
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/73 181 (21) P 95 02845
(54) Kinolinszármazékok, eljárás elõállításukra és e vegyületeket tar-

talmazó gyógyászati készítmények

(11) T/77 520 (21) P 97 02051
(54) Neuroprotektív hatású kromán-4,7-diol- és 1-(4-hidroxifenil)-al-

kanol-származékok és azokat hatóanyagként tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 01 02441
(54) Megváltozott interferon-antagonista aktivitással rendelkezõ, le-

gyengített negatívszálú vírusok vakcinaként és gyógyszerként
való alkalmazásra

(21) P 02 01786
(54) Alacsony monomertartalmú, nyomásra tapadó poliuretán vegyület

(21) P 03 00299
(54) Szabad aminosavakat tartalmazó kompozíció

(21) P 99 01656
(54) Új, javított hatású LH-RH antagonisták

(21) P 99 02199
(54) Új nitronszármazékok, ezek elõállítási eljárása és ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 04409
(54) Fékezõ, késleltetõ berendezés

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/64 060 (21) P 93 01048
(54) Acil-amino-indol-származékok, elõállításuk és ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(11) T/64 062 (21) P 93 01003
(54) Eljárás indolszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények elõállítására

(11) T/71 107 (21) P 94 03323
(54) Enkefalináz-gátló hatású merkapto-acetil-aminocsoporttal helyet-

tesített pirido-, oxazino-, tiazino-, piperazino- és pirodo-benzaze-
pinon származékok és eljárás elõállításukra

(11) T/76 295 (21) P 96 02946
(54) Imidazolil- és triazolil-tion-származékok, ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 00 00052
(54) Kationos felületaktív anyagokat és módosított poliamin szenny-

lebegtetõket tartalmazó mosodai mosószerkészítmény

(21) P 00 00754
(54) Tõgylemosó szer

(21) P 00 01367
(54) Hõközlõ edényalátét

(21) P 00 01595
(54) Duálvezérlésû elektromechanikus kezelõszerv és kezelõszerv-

rendszer, valamint duálbeállítású digitális potenciométer

(21) P 00 01753
(54) Új eljárás (+/-)-3-(3,4-diklór-fenil)-2-dimetil-amino-2-metil-

propán-1-ol vagy cericlamin (INN) elõállítására és interme-
dierjei

(21) P 00 04763
(54) Benzo[d]izoszelenazol-származékok, eljárás elõállításukra és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 01447
(54) Eljárás nagy tisztaságú 5H-dibenzo-(b,f)-azepin elõállítására

(21) P 01 01450
(54) Carmen fajtanevû cseresznyefa (Prunus avium L.)

(21) P 01 01455
(54) Stabil antibakteriális, aromás karbanilidszármazékot tartalmazó

készítmény, és eljárás karbanilidszármazék stabilizálására

(21) P 01 01481
(54) PÁL fajtanevû cseresznyefa (Prunus avium L.)

(21) P 01 01489
(54) AIDA fajtanevû cseresznyefa (Prunus avium L.)

(21) P 01 01507
(54) Készítmény a nyálkahártyát vagy a bõrt megtámadó betegség ke-

zelésére vagy terhesség megelõzésére, és eszköz topikális készít-
ménynek nyálkahártyás üregbe történõ juttatásához

(21) P 01 01550
(54) Eljárás és berendezés fõleg szénhidrogénnel szennyezett talajvi-

zek ártalmatlanítására

(21) P 01 02199
(54) Karbamidtartalmú mûtrágya-granulálási eljárás

(21) P 01 02334
(54) Paroxetin-metánszulfonát, eljárás az elõállítására, valamint a ve-

gyületet tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(21) P 01 02491
(54) Eljárás echinokandin peptidek átalakítására C4-homotirozin mo-

nodezoxi analógjaikká

(21) P 01 03340
(54) Kondenzált arilgyûrût tarrtalmazó azapoliciklusos vegyületek és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05050
(54) Benzo[d]izoszelenazol-származékok, eljárás elõállításukra és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05335
(54) Kapcsolóberendezés kétfokozatú bolygóhajtómûhöz

(21) P 01 05361
(54) Mûanyag tartály

(21) P 02 00707
(54) N-(4-Amino-2-fenil-butil)-1-naftalinkarboxamidok mint neuro-

kinin-1 receptor antagonisták, ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 00711
(54) Iható gyógyszerészeti szuszpenzió

(21) P 02 00728
(54) Szeméttároló eszköz, mozgatóeszköz szeméttároló eszközhöz és

eljárás szemét elhelyezésére szeméttároló eszközben

(21) P 02 00803
(54) Integrin antagonistákként alkalmazható, helyettesített kétgyûrûs

heteroaril vegyületek, az azokat tartalmazó gyógyászati készít-
mények és az intermedierek

