
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/75 965 (21) P 96 03540
(54) Szubsztituált alkil-diamin-származékok, az azokat tartalmazó tachy-

kinin antagonista hatású gyógyszerek és eljárás a vegyületek elõállí-
tására és alkalmazásuk

(21) P 00 03024
(54) Eljárás nitro-guanidin-származékok elõállítására és az új kiindu-

lási vegyületek

(21) P 01 01971
(54) Eljárás hõszigetelõ építõanyag elõállítására vízjég segítségével

(21) P 02 02378
(54) Felületaktívanyag-keverék, ezt tartalmazó emulzió, strukturált

felületaktív kompozíció és detergens kompozíció

(21) P 98 01294
(54) Hidroximsavszármazékok alkalmazása fényvédõ hatású kozmeti-

kai készítményben

(21) P 98 02851
(54) Kerámia és üveg együttes alkalmazása Tiffany-technikával

(21) P 99 02727
(54) Felületivíz-elvezetõ készülék

A rovat 7 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/62 797 (21) P 92 04138
(54) Eljárás szenvedélybetegségek és függõség kezelésére alkalmas

pirido-piridazin-származékokat tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek elõállítására

(11) T/74 165 (21) P 95 03190
(54) D-vitamin amidszármazékok, elõállításuk és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(11) T/74 870 (21) P 95 03357
(54) Eljárás 1-fenil-alkanon 5-HT4 receptor ligandumok és ezeket tar-

talmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 00 01477
(54) Kalcitonin receptorhoz kötõdõ peptidek

(21) P 00 01835
(54) Táblás stratégiai játék

(21) P 00 01937
(54) Új vegyületek, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk nukleinsa-

vak sejtekbe való bevitelére

(21) P 00 01952
(54) Diagnosztikai eszköz belsõ testrészek, különösen daganatok kon-

túrjainak érzékelésére és kijelzésére

(21) P 00 02060
(54) Keret plakátok vagy hasonlók elhelyezésére

(21) P 00 02248
(54) Tabletták és eljárás tabletták elõállítására

(21) P 00 03958
(54) Eljárás 4-aril-piperidinek elõállítására és az eljárásban alkalma-

zott intermedierek

(21) P 01 01435
(54) Lövedéktest, eljárás alkalmazására és felhasználása

(21) P 01 01732
(54) Eljárás karotinok extrahálására karotintartalmú anyagokból

(21) P 01 01757
(54) Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek fluor- alkoxi-benzil-

amino-származékainak gyógyászati alkalmazásai

(21) P 01 01840
(54) Korlumara fajtanevû rózsa (Rosa L.)

(21) P 01 01841
(54) Korvenlig fajtanevû rózsa (Rosa L.)

(21) P 01 01842
(54) Korturek fajtanevû, hibrid tearózsa (Rosa L.)

(21) P 01 01858
(54) Eljárás talajokban és hasonló összetett rendszerekben lezajló,

hosszú idejû folyamatok jellemzõinek meghatározására

(21) P 01 01876
(54) Adagolóberendezés

(21) P 01 01918
(54) Eljárás tetszõleges olajjal és/vagy nehézfémekkel szennyezett

textília, veszélyes hulladékok ártalmatlanítására, és a környezetre
veszélytelen hõszigetelõ anyag, melyet ezen eljárás eredményez,
ill. az ehhez alkalmas berendezés

(21) P 01 02059
(54) Egyéni tisztálkodó készítmény
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(21) P 01 02137
(54) AQUILA fajtanevû, lila színû gerbera (Gerbera Jamesonii H.

Bolus ex Hook.)

(21) P 01 02202
(54) Piperidin P anyag antagonistát tartalmazó mikroemulziós elõ-

koncentrátumok

(21) P 01 02240
(54) Indigoid biszindolszármazékok alkalmazása ciklinfüggõ kinázok

gátlására szolgáló gyógyszer elõállítására

(21) P 01 02268
(54) Tartó használati tárgyakhoz

(21) P 01 02272
(54) Növekedésihormon-elválasztást fokozó vegyületek alkalmazása

gyomor-bél mozgás stimulálására

(21) P 01 02285
(54) Készítmény mikrobák megtapadásának meggátlására

(21) P 01 02382
(54) Ömledékragasztó többrétegû társított üvegtábla szélének tömíté-

sére

(21) P 01 02477
(54) VLA-4 függõ sejtadhézió nempeptid inhibitorainak felhasználása

gyulladásos, autoimmun és légzési betegségek kezelésére és a ve-
gyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02514
(54) Sejtburjánzás gátló hatású pirido-pirimidin- és pirimido-pirimi-

din-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02519
(54) Nikkel- és bórtartalmú bevonókészítmények

