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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 01 00634
(54) Pentaeritrit-tetranitrátot tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 99 00964
(54) Proteáz inhibitorok és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(21) P 01 01110
(54) Biciklusos vegyületek, az elõállításukra szolgáló eljárás és az e
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(21) P 01 03612
(54) Alfa2-antagonista benzotiofén[3,2-c]piridinek, eljárás elõállításukra, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
és alkalmazásuk gyógyszerként

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/74 161
(21) P 96 00889
(54) Piridazino-kinolin-vegyületek, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és intermedierek
(11) T/76 266
(21) P 95 03099
(54) Új piperazinil-alkil-tio-pirimidin-származékok, ilyen hatóanyagokat tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás a hatóanyagok elõállítására
(11) T/77 408
(21) P 97 02298
(54) Dibenz[c,f]izoxazolo[2,3-a]azepin-származékok, elõállítási eljárásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 00148
(54) Haszonállat-nyálkahártya eredetû kompetitív kizáró tenyészet
enteropatogén baktériumok visszaszorítására
(21) P 00 00523
(54) Éterlipid/kiegészítõ alakú lipid kombinációt tartalmazó hordozók
és terápiai alkalmazásuk
(21) P 00 01634
(54) Szénhidrátok tisztítása ultraszûréssel, fordított ozmózissal és nanoszûréssel

(21) P 01 03749
(54) Triciklusos delta3-piperidinek mint gyógyszerkészítmények hatóanyagai és eljárás az elõállításukra
(21) P 01 03779
(54) Gyûrûs keton peroxidok robbanóképességének javított csökkentése
(21) P 01 03887
(54) N-aralkilaminotetralinok neuropeptid Y Y5 receptor ligandumként és ilyen vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 04002
(54) alfa2-Antagonista triciklusos delta3-piperidinek, eljárás elõállításukra, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
és alkalmazásuk gyógyszerként
(21) P 01 04019
(54) N-metil-D-aszpartát (NMDA) antagonisták megelõzõ alkalmazása
(21) P 01 04030
(54) Tranzisztor tömb
(21) P 01 04085
(54) Vazopresszin antagonisták alkalmazása pulmonáris hipertenzió
kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 00 03875
(54) Aminálási eljárás
(21) P 00 03989
(54) Eljárás egy triazolin herbicid elõállítására és az eljárás intermedierei

(21) P 01 04102
(54) Eljárás mezõgazdasági termények tüzelõanyagként való hasznosítására

(21) P 00 04032
(54) Mikrofonokat tartalmazó hallókészülék

(21) P 01 04336
(54) Eljárás ciánvegyülettel szennyezett anyagok ártalmatlanítására

(21) P 00 04036
(54) Eljárás aromás vegyület elektrofil szubsztitúciójára

(21) P 01 04430
(54) Membrán-elektrolíziscella aktív gáz/folyadék szétválasztással

(21) P 01 00287
(54) Rákellenes hatású tienopirimidin- és tienopiridin-származékok

(21) P 01 04602
(54) Fûtõelrendezés
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(21) P 02 00207
(54) Helyettesített 2-aril-(heteroaril)-imidazo [1,2-a]pirimidin-származékok, elõállításuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 00506
(54) Szûrõszerelvény fõleg háztartási porszívóhoz

egyidejû ártalmatlanítására, ill. újrahasznosíthatóvá tételére szolgáló eljárás
(21) P 03 01340
(54) Ólommentes kémiai nikkelötvözet
(21) P 03 01363
(54) Javított intercelluláris bejuttathatóságú dioxolán analógok

(21) P 02 03139
(54) Foszfodiészteráz VII-gátló imidazolszármazékok és alkalmazásuk gyógyszerként
(21) P 02 03187
(54) Izoxazolszármazékok mint foszfodiészteráz VII inhibitorok és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 03263
(54) Változtatható méretû térelem

(21) P 03 01582
(54) Kalcilitikus hatású vegyületek és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01933
(54) Eljárás és rendszer digitális rajz generálására
(21) P 03 02111
(54) Eljárás por alakú bevonatok nemfémes felületekre történõ felvitelére