(21) P 02 00816
(54) Tirozin kináz inhibitor hatású helyettesített 3-ciano-[1.7], [1.5] és

[1.8] naftiridinszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00929
(54) Tiazolidindionszármazék és alkalmazása antidiabetikumként és

eljárás az elõállítására

(21) P 02 00935
(54) Fogászati ragasztókészítmények

(21) P 02 00943
(54) Kristályosodó poliéter-poliolok, eljárás az elõállításukra és alkal-

mazásuk

(21) P 02 01013
(54) Herbicidrezisztens növények

(21) P 02 01076
(54) Eljárás és berendezés szennyvíz tisztítására modifikált membrán-

szûrés alkalmazásával

(21) P 02 01099
(54) Csokorba kötött, vágott virágot kiadó automata berendezés

(21) P 02 01135
(54) Helyettesített benzolaktám-vegyületek, alkalmazásuk gyógyászati

készítmények elõállítására és az ezeket tartalmazó gyógyászati ké-
szítmény

(21) P 02 01156
(54) Szegedi SC 463R fajtanevû, kukoricahibrid (Zea mays L.)

(21) P 02 01163
(54) Eljárás hallókészülékek hangolt vibrációmentes összeszerelésére

(21) P 02 01228
(54) PR34A92 fajtanevû, egyszeres keresztezésû kukoricahibrid (Zea

mays L.)

(21) P 02 01246
(54) PR64A70 fajtanevû egyszeres keresztezésû napraforgóhibrid (He-

lianthus annuus L.)

(21) P 02 01252
(54) PR63A82 fajtanevû, egyszeres keresztezésû napraforgóhibrid (He-

lianthus annuus L.)

(21) P 02 01271
(54) PH58C fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(21) P 02 01296
(54) PH334 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(21) P 02 01331
(54) PHA312 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus

annuus L.)

(21) P 02 01369
(54) Eljárás és rendszer repülõgép-karbantartás bizonylatainak ke-

zelésére

(21) P 02 01383
(54) Eljárás zöld dióból készült szeszes ital elõállítására, valamint

zölddióital

(21) P 02 01420
(54) Berendezés reagens adagolására

(21) P 02 02054
(54) Mágnesoptikai eszköz, valamint mágnesoptikai eszközben hasz-

nálatos mágnesfej és csúszka, továbbá eljárás mágnesfej gyár-
tására

(21) P 02 02656
(54) 1-Amino-triazolo[4,3-a]kinazolin-5-on- és/vagy -5-tion-szárma-

zékok foszfodiészteráz-IV gátlására, eljárás az elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02952
(54) Közlekedési eszköz, különösen mozgássérültek és/vagy betegek

számára

(21) P 02 02987
(54) Kamra és dugattyú kombinációja, valamint a kombinációval ellá-

tott pumpa, motor, lengéscsillapító és átalakító
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(21) P 02 03017
(54) Újfajta sebességváltási mód kerékpárokhoz csúszóvillás láncvál-

tó és görgõs láncfeszítõ alkalmazásával

(21) P 02 03717
(54) Izotretinoint tartalmazó új biológiailag hasznos gyógyszerkészít-

mény és eljárás az elõállítására

(21) P 02 04134
(54) Összecsukható szánkó

(21) P 02 04380
(54) Berendezés tengellyel és legalább egy, ezen tengelyen elrendezett

aggyal, valamint eljárás a berendezés elõállítására

(21) P 03 00184
(54) Villamos összekötõ

(21) P 03 00230
(54) Mobil, dísz szórókút halotti hamvak szárazszórásos temetésére

(21) P 03 00310
(54) Rögzítõelem többrétegû üvegezéshez, valamint elrendezés több-

rétegû testben horgonyzott rögzítõelemmel

(21) P 03 00413
(54) Amidcsoportot viselõ benzolgyûrûs csoporttal helyettesített pi-

peridint tartalmazó és rokonszerkezetû vegyületek, eljárás az elõ-
állításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00617
(54) Egyfázisú motor különösen merülõszivattyúkhoz

(21) P 03 00630
(54) Növényi rostot tartalmazó anyag, és eljárás az ezt tartalmazó ter-

mék elõállítására

(21) P 03 00635
(54) Injektálható intraokuláris lencsék

(21) P 03 00636
(54) Extrudált asztalosipari termék folytonos szálakkal megerõsítve,

valamint eljárás és berendezés a termék elõállítására

(21) P 03 00832
(54) Új, lassú hatású bétamimetikumok, eljárás elõállításukra és alkal-

mazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00928
(54) Pikornavírus-ellenes hatású vegyületek, valamint ezeket tartal-

mazó gyógyászati készítmények és a vegyületek elõállítására al-
kalmazott közbensõ termékek

