregnálással

(21) P 98 02518
(54) Szulfonamidcsoporttal szubsztituált benzopiránszármazékok, eljárás elõállításukra, gyógyszerként történõ alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 03153
(54) Helicobacter pylori élõ vakcina
(21) P 99 03874
(54) Eljárás optikailag aktív eritro-3-amino-2-hidroxivajsav-származékok és a megfelelõ észterek elõállítására

(21) P 04 02652
(54) Szûrõ, elsõsorban porszívózsákokhoz

A rovat 90 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 99 04703
(54) Aminotiofén-karbonsav-amidok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

A rovat 16 db közlést tartalmaz.
FA9A

(21) P 00 03713
(54) Króm- és biotin-tartalmú gyógyászati készítmény II típusú diabétesz kezelésére

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(21) P 00 04086
(54) Mûanyag és vezetõképes mûanyagból álló tárgy

(11) 197.966
(21) 4310/87
(54) Berendezés füstgázok fényelnyelési képességének, fõleg gépjármûmotorok füstemissziójának zárt térben való mérésére

(21) P 00 04493
(54) Észterezõ katalizátorok

(11) 198.386
(21) 4661/88
(54) Javított kapszulák

(21) P 01 04335
(54) Protein alkalmazása gyulladást keltõ immunválasz-serkentõ gyógyszer elõállítására

(11) 202.232
(21) 4541/89
(54) Eljárás 3-piperinidil-indazol- származékok és hatóanyagként e
vegyületeket tartalmazó antihipertenzív hatású gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 01 05058
(54) Perifériás benzodiazepin receptorhoz kötõdõ anyag alkalmazása
kutánstressz kezelésére

(11) 203.232
(21) 5103/89
(54) Eljárás új piridil- és pirimidinil-származékok elõállítására

(21) P 02 03444
(54) Az (S)-2-etoxi-3-[4-{2-[4-(metánszulfonil-oxi)-fenil]-etoxi}-fenil]-propionsav kristályos formája, eljárás elõállítására, alkalmazása és az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(11) 203.475
(21) 4897/89
(54) Eljárás apoplexia cerebri kezelésére alkalmas, tetrahidronaftalin-,
benzindol-, illetve pirimidinszármazék szerotonin agonista hatóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 203.778
(21) 4024/87
(54) Glikolmentes fagyálló hûtõfolyadék

(21) P 02 03608
(54) Eljárás alumíniumötvözet alapfelület elõkezelésére
(21) P 03 03667
(54) Eljárás és berendezés ásványi kötõanyagú mikroszemcsés keverék elkészítésére
(21) P 04 01249
(54) Kerámiai kötésû szupercsiszoló szerszám és eljárás elõállítására
(21) P 04 02174
(54) A tejelõállítás és feldolgozás táplálkozás-élettanilag indokolt,
ugyanakkor gazdaságosabb és környezetkímélõbb eljárásrendjének kialakítása, a pre- és probiotikus táplálkozás tükrében

(11) 204.698
(21) 4682/88
(54) Eljárás emlõgyulladás és más Staphylococcus-fertõzés kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 207.849
(21) 5966/90
(54) Eljárás diszubsztituált acetilén-csoportot tartalmazó és retinsavszerû biológiailag aktív vegyületek és a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 207.949
(21) 5910/90
(54) Eljárás agyi iszkémiás eseményekbõl származó idegkárosodás
megelõzésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására
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(11) 208.926
(21) 4027/87
(54) Eljárás új vírusellenes kompozíció elõállítására
(11) 209.315
(21) 4891/88
(54) Eljárás katalizátorkészítmény elõállítására és etilén polimerizálására
(11) 210.384
(54) Rögzítõeszköz

(11) 218.597
(21) P 96 00759
(54) Eljárások és készítmények hatékony nukleinsavszekvenáláshoz

(21) 5190/87
(11) 218.618
(21) P 94 02609
(54) Nemszövött anyag

(11) 211.221
(21) 5890/90
(54) Eljárás ónvegyületek eltávolítására ipari véggázokból

(11) 218.639
(21) P 96 02573
(54) Eljárás munkát végzõ személy munkavégzõ képességének meghatározására