(21) P 02 03288
(54) Foszfodiészteráz VII inhibitor hatású pirrolszármazékok, ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 03290
(54) Indeno-, nafto- és benzociklohepta-dihidrotiazol-származékok, a
vegyületek elõállítása és anorexiás gyógyszerként történõ alkalmazásuk
(21) P 02 03325
(54) Biciklusos aminosavak, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 03422
(54) Foszfodiészteráz VII inhibitor hatású imidazolszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02145
(54) Hornyolt lécek és önbeakasztó eresztékek fõleg padló kialakítására és eljárás a léc gépi megmunkálására
(21) P 03 02543
(54) Csapfûtõ izzító csapgyertyában és izzító csapgyertya
(21) P 03 02622
(54) Ellenõrzött hatóanyag-leadású, biológiailag lebontható mikrorészecskék, amelyek csökkentett molekulatömegû, tisztított amilopektinalapú keményítõt tartalmaznak
(21) P 03 02636
(54) Hasított, burkolt víruskészítmény
(21) P 03 02663
(54) Növelt viszkozitású halogénezett elasztomer készítmények

(21) P 02 03544
(54) Tökéletesített bevonatos csiszolókorongok
(21) P 02 03682
(54) Eljárás foszfodiészteráz-4 inhibitor beadására

(21) P 03 02722
(54) Pirazolszármazékok, vírusos betegségek kezelésére és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, továbbá pirazolszármazékok alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 02 03826
(54) Eljárás egy élõlényben keringõ vér viszkozitásának a meghatározására, berendezés az eljárás lebonyolítására, berendezés folyadék mozgásának detektálására, valamint berendezés egy szerkezeti viszkozitású folyadék viszkozitásának a meghatározására

(21) P 03 02761
(54) Kombinált szelektív dopamin D2 receptor antagonista és 5-HT1A
receptor agonista hatású vegyületek alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 02 03846
(54) Folyadéktisztító eljárás és berendezés

(21) P 03 02901
(54) Cianoaril-(vagy cianoheteroaril)-karbonil-piperazinil-pirimidinek új származékai, elõállításuk, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03967
(54) Tartószerkezet síkantennákhoz és eszköz az antennabeállítás szabályozására

(21) P 03 02983
(54) Termoplasztikus készítmények halogénezett elasztomerekhez

(21) P 02 04139
(54) N-[6-metoxi-5-(2-metoxifenoxi)-2-(2-pirimidinil)-4-pirimidinil]-2-fenileténszulfonamid alkalmazása endotelin okozta fájdalmat csökkentõ gyógyászati készítmény elõállítására

(21) P 03 03040
(54) Készítmények és eljárások a plazma lipoprotein szintjének és a
cardiovascularis betegségek kockázati tényezõinek csökkentésére

(21) P 02 04466
(54) Szárazelem-hulladékok és növényvédõ szerekkel, kemikáliákkal,
kellemetlen szagú anyagokkal szennyezett mûanyag hulladékok

(21) P 03 03233
(54) Tortaszeletelõ és -adagoló
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lításukra és az 1H-kinoxalin-2-on vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03313
(54) Transzdermális gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03352
(54) Javított eljárás gabapentin intermedier elõállítására

(21) P 04 01831
(54) Szubsztituált 1H-kinolin-2-on-vegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03412
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysótartalmának koncentrálására