(21) P 03 00977
(54) Eljárás és berendezés poliészter, elõnyösen PET-alapanyag szárí-

tására, elõhevítésére és/vagy kristályosítására

(21) P 03 01006
(54) Bevonatkészítmény

(21) P 03 02191
(54) Közvetlenül a tûztérben történõ, és ott maximum 373 Kelvin fokig

melegíthetõ víz melegítésére alkalmas fekvõ és álló gázkazán mi-
nimális szerkezeti kialakítással, és eljárás közvetlenül a tûztérben

történõ, és ott maximum 373 Kelvin fokig melegíthetõ víz mele-
gítésére, az erre alkalmas fekvõ- és álló gázkazánokban

(21) P 03 02281
(54) Forgó, emelõ és gravitációs kerék

(21) P 03 02398
(54) Energiafejlesztõ

(21) P 03 02502
(54) Forgólapátos belsõ égésû motor jármûvekhez

(21) P 03 02710
(54) Örökmozgó

(21) P 03 02890
(54) Hõ- és hangszigetelõ termék, valamint alakformált, illetve öm-

lesztett csomagolóanyag és eljárás ezek elõállítására

(21) P 03 02957
(54) Hepatitis C vírus alkil- és aril-alanin P2 csoportokat tartalmazó

makrociklusos NS-3 szerin proteáz inhibitorai

(21) P 03 03042
(54) Orsós emelõ folyadékhûtésû, alsó csigahajtású teleszkóporsóval

(21) P 03 03145
(54) Elektromosan szabályozható csúszású differenciálmû

(21) P 03 03226
(54) Változtatható nehézségi fokú logikai játék

(21) P 03 03318
(54) Megmunkálható fémbuga, valamint eljárás fémbuga, továbbá re-

pülõgép szerkezeti elemei és fröccsöntésére szolgáló szerszám
elõállítására

(21) P 03 03505
(54) Fokozatmentes sebességváltó, forgatónyomaték-visszacsatolással

(21) P 03 03798
(54) Az UK114 fehérjének vagy fragmenseinek alkalmazása az endo-

toxin-sokk kezelésére és megelõzésére

(21) P 03 03801
(54) Heterociklusos alkoxi-, alkil-tio- és alkil-amino-benzazol-szár-

mazékok, mint 5-hidroxi-triptamin-6 ligandumok, eljárás az elõ-
állításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03856
(54) Halogénnel helyettesített kinolinszármazékok és ezeket tartal-

mazó, ektoparazitákat irtó készítmények és eljárás alkalmazá-
sukra

(21) P 03 03860
(54) Magas hatóanyag-tartalmú gyógyszertabletta

(21) P 03 03877
(54) Imidazotriazinon-tartalmú készítmények nazális alkalmazásra

(21) P 03 03908
(54) Szelektív COX-2 inhibitorok alkalmazása inkontinencia kezelé-

sére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására
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(21) P 03 03926
(54) Eljárás aminosavak fermentációs úton történõ elõállítására

corynebacteriumok alkalmazásával

(21) P 03 03944
(54) Pirimidinil-feniletilén-szulfonamid származék új alkalmazása

(21) P 03 03958
(54) Heterociklusos oxi-, tioxi- és amino-benzazol-származékok, mint

5-hidroxitriptamin-6 ligandumok, eljárás az elõállításukra és eze-
ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04004
(54) Eljárás a 6-metoxi-omeprazol tisztítására és a vegyületet tartal-

mazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 04034
(54) Nikotin acetilkolin receptor ligandumokként és/vagy szerotonerg

ligandumokként alkalmazható 6H-oxazolo[4,5-e]indol-szárma-
zékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 03 04042
(54) Cefemszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmé-

nyek, valamint eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 03 04085
(54) 5,8,14-Triazatetraciklo[10.3.1.02,11.02,11.04,9]-hexadeka-2(11),3,

5,7,9-pentaén citrátsója és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 04110
(54) Fokozatmentes szelepemelés-vezérlõ belsõ égésû motorokhoz

(21) P 04 00081
(54) Kvantitatív egylépéses immunteszt liofilizált formában

(21) P 04 00197
(54) Tasak testnedvek gyûjtésére

(21) P 04 00447
(54) Eljárás 17-fenil-18,19,20-trinor-PGF2alfa és e vegyület szárma-

zékainak elõállítására

(21) P 04 00456
(54) Hepatitis C vírus N-ciklikus P2 csoportokat tartalmazó makrocik-

lusos NS3-szerin proteáz inhibitorai és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 04 01622
(54) Gélesítõ cukrok és ezek elõállítását szolgáló eljárások

(21) P 04 02504
(54) Purinszármazékok, mint purinerg receptor antagonisták

(21) P 04 02506
(54) FBPáz inhibitorok és inzulinérzékenység-fokozók kombinációja

diabétesz kezelésére

(21) P 04 02517
(54) Nedvszívó termék kétoldalas lágy és elasztikus komponensekkel