(21) P 01 02730
(54) Neisseria meningitidis antigén tulajdonságú polipeptidek, megfe-

lelõ polinuklotidok és védelmet nyújtó ellenanyagok

(21) P 01 02751
(54) Eljárás a bõrön mikrobák megtapadásának meggátlására

(21) P 01 02854
(54) (Ciano-imino)-kinoxalin-származékok, eljárás az elõállításukra,

a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkal-
mazásuk

(21) P 02 00306
(54) Eljárás adszorbens elõállítására, az adszorbens termék és ennek

alkalmazása

(21) P 02 00877
(54) Fecskendõ és eljárás fecskendõhenger mûködtetésére szolgáló

fecskendõ mûködtetésére

(21) P 02 01225
(54) 4,5,6,7-tetrahidroindazol-származékok, eljárás elõállításukra és

tumorellenes szerekként történõ felhasználásuk

(21) P 02 01242
(54) Antikoaguláns hatású szubsztituált policiklusos aril- és heteroa-

ril-pirimidinon és triazinonvegyületek és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 02 01333
(54) Anti-Fas antitestet tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 02 01401
(54) Eljárás peszticid hatóanyagok köztitermékeinek elõállítására

(21) P 02 01467
(54) Eljárás oxiranil-epotilonok olefines epotilonokká való redukció-

jára

(21) P 02 01507
(54) Vezetõszerkezet fiókhoz

(21) P 02 01509
(54) Többrétegû koextrudált PVB-fólia biztonsági üvegekhez

(21) P 02 01542
(54) Eljárás neutrofil kemotaxis kezelésére vagy gátlására MEK inhi-

bitorok alkalmazásával

(21) P 02 01585
(54) Szerkezet, húzóbovdennel mûködtetett eszközök mûködésének

szabályozására

(21) P 02 01678
(54) Lefejthetõ, biaxiálisan orientált, transzparens, többrétegû poli-

olefin fólia, eljárás elõállítására és alkalmazás

(21) P 02 01685
(54) Kamrás keringtetõ elgõzölögtetõ

(21) P 02 01720
(54) Szorongás és depresszió kezelésére szolgáló kombinált készítmé-

nyek és alkalmazásuk

(21) P 02 01722
(54) Gyógyászati készítmények alkoholizmus és alkoholfüggõség ke-

zelésére

(21) P 02 01798
(54) A kristályos (2-benzhidril-1-azabiciklo[2.2.2]okt-3-il)- (5-izopropil-

2-(metoxi-benzil)-amin-citrát polimorf változatai, mint NK-1 re-
ceptorantagonisták, eljárás elõállításukra, azokat tartalmazó gyógy-
szerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 01840
(54) Talpelem hídpillér alaptest készítésére és eljárás hídpillérek alap-

testbõl és vasbeton cölöpelemekbõl egységesen kialakított mély-
tömbalapjának építésére mederben

(21) P 02 01945
(54) Eszköz és rendszer vezérelt rugalmas alakváltozások megvalósí-

tására

(21) P 02 01947
(54) Nyúlásmérõ eszköz nagy nyúlások mérésére
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(21) P 02 01996
(54) A koagulációs kaszkádot szelektíven gátló szubsztituált policik-

lusos aril- és heteroaril piridonok és alkalmazásuk

(21) P 02 02070
(54) Az amlodipin és az atorvasztatin közös sója és az azt tartalmazó

gyógyászati készítmény

(21) P 02 02191
(54) A koagulációs kaszkád szelektív gátlására alkalmas helyettesített

policiklusos aril- és heteroaril-pirazinonok, valamint az ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00596
(54) Amorf toraszemid módosulat, eljárás az elõállítására, alkalmazá-

sa és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00794
(54) Védõ- és/vagy díszítõszõnyeg, különösen gépjármû felszerelésére