(21) P 04 01854
(54) COX-2 inhibitorokat és aszpirint tartalmazó kombinációk

(21) P 03 03536
(54) Azonosító jelzéssel ellátott tárolóegység

(21) P 04 01947
(54) Eljárás és berendezés postai küldemények feldolgozására

(21) P 04 00045
(54) Hálóhelybõvítés lakójármûvekhez

(21) P 04 01961
(54) Nagysebességû, fogómentes lemeztábla-továbbítás

(21) P 04 00394
(54) Hidromechanikus elsõkerék-hajtás motorkerékpárokhoz

(21) P 04 01983
(54) N’-4-(1,1-Dioxo-izotiazolidin-2-il)-fenil-karbonsavamid-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és a vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00832
(54) Új amido-alkil-piperidin- és amido-alkil-piperazin-származékok,
és ilyen származékokat hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01598
(54) Heterogyûrûs vegyületek a vizeletvezetõ rendszer rendellenességeinek kezelésében való használatra, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01632
(54) Kvaterner ammónium-hidroxidok tisztaságának javítására szolgáló eljárás elektrolízissel kétterû cellában
(21) P 04 01646
(54) Tumorellenes hatású kinazolinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01647
(54) Új béta-fenil-alfa-oxi-propionsav-származékok, elõállítási eljárásaik és gyógyszerészetileg fontos vegyületek elõállításánál történõ felhasználásuk
(21) P 04 01649
(54) Benzoxazin-, benzotiazinszármazékok és gyógyszerkészítményeik
(21) P 04 01667
(54) 2-Oxo-1-pirrolidin-származékok alkalmazása diszkinézia és
mozgási rendellenességek kezelésére szolgáló gyógyszer elõállítására
(21) P 04 01776
(54) Intraorálisan szétesõ valdekoxib készítmények porlasztásos szárítási eljárással elõállítva

(21) P 04 01994
(54) Tumorellenes hatású kinazolinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02076
(54) Szubsztituált indolok, eljárás az elõállításukra és fájdalomcsillapítókénti alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02289
(54) Gyógyhatású azabiciklusos csoporttal helyettesített kondenzált
heteroaril-származékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 04 02364
(54) Gyorsan oldódó, nagy koncentrációjú ribavirinkészítmények
(21) P 04 02383
(54) GE 81112 A., B., B1 faktor antibiotikumok, gyógyászatilag elfogadható sóik és kompozícióik, valamint felhasználásuk
(21) P 04 02402
(54) Eljárás és berendezés postai küldeményeken elhelyezett grafikus
információk feldolgozására
(21) P 05 00117
(54) Eljárás normálistól eltérõ sejtszaporodás kezelésére szolgáló helyettesített kinazolinszármazékok elõállítására
(21) P 05 00400
(54) Esszenciális nyomelemeket tartalmazó, lizinalapú készítmények
és eljárás az ezek hatóanyagát képezõ fém-lizin-kelátok elõállítására

(21) P 04 01796
(54) Eljárás faalapú anyagok ragasztására

(21) P 05 00446
(54) Eljárás bioalkohol és természetes alapú mûtrágya elõállítására elsósorban cukorgyári berendezésekben

(21) P 04 01804
(54) Eljárás és berendezés postai küldemények feldolgozására

(21) P 05 00561
(54) Szobai gerincregerenáló inverziós állvány

(21) P 04 01829
(54) Szubsztituált 1H-kinoxalin-2-on-vegyületek és szubsztituált
4-aril- vagy 4-heteroaril-ciklohexán-vegyületek, eljárás az elõál-

(21) P 05 00567
(54) Normál és inverz ûrmérték-skálázású cumisüveg
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(21) P 05 00663
(54) Megbízhatóan mûködõ multifunkcionális szerkezetû térbeli logikai játék, fõleg fogyatékosoknak

(21) P 98 02545
(54) Cefalosporinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 05 00704
(54) Biztonsági szeleppel ellátott szifonfej

(21) P 99 00753
(54) Kromon- és kumarinszármazékok, alkalmazásuk és a vegyületeket hatóanyagként tartalmazó fungicid készítmények

(21) P 05 00721
(54) Eljárás természetes hatóanyagú és gyógyhatású készítmény elõállítására

(21) P 99 03350
(54) Eljárás fagylaltkészítmény elõállítására

(21) P 05 00748
(54) Nyomtatott stretchfólia kézi, illetve gépi csomagoláshoz

(21) P 99 03851
(54) Kén-funkcionális poliorgano-sziloxánok

(21) P 05 00794
(54) Interaktív reklámdialógus-rendszer, szisztéma, elrendezés, eljárás

(21) P 99 04618
(54) Eljárás és berendezés szennyezett felületek tisztítására

(21) P 05 00929
(54) Optikai rendszer információk biztonsági tárolására és a tárolt információk felismerhetõvé tételére

(21) P 04 02095
(54) Biciklusos aminosavak mint gyógyszerészeti hatóanyagok
A rovat 113 db közlést tartalmaz.