(21) P 04 02551
(54) Médialemezek tárolására szolgáló csomagoló, valamint eljárás

annak elõállítására

(21) P 04 02559
(54) Nyomórugós rúd

(21) P 04 02592
(54) Herbicidekként hasznosítható fenil-szubsztituált heterociklusos

vegyületek

(21) P 05 00001
(54) Pramipexol alkalmazása amiotrófiás laterálszklerózis kezelésére

(21) P 05 00008
(54) Tartály vegyileg ellenálló béléssel

(21) P 05 00027
(54) Piperidin-2-on-származékok és hatóanyagként ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(21) P 05 00028
(54) Triaza-spiro[5.5]undekán-azármazék citokróm P450 izozim 3A4

inhibitorral és/vagy P-glikoprotein inhibitorral való kombináció-
ját tartalmazó gyógyszer

(21) P 05 00133
(54) Hatékony eljárás Xa faktor inhibitorának elõállítására

(21) P 98 00744
(54) Fas-antigén elleni antitestek

(21) P 98 01266
(54) Multimer, rekombináns ureázvakcina

(21) P 98 01702
(54) Diszpergálható szemcsés rendszer fogak érzékenységének csök-

kentésére

(21) P 98 01704
(54) A protein tirozin-kináz által mediált sejtproliferáció gátlására

szolgáló pirido[2,3-d]pirimidinek és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 98 02587
(54) Glükózzal indukálható rekombináns virális vektor, ezt tartalmazó

gyógyszerkészítmény és ezzel transzformált sejtek

(21) P 98 02918
(54) Eljárás skizofrénia diagnosztizálására

(21) P 99 01338
(54) Eljárás kinolon-karbonsavak vagy naftiridin-karbonsavak elõállí-

tására szabad bázis formájú alakban

(21) P 99 01375
(54) Antigénspecifikus immunszupressziós génterápiában alkalmaz-

ható új peptidek

(21) P 99 02298
(54) Tirozin-hidroxiláz génbõl származó expressziós rendszer

(21) P 99 03631
(54) Adhézió-inhibitorok

A rovat 119 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 00602
(54) Fejkitt villamos lámpákhoz

(21) P 01 00076
(54) Eljárás és berendezés kémiai úton sterilizált termékek levegõzte-

tésére

(21) P 02 00605
(54) Hidroxámsavszármazékok, elõállításuk és alkalmazásuk, vala-

mint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 00860
(54) Stent-eszköz és eljárás glaukoma kezelésére

(21) P 02 02142
(54) Makrofág gyökfogó receptor antagonisták

(21) P 02 02306
(54) Tartály folyékony és/vagy szilárd anyagok gyûjtésére, szállításá-

ra és tárolására

(21) P 02 03986
(54) Eljárás repellens hatású, cisz- és transz-p-mentán-3,8-diolban dús

illóolajok elõállítására ioncserélõ gyanták felhasználásával, vala-
mint rovarriasztó szerek készítése

(21) P 02 04189
(54) Eljárás difenil-éter-vegyületek elõállítására

(21) P 03 00792
(54) Extinkció elvén mûködõ, optikai füstjelzõ és annak alkalmazása

(21) P 03 00990
(54) Szinergista gyógyszer-kombináció a diabetesz megelõzésére vagy

kezelésére

(21) P 03 01336
(54) Réztartalmú amin-oxidázok inhibitorai és alkalmazásuk gyógy-

szerkészítmények elõállítására

(21) P 03 01452
(54) Fotokemoterápiás szert és mukoadhéziós szert tartalmazó gyógy-

szerkészítmény és alkalmazása

(21) P 03 01466
(54) 2-Amino-alkil-tieno [2,3-d] pirimidinek, eljárás az elõállításukra

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01625
(54) Réztartalmú amin-oxidáz inhibitor hatású 1,3,4-oxadiazin-vegyü-

letek, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk gyógyszerkészítmé-
nyek elõállítására

(21) P 03 01910
(54) Indítómotor szerkezeti kialakítása

(21) P 03 02090
(54) Eljárás és az eljárást támogató berendezés papíralapú pénzügyi

megbízás elektronikus kifizetésére

(21) P 03 02300
(54) Titánport tartalmazó gyógyékszer és eljárás elõállítására

(21) P 03 02369
(54) Alakosra munkált huzalból, áteresztõ résekkel ellátott hordozó

felületére egyrétegû tekercseléssel készített felületi szûrõ, folyé-
kony és gáznemû közegek, valamint gõzök tisztítására

(21) P 03 02599
(54) Eljárás összetett kemoterápiás készítmények toxicitásának csök-

kentésére

(21) P 03 02637
(54) Vészhelyzetben riasztó és repülõgép-eltérítést megakadályozó

riasztóberendezés

(21) P 03 02809
(54) Autóvezetés biztonságát fokozó szerkezet

(21) P 03 03052
(54) Állampolgári szavazókártya

(21) P 03 03105
(54) Új amino-ciklohexán-származékok, eljárás az elõállításukra, eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 03417
(54) 3D gépjármû-navigációs rendszer GPS-eszköz segítségével