(21) P 03 01056
(54) Tû orvosi mûszerhez és ilyen tûvel ellátott orvosi mûszer

(21) P 03 01424
(54) Javított stabilitású folyékony vizes készítmények

(21) P 03 01494
(54) Egy dekoratív megjelenést eredményezõ padlóburkolat elõállítá-

sára vonatkozó eljárás

(21) P 03 01528
(54) Lábbal hajtható kerekes hobbi- vagy/és sporteszköz, valamint ah-

hoz használható segédszerkezet

(21) P 03 01658
(54) Készítmények és eljárások bakteriális fertõzések kezelésére és

megelõzésére

(21) P 03 01782
(54) Eljárás üvegréteg kialakítására tûzálló felületen

(21) P 03 01835
(54) Kationos diagnosztikai, képalkotó és terápiás ágensek, aktivált

vaszkuláris helyekkel asszociálódva

(21) P 03 01873
(54) Gyógyszerkészítmény légzési nehézségek kezelésére

(21) P 03 01934
(54) Eljárás fõzõedény gyártására és ilyen eljárással elõállított fõzõ-

edény

(21) P 03 01972
(54) Fentanilszerû szerkezetû opioidot és ketamint tartalmazó ható-

anyag-kombináció és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 01976
(54) Eljárás és berendezés termények, különösen gyümölcsök feldol-

gozására, valamint napkollektor, elõszárító berendezés, õrlõ- és
utószárító berendezés és klimatizáló berendezés

(21) P 03 02010
(54) Helyettesített 1-aminoalkil-laktámok, és felhasználásuk mint musz-

karin receptor antagonisták, a vegyületek elõállítása és az ezeket tar-
talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02015
(54) Helyettesített 1-aminoalkil-laktámok és felhasználásuk muszka-

rin receptor antagonistaként

(21) P 03 02073
(54) Fenil-glicin-származékok

(21) P 03 02119
(54) Baculovírus vektorok alkalmazása a génterápiában

(21) P 03 02121
(54) {[(Biciklil- vagy heterobiciklil-metil)-szulfonil]-alkil}-csoport-

tal szubsztituált N-hidroxi-formamidok, eljárás elõállításukra, in-
termedierek és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 03 02222
(54) Cigarettaellenõrzõ berendezés

(21) P 03 02224
(54) Kozmetikai célokra alkalmazható, kis víztartalmú, stabil emul-

ziók

(21) P 03 02255
(54) Szulfonamidszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 03 02276
(54) Bikalutamidot és tamoxifent tartalmazó gyógyszerkombináció

anti-androgén és anti-ösztrogén hatás elõidézésére

(21) P 03 02299
(54) Rekombináns glikopeptidek glikozilezési mintázatának in vitro

módosítása

(21) P 03 02361
(54) Eljárás enantiomerekben gazdag észterek és alkoholok elõállítá-

sára

(21) P 03 02405
(54) Új benzofuránszármazékok

(21) P 03 02409
(54) Új mosólap

(21) P 03 02424
(54) Pozicionáló berendezés optikai hullámvezetõ és szintetikus anyag-

ból készült hüvely lézeres hegesztéséhez

(21) P 03 02473
(54) Új benzotiofénszármazékok

(21) P 03 02504
(54) Peptid-deformiláz inhibitorok alkalmazása bakteriálisfertõzések

kezelésére

(21) P 03 02505
(54) Peptid-deformiláz inhibitor hatású vegyületek és alkalmazásuk

bakteriális fertõzések kezelésére
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(21) P 03 02506
(54) Retinaeszköz stimuláló elektródegységgel és földelõ ellenelekt-

ród-egységgel, valamint eljárás az alkalmazására

(21) P 03 02548
(54) G-fehérje-jeltovábbítás szabad regulátorának szerkezete, vala-

mint eljárások agonisták és antagonisták azonosítására a szerke-
zet alkalmazásával