(11) 213.952
(21) P 95 02736
(54) Dohány vírusbetegségeinek leküzdésére alkalmas készítmény, eljárás elõállítására és alkalmazására
(11) 216.038
(21) P 95 02744
(54) Érzékelõelrendezés olvadékok hõmérsékletének méréséhez, hõmérsékletmérõ készülék az érzékelõelrendezéssel, valamint eljárás kriolitolvadékok hõmérsékletének mérésére
(11) 216.125
(54) Feszítõék

(11) 218.522
(21) P 95 02706
(54) Eljárás tagolt felületû támasztóelem felületi kialakítására és tagolt
felületû támasztóelem szövés nélküli textília gyártásához, valamint eljárás és berendezés szövés nélküli textília gyártására

(11) 218.644
(21) P 97 01496
(54) Vezetõrendszer önjáró jármûhöz, valamint eljárás önjáró jármû,
elsõsorban golfkocsi kormányzására
(11) 218.650
(21) P 96 02599
(54) Eljárás textilszerkezetû anyagokból ballisztikai védõeszközök,
elsõsorban ballisztikai védõmellények védõpaneljeinek elõállítására

(21) P 96 01320
(11) 218.952
(21) P 96 00593
(54) Aszferikus kontaktlencse és eljárás annak elõállítására

(11) 216.474
(21) 2843/91
(54) Eljárás számítógépes rendszer virtuális tárolójának elõre meghatározott kapacitású címterületekre osztására
(11) 216.531
(21) P 94 02784
(54) Mérõtokos vízfogyasztásmérõ

(11) 219.697
(54) Villamos lámpa

(21) P 99 03303

(11) 219.753
(21) P 96 02491
(54) Készülék csõvezeték leágazási pontjának burkolására

(11) 217.355
(21) P 95 02666
(54) Szegedi TC-358 fajtanevû, silózásra is alkalmas szemeskukorica-hibrid (Zea mays L.)
(11) 217.719
(21) P 96 02715
(54) Eljárás frekvenciaugrásos rádiókommunikációt használó, vezeték nélküli hálózatban az ugrás meghatározására
(11) 217.941
(21) P 95 03553
(54) Aktív kompressziót és dekompressziót biztosító újraélesztõ készülék
(11) 218.145
(21) P 97 02286
(54) Kriolit-ellenálló tûzálló anyag
(11) 218.226
(21) P 95 00747
(54) Záróelem nagynyomású kisülõlámpákhoz és eljárás a záróelem
elõállítására
(11) 218.334
(21) P 97 01990
(54) Berendezés elektromosan feltöltött részecskékbõl álló permet
vagy áram kialakítására, szilárdtest-feszültséggenerátor ilyen berendezéshez, és eljárás nagyfeszültségû feszültséggenerátor elõállítására ilyen berendezéshez
(11) 218.343
(21) P 96 00608
(54) Padló- és falburkolásra vagy autóiparban belsõ burkolatok kialakítására alkalmas kompozittermék és eljárás elõállítására

(11) 219.826
(21) P 96 00789
(54) Inzulint szekretáló sejtvonalak és eljárások elõállításukra
(11) 219.870
(21) P 96 02492
(54) Készülék csõvezeték leágazási pontjának beépítésére
(11) 219.871
(21) P 96 02493
(54) Eljárás csatlakozóvezeték fõvezetékhez csatlakoztatására
(11) 220.212
(21) P 97 01770
(54) Berendezések és eljárások szemcsés anyagok elektrosztatikus
permetezésére
(11) 220.446
(21) P 97 02266
(54) N-(orto-szubsztituált benzil-oxi)imin-származékok, elõállításuk,
intermedierjeik és felhasználásuk fungicidként, akaricidként
(11) 220.659
(21) P 99 03209
(54) Forrasztóanyag-mentes alumíniumforrasztás
(11) 220.669
(21) P 93 02734
(54) Eljárás diabéteszes szövõdmények kezelésére vagy megelõzésére
szolgáló gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 221.191
(21) P 95 00929
(54) 7-Szubsztituált oxaszteroidvegyületek, eljárás elõállításukra és az
ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(11) 221.645
(21) P 98 02150
(54) Eljárás közlekedési létesítmények és mûtárgyak folyadékzáró
szigetelésének megvalósítására
(11) 221.656
(21) P 99 01214
(54) Bevonat belsõ csõfelülethez, eljárás ilyen bevonat belsõ csõfelületen való alkalmazására, ilyen bevonattal ellátott kétrétegû félkész termék, valamint eljárás ilyen félkész termék gyártására
(11) 221.979
(21) P 98 02372
(54) Szomatosztatin gyûrûspeptid-analógjai
(11) 222.358
(54) Tetõlégcsatorna