(21) P 03 03696
(54) Fülön alkalmazható mikrobaellenes kombinációk repedt dobhár-

tyájú állatok kezelésére

(21) P 03 03783
(54) Médialejátszó eszköz és rendszer digitális tartalom lejátszására,

valamint eljárás médialejátszó eszköz díjszámláló eszközének
lejátszási egységekkel történõ feltöltésére

(21) P 03 03788
(54) Tekercselõhuzal

(21) P 03 03813
(54) Antivirális szerként alkalmazható arilszulfonamid-származékok,

eljárás a vegyületek elõállítására és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 03 04063
(54) Diclofenacot és ornoprostilt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 04 02436
(54) Eljárás és berendezés égési folyamat felügyeletére

(21) P 99 01989
(54) Eljárás 6-klór-alfa-metil-karbazol-2-ecetsav karbazol-észter pre-

kurzorjainak tisztítására

(21) P 99 03353
(54) 7Alfa-/5-metil-amino-pentil/-ösztratriének, e vegyületeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és ezek alkalmazása gyógysze-
rek elõállítására

A rovat 32 db közlést tartalmaz.
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Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 199.645 (21) 1717/87
(54) Aratógép

(11) 200.875 (21) 1489/87
(54) Kaszálógép

(11) 201.176 (21) 2106/88
(54) Fémgõzös gázkisülõlámpa

(11) 201.865 (21) 2023/89
(54) Nagy hatékonyságú dohányfüstszûrõ filter

(11) 202.279 (21) 1666/86
(54) Eljárás izopenicillin N-szintetáz és az azt kódoló DNS vegyületek

elõállítására

(11) 202.346 (21) 1731/86
(54) Kaszálógép

(11) 202.351 (21) 1669/87
(54) Csupasz õszi árpafajta, fõleg humán célú felhasználásra (GK-

Árpád)

(11) 202.364 (21) 2015/88
(54) Hatóanyagként (p-fenoxi-fenoxi)-metil-heteroaromás vegyülete-

ket tartalmazó inszekticid készítmények és eljárás a hatóanyagok
elõállítására

(11) 202.725 (21) 1695/89
(54) Hatóanyagként azolil-alkéneket tartalmazó gombaölõ szerek

(11) 202.789 (21) 1789/88
(54) Eljárás Bayer-eljárás nyers lúgjának a kezelésére

(11) 203.035 (21) 1952/88
(54) Készítmény bõrfelületek - elsõsorban kézbõr - szerves oldósze-

rekkel, zsírokkal és olajokkal szembeni ideiglenes védelmére

(11) 203.485 (21) 1796/88
(54) Mobil játék

(11) 204.275 (21) 1629/89
(54) Eljárás 2-(heterociklusos tio)-karbapenem-származékok és az eze-

ket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 204.367 (21) 1667/87
(54) Csupasz tavaszi zabfajta, fõleg humán célú felhasználásra

(11) 204.501 (21) 1980/88
(54) Eljárás Z-1-(p-béta-dimetil-amino-etoxi-fenil)-1-(p-hidroxi-fe-

nil)-2-fenil-but-1-én stabil oldószer-adduktumainak elõállítására

(11) 204.993 (21) 2472/90
(54) Eljárás fagyasztva szárított gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 206.261 (21) 1710/89
(54) Eljárás hatóanyagként 7-oxa-biciklo/2.2.1/heptil-5-heptánsav-

származékot tartalmazó, a heparin protaminnal kiváltott sem-

legesitése okozta pulmonáris hipertenzió kezelésére alkalmas
gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 206.894 (21) 2604/90
(54) Eljárás szárított olajok viaszmentesítésére

(11) 207.018 (21) 2497/88
(54) Hajlékony konténer félkész tömegárukhoz

(11) 207.387 (21) 2561/90
(54) Csõelzáró szerkezet

(11) 207.545 (21) 1455/91
(54) Vágányaláverõ gép keresztirányban állítható aláverõ egységek-

kel

(11) 207.546 (21) 2570/90
(54) Vágányaláverõ gép ekeelrendezéssel

(11) 207.547 (21) 1454/91
(54) Síntoló készülék vágány sineinek hosszirányú eltolására

(11) 207.969 (21) 2124/90
(54) Eljárás 4A típusú, finomszemcsés kristályos zeolitpor elõállítására

(11) 208.348 (21) P 92 01404
(54) Készülék szerszámkeret vágányra helyezésére

(11) 208.493 (21) 2054/89
(54) Eljárás vénás trombózis megelõzésére és kezelésére alkalmas

gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 209.539 (21) 1332/91
(54) Környezetbarát, korróziógátló és vízkõoldó hatású tisztítószer