(21) P 03 02824
(54) Vakcinakészítmények

(21) P 03 02830
(54) Transzdermális gyógyszerkészítmény

(21) P 03 02931
(54) Eljárás állattartó telepek hígtrágyájának kezelésére

(21) P 03 03090
(54) Szikvízpalack-talpszerkezet

(21) P 03 03092
(54) Biztosítóbetét szikvízpalackhoz

(21) P 03 03743
(54) Berendezés és eljárás kötött szemcsés anyag visszanyerõ kezelé-

sére

(21) P 03 03794
(54) Eljárás és adalékkompozíció dízelmotorok poliaromás szénhidro-

gén (PAH) emissziójának és poliklórozott dibenzo-p-dioxin/di-
benzofurán (PCDD/PCDF) vegyületcsalád emissziójának csök-
kentésére

(21) P 03 03971
(54) Osztómiás eszköz

(21) P 03 04018
(54) Elrendezés folyékony vagy szilárd energiahordozó anyagok ener-

giájának egyéb energiává történõ átalakításához

(21) P 03 04050
(54) Módosított FVII az ARDS kezelésre

(21) P 04 00008
(54) Eljárások és készítmények emamektin elõállítására

(21) P 04 00022
(54) Albizzia miriofilla kéregkivonatot tartalmazó szájon át alkalmaz-

ható készítmények

(21) P 04 00029
(54) Obstruktív légúti megbetegedések kezelésére szolgáló adenozin

A2a receptor agonista és antikolinerg hatóanyag-kombináció és
ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 04 00324
(54) Szénhidrátszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények.

(21) P 04 00825
(54) Eljárás amorf cilastatin nátrium elõállítására

(21) P 04 00975
(54) 4-[Fenil-(4-piperinilidén)-metil]-benzamid-származékok és alkal-

mazásuk, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 04 02366
(54) Csontegyesítõ csigolyahorgony-rendszer kapcsolóelemmel

(21) P 05 00013
(54) Infúziós rendszer

(21) P 05 00132
(54) Formázóegység lezárt csomagolások lap alakú csomagolóanyag-

ból lévõ, önthetõ élelmiszertermékkel töltött tömlõbõl való elõ-
állítására

(21) P 05 00138
(54) Heterogyûrûvel helyettesített 2-(4-fenoxi)pirimidinszármazékok

és ezekkel rokon vegyületek mint nátriumcsatorna-gátlók ideg-
sejt-károsodás és neurodegeneratív állapotok kezelésére

(21) P 05 00140
(54) Édes és sós, mikrohullámmal pattogtatható kukoricakészítmé-

nyek és ezeket tartalmazó elrendezések

(21) P 05 00171
(54) Porckorongprotézis vagy porckorongmag-protézis

(21) P 96 01176
(54) Adhéziós receptor antagonista amidinszármazékok, az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 96 01328
(54) 4-(Aril-amino-metilén)-2,4-dihidro-pirazol-3-on-származékok

és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 97 00948
(54) Citoplazmatikus hím steril Brassica oleracea növény és eljárás

ilyen növény elõállítására

(21) P 98 02499
(54) (R)-(Z)-1-azabiciklo[2.2.1]heptán-3-on,O-[3-(3-metoxi-fenil)-2

-propinil]-oxim-maleát

(21) P 99 00682
(54) Mikrokapszulázott tejsavbaktérium orvosi alkalmazásra

(21) P 99 00883
(54) Helyettesített kinoxalin 2,3-dion származékok aminosav szárma-

zékai, mint glutamát receptor antagonista vegyületek

(21) P 99 01346
(54) Deltap62 polipeptid és variánsai, ezeket kódoló nukleinsav-szek-

venciák és felhasználásuk

(21) P 99 01646
(54) Másodlagos alumíniumgyártásból származó felaprított sósalak

alkalmazása útfelület-szóróanyagként és eljárás útfelület-szóró-
anyag elõállítására

(21) P 99 01721
(54) Anyagtekercs, eljárás az anyagtekercs elõállítására, valamint be-

rendezés az eljárás foganatosítására
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(21) P 99 01728
(54) Eljárás zöldhályog és isémiás recehártya-bántalom kezelésére

1,4-helyettesített piperazinszármazékok felhasználásával

(21) P 99 02134
(54) Hajtogatottlap-adagoló

(21) P 99 02881
(54) Szilikon gélanyagot tartalmazó kozmetikai krémkészítmény

A rovat 121 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 04548
(54) Eljárás vízhatlanító és impregnáló termék elõállítására, valamint

termék és eljárás szilárd építõanyagok felületének vízhatlanításá-
ra és impregnálására