(21) P 97 01474

(11) 222.564
(21) P 95 02841
(54) Heterogyûrûvel helyettesített imidazolidinszármazékok, elõállításuk, e vegyületek gyógyszerként történõ alkalmazása és ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 222.792
(21) P 98 02003
(54) Csuklós kocsi kombinált teherszállításra

(11) 223.607
(54) Jármûszerelvény

(21) P 00 03683

(11) 223.655
(21) P 01 03717
(54) Többköpenyû, kör, illetve körszelet alaprajzú oszlop vízterápiás
kezelésekhez
(11) 223.803
(21) P 00 03661
(54) Rétegelt poliolefinalapú fólia, különösen talpas-szelepes
és/vagy talpas párnazsákok gyártására, valamint eljárás e fólia
elõállítására
(11) 224.029
(21) P 98 02156
(54) Szulfonamiddal szubsztituált krománok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk gyógyszerként, valamint ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 224.044
(21) P 97 02015
(54) Mikrobicid hatású fenil-oxazolidinon-származékok és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 224.047
(21) P 01 00209
(54) Kartondoboz-feltöltõ berendezés

(11) 222.815
(21) P 96 00689
(54) Természetes anyagú granulátum, eljárás elõállítására és az abból
készült formatest
(11) 222.893
(21) P 00 03746
(54) Berendezés és eljárás ivóvíz tisztítására, valamint eljárás ivóvíztisztító berendezés mûködtetésére
(11) 222.919
(21) P 98 02583
(54) Forgódugattyús gép, fõleg belsõ égésû motor

(11) 224.055
(21) P 00 04381
(54) Eljárás aszparaginsav -és/vagy glutaminsavcsaládba tartozó aminosavak mikrobiális termeltetésére, és hatóanyagok az eljárásban
történõ alkalmazásra
(11) 224.063
(21) P 98 02151
(54) Eljárás hordozós ón-platina katalizátorok elõállítására és az így
elõállított katalizátorok
(11) 224.256
(21) P 01 03756
(54) Szélgép pneumatikus erõátvitellel

(11) 222.959
(21) P 00 03815
(54) Víztisztító és szolgáltató berendezés, és eljárás víz tisztítására

(11) 224.284
(21) P 01 00181
(54) Csomagológép és eljárás áruk kartondobozokba csomagolásához,
valamint vezérlõberendezés és vezérlési eljárás a csomagológép
mûködésének vezérléséhez

(11) 222.971
(21) P 01 03933
(54) Folyadékot gázzal telítõ berendezés és biztonsági eszköz
(11) 222.989
(21) P 96 00206
(54) Apoptózist kiváltó monoklonális ellenanyagok

A rovat 68 db közlést tartalmaz.

(11) 223.277
(21) P 98 02153
(54) Mérési eljárás térfogati olaj/víz tartalom szonikus úton történõ
meghatározására, továbbá berendezés mérõcellával az eljárás
megvalósítására
(11) 223.381
(21) P 01 03847
(54) Kettõs fém-cianid-katalizátorok alkalmazása poliéter-poliolok
elõállítására
(11) 223.391
(21) P 01 00300
(54) Élõlény alakú demonstrációs berendezés
(11) 223.575
(21) P 99 03890
(54) Biológiailag lebontható poliészterek, eljárás az elõállításukra és
alkalmazásuk
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NF4A

(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.)
(11) 214.351
(21) P 96 03077
(54) Berendezés jármûvek parkolóházon belüli automatikus szállítására
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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