(11) 210.758 (21) P 92 03807
(54) Eszköz por alakú gyógyszer adagolására és inhalálókészülék

(11) 211.391 (21) 1520/87
(54) Eljárás BK vírusfokozót tartalmazó eukarióta kifejezõ vektorok,

transzformált gazdasejtek és polipeptidek elõállítására

(11) 211.778 (21) P 94 01013
(54) Eljárás bipoláris membránok elõállítására és vizes alkálifém-

hidroxid-oldatok elõállítására

(11) 212.214 (21) 2483/90
(54) Jármûszerelvény vasúti és közúti közlekedés számára

(11) 212.301 (21) 2035/89
(54) Eljárás buspiron elõállítására

(11) 212.607 (21) 1094/91
(54) Eljárás ammónia-szintézisgáz elõállítására

(11) 213.433 (21) P 92 01191
(54) Fluidizáló égetõberendezés

(11) 213.785 (21) P 94 03009
(54) Elrendezés és eljárás szállítóvezetékek, különösen csatornacsõ-

vezetékek vagy csatornacsõszakaszok bélelésére
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(11) 213.786 (21) P 94 03008
(54) Elrendezés és eljárás szállítóvezetékek, különösen csatornacsõ-

vezetékek vagy csatornacsõszakaszok bélelésére

(11) 213.817 (21) P 95 01020
(54) Kádtartó kemény habanyagból

(11) 213.915 (21) P 92 01459
(54) Eljárás N-alkilén-piperidino-származékok, enantiomerjeik és e

vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
elõállítására

(11) 213.992 (21) P 94 00978
(54) Eljárás fém tárgyak vagy -szerkezetek bevonására és az eljárással

bevont fémtermékek

(11) 214.099 (21) P 94 00974
(54) Eljárás könnyûszerkezetes falelemek illesztéseinek stabilizálására

(11) 214.206 (21) P 95 03041
(54) Eljárás céziumsók elõállítására cézium-alumínium-timsóból

(11) 214.309 (21) P 93 01246
(54) Alkilezõ katalizátorkészítmények és eljárás e katalizátorok alkal-

mazásával olefinek izoparaffinokkal történõ alkilezésére

(11) 214.394 (21) P 93 01023
(54) Vasúti zsebeskocsi közúti félpótkocsik nem kísért forgalomban

történõ szállítására

(11) 214.465 (21) P 94 00981
(54) Szerkezet belsõ égésû motorok üzemanyagának tökéletes elégeté-

sére

(11) 215.202 (21) 1418/91
(54) H215 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus an-

nuus L.)

(11) 215.405 (21) P 95 01187
(54) Üveges tábla és eljárás ennek elõállítására

(11) 215.433 (21) 3111/86
(54) Eljárás új 2-oxo-5-fenil-pirimidin-származékok elõállítására

(11) 215.474 (21) P 98 00923
(54) GK Favorit fajtanevû, középérésû, bõtermõ és jó minõségû õszi

kenyérbúzafajta (Triticum aestivum L.)

(11) 215.475 (21) P 98 00935
(54) GK Cipó fajtanevû, középérésû, bõtermõ, kiváló malom- és sütõ-

ipari minõségû õszibúza-fajta (Triticum aestivum L.)

(11) 215.476 (21) P 98 00952
(54) GK Mérõ fajtanevû, jó alkalmazkodó képességû, középkései éré-

sû, bõtermõ, jó malom- és sütõipari minõségû õszibúza-fajta
(Triticum aestivum L.)

(11) 215.927 (21) P 94 03016
(54) Eljárás gyûrûs aminosavak és származékaik elõállítására

(11) 216.007 (21) P 95 01211
(54) Függesztett V elrendezésû tárcsás borona gyorsállító szerkezettel

(11) 216.010 (21) P 95 01212
(54) Egyetemes vázszerkezet függesztett tárcsás boronákhoz

(11) 216.033 (21) P 92 03898
(54) Híradástechnikai kapcsolóelrendezés digitális adatok kapcsolá-

sához aszinkron átviteli rendszerekben

(11) 216.126 (21) P 95 03074
(54) Szállítótartály és ezekbõl képzett halom

(11) 216.359 (21) P 96 00929
(54) Eljárás fluoreszkáló jelzõszínezéket tartalmazó okmányok biz-

tonsági ellenõrzésére

(11) 216.368 (21) P 94 01379
(54) Vezérlõberendezés fokozatkapcsolós transzformátorhoz

(11) 216.632 (21) P 92 01307
(54) Eljárás szorongásgátló, szinergetikus hatású gyógyszerkészít-

mények elõállítására

(11) 216.881 (21) P 92 03266
(54) Eljárás és berendezés szaharidkészítmények glikozil transzferáz