(21) P 05 00955
(54) Kukurbitacin tartalmú inszekticid készítmény és alkalmazási eljárása
Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 05 00968
(54) Géppel tolmácsolt hanghívás

FA9A

(21) P 00 02325
(54) Cachexia elleni terápiás szer

(21) P 05 01034
(54) Adatkezelési eljárás és adatkezelõ rendszer

(21) P 01 01391
(54) Termosztátos betét

(21) P 05 01053
(54) Intelligens, magyar nyelvi eszközökre támaszkodó és személyre
szabható ontológia által vezérelt internetalapú információbegyûjtõ, feldolgozó és megjelenítõ eljárás
(21) P 05 01196
(54) Pontos kinetikus peremfeltételeket biztosító eljárás és berendezés
szilárd anyagok mechanikai tulajdonságainak valós triaxiális feszültségállapotban történõ meghatározására
(21) P 06 00197
(54) Eljárás szerves trágya térfogat- és súlycsökkentõ kezelésére
(21) P 06 00215
(54) Képrögzítõ rendszer és eljárás a forgalomban résztvevõ gépjármûvekkel kapcsolatos események rögzítésére
(21) P 06 00250
(54) Tintasugaras nyomtató, kinyomtatásnál használt papír újra felhasználására

(21) P 01 01538
(54) Körvarrógép szívó hatással
(21) P 01 01621
(54) Rácsot vagy szövetet tartalmazó társított rendszer
(21) P 01 02627
(54) Eljárás egyszerû és bonyolult formák elõállítására hulladékpapírból környezetvédõ, naturális természetû kompozíció kialakításával
(21) P 01 03071
(54) Citalopramot tartalmazó gyógyászati készítmény
(21) P 02 00198
(54) Szálvezetõ síkkötõgépekhez
(21) P 02 03975
(54) Eljárás és berendezés egyirányú áramlás megvalósítására

(21) P 07 00363
(54) Eljárás és berendezés regeneratív égõfej töltõanyag ágyazat tisztítására

(21) P 02 04420
(54) Eljárás és gép hõre megömlõ anyag és textilek összeragasztására

(21) P 98 02230
(54) Érintkezõtömb dugaszolóaljzathoz

(21) P 03 00598
(54) Eljárás és berendezés kompozit idomtest elõállítására, amely
kompozit idomtest hõre lágyuló szerves anyagból van, amely erõsítõ szálakkal van megerõsítve

(21) P 98 02433
(54) 8-Azabiciklo[3.2.1]okt-2-én-származékok, eljárás elõállításukra
és alkalmazásuk

(21) P 03 03752
(54) Bevont, hajlékony textíliafelületek
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(21) P 04 00379
(54) Triciklikus epoxidok és felhasználásuk gyógyászati hatóanyagok
készítéséhez

(11) 210.463
(21) 6382/90
(54) Eljárás és berendezés nehezen lángra lobbanó vagy éghetetlen,
többrétegû lemez elõállítására

(21) P 04 00419
(54) Kis veszteségû, elektronikusan vezérelhetõ váltakozóáramú félvezetõs kapcsolóeszköz

(11) 210.693
(21) 3222/91
(54) Eljárás helyi szövetkárosító mellékhatástól mentes, szulfametoxazolt és trimetoprimet tartalmazó befecskendezhetõ készítmény
elõállítására

(21) P 98 02697
(54) Eljárás szalonna elõállítására és az ezzel az eljárással elõállított
szalonna különleges alkalmazása