(21) P 00 04910
(54) Javított tapadóképességû többkomponensû struktúrák

(21) P 01 00189
(54) Axiális golyóscsapágy

(21) P 01 02954
(54) Módosított felületû töltõanyagok papír enyvezéséhez

(21) P 01 05268
(54) Injektálóberendezés

(21) P 02 03985
(54) Gyógyászati készítmény felhasználása mellékhatás csökkentésére

(21) P 02 04317
(54) Eljárás gyors kivitelezésû, egyhéjú elõtétfalas vagy OSB me-

revítésû, illetve kéthéjú elõtétfalas külsõ falszerkezetû, fa-
vázas, könnyûszerkezetes épületek elõállítására, valamint elõ-
tétfalas külsõ falszerkezetek

(21) P 02 04395
(54) Új eljárás latanoproszt elõállítására

(21) P 02 04575
(54) Elektromechanikus szerkezet bovdennel mûködtetett szerkezetek

védelmére

(21) P 03 00521
(54) Lemeztest bordás hûtésû lemezelt állórészû villamos forgógép

(21) P 03 01170
(54) Védõtetõ közutakhoz

(21) P 03 01383
(54) Taxisofõrõk elleni orvtámadásokat elhárító légzsákok alkalmazá-

sa

(21) P 03 01530
(54) Mérési eljárás adatátviteli képesség meghatározására

(21) P 03 02003
(54) Il-8 receptor antagonisták és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények

(21) P 03 02184
(54) Folyadéksugár-hõszivattyús berendezés segéd munkaközeg köz-

vetett hõátadásával

(21) P 03 02218
(54) Hüvelyzáró higiénés eszköz nõknek

(21) P 03 02462
(54) Oldható feketekávé

(21) P 03 02620
(54) Új cukorbetegség-ellenes kombinációs gyógyszerkészítmények

és eljárás ezek elõállítására

(21) P 03 02712
(54) A sovány, édes tejsavó alkalmazása alapvetõ táplálékként az

egészségügyben, közegészségügyben és a közétkeztetésben

(21) P 03 02729
(54) Sebészeti protézisegység

(21) P 03 02782
(54) Friss sajt és gesztenyeanyagú, ízesített, bevonatos desszert ter-

mékcsalád és eljárás annak elõállítására

(21) P 03 02833
(54) Étkezési sókészítmény

(21) P 03 02839
(54) Gyomorredukciós eszköz

(21) P 03 03017
(54) Építõlap ároképítéshez

(21) P 03 03229
(54) Eljárás és berendezés labdajátékokban résztvevõ sportolók telje-

sítõképességének és sportteljesítményének mérésére és értéke-
lésére

(21) P 03 03230
(54) Eljárás polidiszperz anyagok szemcseméret-eloszlásának vizsgá-

latára

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

(21) P 03 03745
(54) Palack és a palacknyakon reteszkötéssel rögzített adapter és/vagy

zárókupak kombinációja

(21) P 03 04005
(54) Többszintû kódolt rádiófrekvenciás elsõbbségi áthaladást biztosí-

tó rendszer

(21) P 04 00727
(54) Megszakító kioldószerkezet
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(21) P 04 01537
(54) Tiohidantoinszármazékok, eljárás elõállításukra, ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk gyógyszerkészítmé-
nyek elõállítására

(21) P 04 01588
(54) Rákellenes és proliferáció elleni hatású indeno[1,2-c] pirazol-

4-on-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02316
(54) Sok perforációval ellátott kollagén film

(21) P 98 02005
(54) Nátrium/hidrogén-csere inhibitorok alkalmazása különbözõ anya-

gok által a szívre gyakorolt nem kívánt hatások csökkentésére alkal-
mas gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 98 03015
(54) Új eljárás dofetilid elõállítására, közbensõ termékei és eljárás

azok elõállítására

(21) P 99 02824
(54) T-Sejt-szelektív interleukin-4-agonisták

(21) P 99 04691
(54) Nafta tartományban lévõ forrási hõmérsékletû szénhidrogének ja-

vítására szolgáló katalizátorkészítmény

A rovat 37 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 196.062 (21) 2057/86
(54) Eljárás karboxi-pirazin-4-oxid-származékok elõállítására