által katalizált elõállítása

(11) 217.024 (21) P 95 02002
(54) Immunogén OspC-antigén vakcinakészítmények a Lyme-kór

megelõzésére és kezelésére, valamint eljárások ilyen antigének
elõállítására

(11) 217.232 (21) P 94 03221
(54) Eljárás és berendezés rakatban lévõ lemeztáblák szétválasztására

(11) 217.285 (21) P 95 01209
(54) Tárcsás borona szintszabályozóval és speciális tárcsatag-kiala-

kítással

(11) 217.553 (21) P 95 01084
(54) Eljárás azitromicin-dihidroklorid elõállítására

(11) 217.677 (21) P 94 02906
(54) Mûanyag tartály túlnyomás alatt lévõ folyadékokhoz

(11) 217.724 (21) P 95 01216
(54) Eljárás és berendezés objektum két dimenzióban történõ minõsí-

tésére vagy tulajdonságának meghatározására

(11) 217.732 (21) P 95 01215
(54) Eljárás és berendezés fizikai objektum minõsítésére vagy tulaj-

donságának meghatározására

(11) 217.965 (21) P 92 01135
(54) Kapszula kérõdzõ állat bendõjében valamely hatóanyag tartós

leadásához

(11) 218.010 (21) P 93 02954
(54) Vektorként alkalmazható módosított növényi vírusok

(11) 218.124 (21) P 95 03048
(54) Nagyfeszültségû, különösen 100 kV fölötti feszültségû felsõ-

vezeték
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(11) 218.206 (21) P 93 01071
(54) Aszparaginsavszármazékok, a vegyületeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 218.345 (21) P 97 00757
(54) Eljárás homokirális 0,0’-dibenzoil-borkõsav elõállítására

(11) 218.473 (21) P 96 01014
(54) Kapcsolóelem egymáshoz illeszkedõ bútorelemek számára

(11) 218.583 (21) P 97 00772
(54) Teljes tápértékû nyúltakarmány-koncentrátum

(11) 218.997 (21) P 96 02994
(54) Kazetta

(11) 219.033 (21) P 97 00803
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

(11) 219.107 (21) P 93 00986
(54) Ülõ- és fekvõbútor

(11) 219.116 (21) P 96 02996
(54) Készülék hab, fõként szappanhab elõállítására és adagolására

(11) 219.460 (21) P 99 04520
(54) Eljárás kérõdzõ állatok bendõjében valamely hatóanyag tartós

felszabadítására alkalmas kapszula elõállítására

(11) 219.901 (21) P 97 00832
(54) Ülepítõmedence

(11) 219.971 (21) P 96 02970
(54) Felfújható, világító, gázzal töltött gömb

(11) 220.244 (21) P 98 00972
(54) Automata ügyességi játék

(11) 220.329 (21) P 97 00745
(54) Eljárás rugalmas alakváltozásra képes építõanyagok vizsgálatára

(11) 220.351 (21) P 99 00303
(54) Fúróvezetõ készülék és eljárás az emberi combcsontszár comb-

nyakán hosszanti furat kifúrásához

(11) 220.429 (21) P 99 01224
(54) Tárcsás hulladékaprító gép különbözõ hulladékanyagok aprítá-

sára

(11) 220.447 (21) P 97 00712
(54) Dibenzoil-metán-származékot és poliszacharid-alkil-étert tartalma-

zó, fénnyel szemben stabil fényvédõ készítmény és alkalmazásai

(11) 220.574 (21) P 98 00894
(54) Eljárás meta-fenoxi-benzil-alkohol elõállítására

(11) 220.738 (21) P 99 01391
(54) Edénybe illeszthetõ lapát

(11) 220.786 (21) P 00 03957
(54) Eljárás kalcium-borát elõállítására

(11) 221.025 (21) P 96 02934
(54) Eljárás 5,6-dihidroxi-2-amino-1,2,3,4-tertrahidronaftalin-szár-

mazékok elõállítására

(11) 221.106 (21) P 98 00856
(54) Eljárás térhálósított, golyó formájú polimerizátumok elõállítására

(11) 221.180 (21) P 98 00837
(54) Eljárás erõsen bázikus anioncserélõ elõállítására etilén-oxiddal

(11) 221.211 (21) P 97 00691
(54) Eljárás kiváló optikai felületi minõségû antennareflektor elõállí-

tására, rostot tartalmazó kompozitanyagból

(11) 221.315 (21) 2503/90
(54) Tercier-alkil-csoportot tartalmazó piperazinszármazékok, a ve-

gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás
elõállításukra

(11) 221.348 (21) P 99 03378
(54) Az autoimmun betegségek immunterápiájában felhasználható

autoantigének és ezekkel szerkezetileg rokon fehérjék

(11) 221.390 (21) P 98 00989
(54) Készülék szívritmus figyelésére és jelzésére

(11) 221.445 (21) P 99 00500
(54) Vágóvezetõ készülék

(11) 221.569 (21) P 99 01239
(54) Növelt tapadású szendvicsjellegû szerkezet

(11) 221.571 (21) P 98 00900
(54) Forgódugattyús belsõ égésû motor

(11) 221.685 (21) P 96 00901
(54) Harmonikás légrugó és eljárás annak elõállítására