(11) 213.056
(21) P 94 03130
(54) Egészségügyi tampon, különösen nõk számára

A rovat 14 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 212.106
(21) 6567/89
(54) Eljárás káliumsót tartalmazó, magas vérnyomás kezelésére alkalmas gyógyászati vagy élelmiszer-készítmények elõállítására

MM4A

(11) 200.306
(21) 5167/88
(54) Eljárás kalcium-nitrát olvadék vagy oldat tisztítására

(11) 213.202
(21) P 92 03236
(54) Eljárás rektálisan alkalmazható, triazolszármazékokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 215.355
(21) P 96 01105
(54) Rács levegõ be- és/vagy kiengedésére

(11) 201.883
(21) 5452/89
(54) Eljárás orális adagolású, összetett egységekbõl álló, szabályozott
hatóanyagleadású gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 215.386
(21) P 93 02933
(54) Eljárás kinolon- és akridinonszármazékok, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 202.940
(21) 5283/88
(54) Kitérõaláverõ gép kitérõk és keresztezések szabályozására

(11) 215.536
(21) P 92 02235
(54) Tároló fõleg gyógyászatban való alkalmazásra

(11) 204.263
(21) 5461/89
(54) Eljárás 2-(2,6-dimetil-fenil-amino)-4H-5,6-dihidro-1,3-tiazin
elõállítására

(11) 215.703
(21) P 96 02738
(54) Eljárás acil-izocianátok elõállítására

(11) 206.004
(21) 5031/89
(54) Hangosító rendszer, elsõsorban számítógép-vezérelt hozzászólói
hangrendszer
(11) 206.030
(21) 6354/90
(54) Szerkezet passzírozógépek betáplálására

(11) 215.864
(21) P 92 03388
(54) Horkolásgátló készülék
(11) 216.110
(21) P 96 00129
(54) Áruszállító konténer
(11) 216.304
(21) P 96 02958
(54) Üvegkészítésre szolgáló eljárás és berendezés

(11) 207.801
(21) 3310/91
(54) Eljárás psoriasis gyógyítására alkalmas készítmény elõállítására
(11) 208.295
(21) 3381/91
(54) Berendezés üvegtárgyak bevonására
(11) 208.304
(21) P 92 01627
(54) Eljárás a hatásosabb izomereket megnövelt arányban tartalmazó
cypermethrin vagy cyfluthrin izomerkeverékek elõállítására
(11) 208.923
(21) 6889/89
(54) Eljárás gyógyászatilag alkalmazható alkalizáló káliumsót tartalmazó, oszteoporózis kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények
elõállítására

(11) 216.757
(21) P 93 02685
(54) Önjáró arató-cséplõ gép
(11) 216.807
(21) P 95 03047
(54) Új 5,6-dihidroxi-indol-polimerek, ezek elõállítási eljárása, alkalmazása, valamint ezeket tartalmazó kozmetikai készítmények
(11) 217.104
(21) P 94 03061
(54) Enzimes hidroxilezõeljárás HMG-CoA reduktáz inhibitorok és
közbülsõ termékeik elõállítására
(11) 217.476
(21) P 94 03107
(54) Vezetéksodrony-tartó szerelvény
(11) 217.637
(54) Árucikktartó

(11) 210.143
(21) 6086/89
(54) Eljárás fluorozott amidvegyületek elõállítására
(11) 210.304
(21) 6420/90
(54) Egészségügyi tampon különösen nõk számára, valamint eljárás és
berendezés annak elõállítására

(21) P 97 02439

(11) 217.906
(21) P 95 01330
(54) 2-Fluor-alkil-csoporttal helyettesített benzimidazolok, ezen vegyületeket tartalmazó inszekticid készítmények, valamint eljárás
rovarkártevõk irtására
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(11) 218.305
(21) P 95 01331
(54) 2-Perhalogén-alkil-csoporttal szubsztituált benzimidazolok, ezen
vegyületek elõállítása, e vegyületeket tartalmazó inszekticid készítmények és elõállításuk, valamint eljárás rovarkártevõk irtására
(11) 218.493
(21) P 95 01292
(54) Helyettesített 1H-benzimidazol-származékok, a vegyületeket tartalmazó artropodicid és nematocid hatású készítmények, és az állatgyógyászatban elõforduló paraziták leküzdésére alkalmas készítmények és alkalmazásuk