(11) 198.405 (21) 3119/86
(54) Eljárás és berendezés hidraulikus osztályozásra

(11) 201.085 (21) 2613/88
(54) Eljárás foszfortartalmú vegyületek és ezeket hatóanyagként tar-

talmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 202.878 (21) 3268/90
(54) Eljárás szililoxi-foszfinil-karbonsav-észterek elõállítására

(11) 204.315 (21) 2199/89
(54) Eljárás és lazító-mosatófej víztermelõ kutak tisztításához

(11) 205.125 (21) 2614/88
(54) Eljárás foszfortartalmú vegyületek az ezeket tartalmazó gyógy-

szerkészítmények elõállítására

(11) 205.923 (21) 2488/89
(54) Eljárás aril- és heteroaril-piperazinil-karboxamidok és ilyen ve-

gyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyászati készítmények
elõállítására

(11) 206.010 (21) 1571/91
(54) Kétmotollás rendrakó

(11) 206.105 (21) 1995/87
(54) Eljárás 5-aril-alkil-4-alkoxi-2(5H)-furanon-származékok és eze-

ket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítá-
sára

(11) 206.237 (21) 2635/90
(54) Kiskun 90 fajtanevû, beltenyésztett kukoricatörzs

(11) 206.238 (21) 2636/90
(54) Kiskun 29 fajtanevû, beltenyésztett kukoricatörzs

(11) 206.239 (21) 2637/90
(54) Kiskun 41 fajtanevû, beltenyésztett kukoricatörzs

(11) 206.240 (21) 2638/90
(54) Kiskun 40 fajtanevû, beltenyésztett kukoricatörzs

(11) 207.893 (21) 3103/90
(54) Berendezés gõzöknek áramló gázokból történõ lekondenzáltatá-

sára és leválasztására

(11) 209.265 (21) 2242/87
(54) Mozgatható kerékabroncs-vulkanizáló egység

(11) 209.536 (21) 1636/91
(54) Kapcsolási elrendezés szervojelekre szuperponálódott zavaró nagy-

frekvenciás jelösszetevõ elnyomására

(11) 212.251 (21) P 93 01535
(54) Színstabil, fehér zománc gyártására alkalmas zománcfritt

(11) 212.354 (21) P 95 01277
(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés elektromechanikus, közvetlen

vezérlésû távbeszélõ központoknál hívásadat gyûjtésére

(11) 213.441 (21) P 93 00277
(54) Elrendezés és eljárás teljesítményerõsítõ telítõdésének mérésére

és szabályozására

(11) 213.587 (21) 1700/91
(54) Felfúvásos fejõtömlõ és fejõszerkezet

(11) 213.593 (21) P 93 00279
(54) Kapcsolási elrendezés és eljárás teljesítményerõsítõ szabályozá-

sára

(11) 213.640 (21) P 95 03364
(54) Halogénmentes hajtógázokkal elõállított hablemezek és eljárás

elõállításukra

(11) 214.176 (21) P 95 03234
(54) Biztosítóeszköz kézitargonca rögzítésére

(11) 214.185 (21) P 94 01320
(54) Eljárás és berendezés dohányipari termékek elõállítására, vala-

mint az így elõállított dohányipari termék

(11) 214.336 (21) P 92 03649
(54) Eljárás nimeszulid béta-ciklodextrinnel képzett zárványvegyüle-

tei és hatóanyagként ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
elõállítására
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(11) 214.738 (21) P 92 01526
(54) Eljárás új antibakteriális vegyületek elõállítására

(11) 215.089 (21) P 93 01395
(54) Eljárás enantioszelektív oxazaborolidin katalizátorok elõállításá-

ra és alkalmazására

(11) 215.229 (21) 2672/90
(54) Ízeltlábúak és fonalférgek irtására alkalmas készítmények, és el-

járás a hatóanyagként alkalmazott 1-aril-imidazolok elõállítására
és a készítmények alkalmazására

(11) 215.357 (21) P 94 01600
(54) Berendezés használt víz újrahasznosítására

(11) 215.370 (21) P 93 03336
(54) Eljárás közbensõ háromdimenziós textíliát tartalmazó összetett

struktúra elõállítására, az eljárással elõállított struktúra, valamint
berendezés a struktúra elõállításához