(11) 221.739 (21) P 96 02737
(54) Eljárás vízzel hígítható, levegõn száradó lakk-kötõanyagok elõál-

lítására és ezek alkalmazása

(11) 221.760 (21) P 99 01217
(54) Hordozóanyag csepegtetõtesthez és eljárás annak elõállítására

(11) 221.772 (21) P 00 01406
(54) Rendszer gépjármûvek gyors eltulajdonításának megakadályozá-

sára

(11) 221.874 (21) P 99 01459
(54) Sínen futó jármû egytengelyû futómûvel

(11) 221.884 (21) P 96 00925
(54) Nyomásszabályozó szelep különösen gázhoz

(11) 222.028 (21) P 97 00701
(54) Gravitációs önmentõ és süllyesztõszerkezet

(11) 222.218 (21) P 00 01600
(54) Szálelosztó fej
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(11) 222.312 (21) P 99 03608
(54) Csavar fém- és/vagy mûanyag profilnak vagy lapnak egy aljzatra

történõ rögzítésére

(11) 222.456 (21) P 00 00638
(54) Alaplap kijelzõkhöz

(11) 222.485 (21) P 00 04823
(54) Eljárás csövek bélelésére

(11) 222.528 (21) P 98 01055
(54) Eljárás és berendezés szabályozott vastagságú rétegeket tartalma-

zó tárgyak kialakítására

(11) 222.620 (21) P 97 00064
(54) Fényszûrõ anyagok szinergetikus keverékét tartalmazó kozmeti-

kai készítmények bõr és/vagy haj fénnyel szembeni védelmére, és
ezek alkalmazása

(11) 222.707 (21) P 99 01141
(54) Univerzális teleszkóp

(11) 222.761 (21) P 94 03051
(54) Karboxamid módosított poliamin kelátorok és radioaktív komple-

xek, valamint konjugátumok

(11) 222.767 (21) P 99 02168
(54) Kalcium-karbid-alapú kéntelenítõ keverék

(11) 222.937 (21) P 99 02323
(54) Villamos mûködtetõeszköz antipánikfunkcióval rendelkezõ zár-

szerkezet reteszelésére/kioldására, valamint ilyen eszközzel ellá-
tott antipánik-zárszerkezetek

(11) 223.035 (21) P 01 01476
(54) Korom elõállítására szolgáló reaktor

(11) 223.553 (21) P 01 01744
(54) A felsõ állkapocs fogait több irányban állító fogszabályzó készülék

(11) 223.663 (21) P 94 03266
(54) Enkefalináz- és ACE-gátló hatású 9-[(2-acetil-tio-3-fenil)- propa-

noil-amino]-piridazo[1,2-a][1,2]diazepin-származékok, eljárás elõ-
állításukra, alkalmazásuk, és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(11) 223.747 (21) P 03 00620
(54) Szálerõsítésû, hengertömörítésû betonkeverék, valamint eljárás

ilyen betonkeverékbõl folytonos útburkolatok vagy ipari burkola-
tok hézag nélküli készítésére

(11) 223.908 (21) P 02 01876
(54) Autótetõléc csomagtartó rögzítõnyílását takaró elrendezés

(11) 224.496 (21) P 95 03153
(54) Pirrolidin-3-il-alkil-piperidin-származékok és e vegyületeket tar-

talmazó gyógyászati készítmények

A rovat 121 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 206.046 (21) 4885/89
(54) Eljárás hámvédõ, bõrsérüléseket gyógyító, gyulladáscsökkentõ,

körömvirág-kivonatot tartalmazó készítmények elõállítására

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 211.770 (21) P 92 00988
(54) Kapcsolási elrendezés és berendezés gumihulladékok feldolgo-

zására, aprítására, újrahasznosítására

(21) P 00 01106
(54) Liposzómába zárt Hirudo medicinalis kivonatot és Siegesbeckia

orientalis kivonatot tartalmazó, retard hatással rendelkezõ vissz-
érkrém és eljárás elõállítására

(21) P 02 01082
(54) Eljárás elektronikusan rögzített információ-állomány rendezésé-

re, továbbá rendszer felhasználó által meghatározott objektum
keresésére elektronikus adattároló közegen rögzített informá-
cióállományban

(21) P 03 00779
(54) Kiegészítõ automatika szikvízpalackozó berendezésekhez

(21) P 04 02535
(54) RSV fúzió inhibitor hatású imidazo-piridin-vegyület dihidro-

klorid-monohidrát sója és az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

A rovat 5 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(21) P 02 03013
(54) Huzaltoló készülék

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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