(11) 222.088
(21) P 98 00065
(54) Cápaporc-extraktumok alkalmazása gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 222.120
(21) P 96 02932
(54) Helyettesített imidazolidin-2,4-dion-vegyületek, felhasználásuk
gyógyászati hatóanyagokként és eljárás elõállításukra
(11) 222.172
(21) P 98 02247
(54) Kábelszorító és a kábelszorítóval ellátott elektromos készülék

(11) 218.574
(21) P 97 01637
(54) Mágneses térben oxigénnel dúsított, csökkentett deutérium-oxidtartalmú víz

(11) 222.311
(21) P 00 04166
(54) Kerékpánt gumiabroncs felszereléséhez

(11) 218.694
(54) Levegõkiengedõ

(11) 222.313
(21) P 00 00239
(54) Csavar fém- és/vagy mûanyag profilok vagy lapok alapzaton való
rögzítésére

(21) P 96 01104

(11) 218.804
(21) P 96 01101
(54) Rés alakú, levegõt kiengedõ szerkezet

(11) 222.387
(21) P 97 01665
(54) Fékbetét-felerõsítés, különösen sínjármûvek számára

(11) 219.370
(21) P 94 01073
(54) Új biológiai eljárás 7-ACA és 7-ADAC elõállítására

(11) 222.512
(21) P 99 03394
(54) Hálóékszer és eljárás annak elõállítására

(11) 219.833
(21) P 95 03102
(54) Spontán idõ elõtti terhességmegszakadás veszélyének kimutatása
humán anti-PIBF alkalmazásával

(11) 222.567
(21) P 95 02881
(54) Krémkompozíció és szelettípusú tejes édesség
(11) 222.806
(54) Sportcipõ

(11) 220.123
(21) P 98 02355
(54) Porkohászati úton elõállított gyorsacél

(11) 222.965
(21) P 01 04894
(54) Berendezés többszárnyú tolófal, tolóajtó vagy hasonló elemeinek
leállító gyûjtõtárolóba való juttatására

(11) 220.432
(21) P 96 01071
(54) Tömlõhevederes szállítószalag
(11) 220.488
(21) P 95 02894
(54) Eljárás és készítmény beton/vasbeton szerkezetû mûtárgyak felületének bevonására/felújítására

(11) 223.278
(21) P 01 05047
(54) Nagynyomású nátriumlámpa növényi növekedés serkentésére
(11) 223.297
(21) P 02 03031
(54) Áramvezetõ sínrendszer villamos kapcsolómezõhöz

(11) 220.555
(21) P 99 00094
(54) Berendezés és eljárás csövek vagy tartályok szigetelésére
(11) 221.605
(21) P 99 03328
(54) Nagy sûrûségû ferrit szerkezeti elem és az ehhez szükséges ferritgyöngy-kompozíció

(11) 223.475
(21) P 94 03073
(54) Selegilint tartalmazó liposzomakészítmény, és eljárás ennek elõállítására
(11) 223.496
(21) P 00 00054
(54) Fényálló elasztomer poliuretán fröccsöntött termékek és eljárás
elõállításukra, valamint az ehhez alkalmazott készlet

(11) 221.628
(21) P 98 00963
(54) Eljárás 4-fenil-5(1H)-kinolon-3-karbonsavak elõállítására
(11) 221.655
(21) P 99 03627
(54) Eljárás szennyvíziszap szalmaágyon való szûrésére és komposztálására

(11) 223.544
(21) P 98 02216
(54) Eljárás fokozatkapcsoló felügyeletére
(11) 223.592
(21) P 01 04263
(54) Vasúti acélhidaknál alkalmazható, egymáshoz csatlakoztatott,
szendvicsszerkezetû elemekbõl álló mûanyag járólemezrendszer

(11) 221.833
(21) P 98 02215
(54) Eljárás fokozatkapcsolók mûködésének ellenõrzésére
(11) 221.953
(21) P 99 02883
(54) Tumorellenes hatású bisz(akridinkarboxamid)- és bisz(fenazinkarboxamid)-származékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(11) 221.996
(21) P 00 04129
(54) Anyagátvivõ készülék

(21) P 97 01934

(11) 223.654
(21) P 01 04130
(54) Eljárás többrétegû, sajtolt, szintetikus alkatrész gyártására és
ilyen eljárással gyártott alkatrész
(11) 223.865
(21) P 01 04098
(54) Szerkezet zár, különösen gépjármûmotorháztetõ-zár mûködtetésére
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(11) 224.007
(21) P 97 01609
(54) Adalékanyag aminok oxidációjának gátlására

(11) 212.842
(21) 1408/91
(54) 5711 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.032
(21) P 98 02424
(54) Farnezil-transzferáz inhibitor hatású 2-kinolonszármazékok

(11) 213.295
(21) 1413/91
(54) AW 043 fajtanevû, kukoricahibrid (Zea mays L.)

(11) 224.041
(21) P 01 04185
(54) Eljárás 1-szubsztituált 5-hidroxi-pirazolok elõállítására

(11) 219.367
(21) P 96 00408
(54) AWD2636 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.097
(21) P 99 00078
(54) Eljárás O-acetilszerin, L-cisztein és L-ciszteinnel kapcsolatos termékek elõállítására
(11) 224.474
(21) P 99 02654
(54) Légrugóegység, valamint eljárás légrugóegység elõállítására

(11) 219.626
(21) P 96 00404
(54) AWD2310 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 221.405
(21) P 96 02862
(54) Villamos árammentes töltési elrendezés és eljárás akkumulátorokhoz

(11) 224.890
(21) P 03 03381
(54) Szonda és eljárás talaj teherbíró képességének növelésére
(11) 224.911
(21) P 97 01716
(54) Eljárás kevés kimosható szennyezõdést tartalmazó kationcserélõ
gyanták elõállítására

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
(11) 225.105
(21) P 98 02983
(54) Transzdermálisan beadható készítmények
(11) 225.162
(21) P 02 01305
(54) 1-(Aril-szulfonil- vagy aril-tiokarbonil)-piridazin-származékok,
eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk
(11) 225.195
(21) P 00 00455
(54) Poli(vinil-alkohol)-t és felületaktív anyagot tartalmazó iniciátorkészítmények elõállítására szolgáló eljárás, valamint polimerizációs eljárás
(11) 225.509
(21) P 04 02148
(54) Ragasztószalag simára kalanderezett hordozófelülettel és annak
alkalmazása
(11) 225.857
(21) P 00 04023
(54) Kozmetikai készlet a fejbõr kezelésére

(11) 212.932
(21) P 93 02230
(54) Ipriflavont, hidroxilapatitot és/vagy trikalciumfoszfátot tartalmazó gyógyászati készítmény csonthiány pótlására, és eljárás a
készítmény elõállítására
(11) 222.458
(21) P 97 01088
(54) Gömb alakú, egyenáramú, kalickás forgórészû villamos motor
(21) P 00 02050
(54) Szubsztituált imidazolvegyületek, eljárás elõállításukra, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 04 01507
(54) Eljárás elektromos jelek vagy elektromos energia átvitelére használható egészben, vagy részben ferromágneses anyagok remanens mágnességi, illetve parciális induktivitási tulajdonságainak
megváltoztatására vagy elõállítására
(21) P 05 00690
(54) Külsõ elhelyezésû adagolóeszköz folyadékok adagolására

A rovat 77 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

NF4A

MH4A

(21) P 06 00678
(54) Módszer és eljárás fiatalos megjelenésû, szûkpórusú és sima bõr
elõállítására

(11) 212.841
(21) 1409/91
(54) 3084 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
A rovat 6 db közlést tartalmaz.
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