(11) 215.617 (21) 3082/90
(54) Eljárás belsõ égésû motor levegõfelvételének szabályozására

(11) 215.716 (21) P 95 01491
(54) Üdítõ hatású, tárolható, szénsavas italkészítmény, és eljárás elõál-

lítására

(11) 215.721 (21) P 95 01431
(54) Berendezés mozgó váltórésznek végállásokban való reteszelésére

(11) 216.070 (21) P 96 01393
(54) Eljárás 8-hidroxi-kinolinok elõállítására

(11) 216.300 (21) P 93 02925
(54) Elektrolitikus cella, és eljárás proteinek és peptidek jelölésére

(11) 216.436 (21) P 96 01270
(54) Veronika fajtanevû, nagy szemtermõ képességû és szárazanyag-ho-

zamú kukoricahibrid (Zea mays L.)

(11) 216.622 (21) P 92 01723
(54) Vizsgálati eljárás Herpes simplex proteázt gátló anyagok megha-

tározására

(11) 216.764 (21) P 93 01302
(54) Kaszálógép

(11) 216.847 (21) P 95 01512
(54) Eljárás és berendezés vérösszetétel-paraméterek gyors nonin-

vazív meghatározására

(11) 216.940 (21) P 94 01619
(54) Nagy befogadóképességû kocsiszekrény gépjármûhöz, fõleg ala-

csony padlójú városi/elõvárosi autóbuszhoz

(11) 217.364 (21) P 95 03391
(54) Kettõs kamrájú buborékcsomagolás

(11) 217.414 (21) P 93 01582
(54) Szinterelt, kombinált csiszolószemcsék és eljárás elõállításukra

(11) 217.416 (21) P 93 01583
(54) Szinterelt csiszolószemcse-kombináció és eljárás elõállítására

(11) 217.417 (21) P 93 00098
(54) Eljárás dictyostelid expressziós vektor elõállítására, továbbá az

azzal történõ fehérjetermeltetésre

(11) 217.510 (21) P 97 00873
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

(11) 217.645 (21) P 94 01520
(54) 2-Ciano-1,3-dion-származékok, eljárás elõállításukra, hatóanyag-

ként ezeket tartalmazó herbicid készítmények, és eljárás a gyomnö-
vények növekedésének szabályozására ezen vegyületek alkalma-
zásával

(11) 218.389 (21) P 96 01308
(54) GK 109 fajtanevû, generatív típusú beltenyésztett kukoricavonal

(Zea mays L.)

(11) 218.641 (21) P 96 03180
(54) Kábelkarmantyú

(11) 218.860 (21) P 95 03492
(54) Szûrõburkolat folyadék szilárd résztõl való különválasztására

szolgáló prések drénezõelemére

(11) 219.090 (21) P 95 01394
(54) Eszköz azonosítójel alakzatának megállapítására

(11) 219.141 (21) P 94 01436
(54) Vizes, szerkezeti felületaktív készítmény és mosószerkészítmény

(11) 219.163 (21) P 96 01391
(54) GK 108 fajtanevû, nagy termõképességet örökítõ, beltenyésztett

kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 219.241 (21) P 96 03103
(54) Amidszármazékok, elõállításuk, intermedierjeik és az amidszár-

mazékokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 219.308 (21) P 94 03305
(54) Eljárás tartályok és csõrendszerek belsõ felületeinek bevonására

kicsapatásos módszer alkalmazásával

(11) 219.682 (21) P 95 03312
(54) Módosított VII faktor

(11) 219.723 (21) P 98 01916
(54) Állítható magasságú csigolyatestpótlás

(11) 219.768 (21) P 94 01444
(54) Citokintermelést kiváltó uretánok és karbamidok

(11) 219.912 (21) P 93 03324
(54) LHRH-Antagonista hatású dekapeptid-vegyületek, és eljárás elõ-

állításukra

(11) 219.967 (21) P 95 03342
(54) Összetett, nemszövött anyag, eljárás ennek elõállítására és alkal-

mazása abszorbeáló egészségügyi termékekben

(11) 220.889 (21) P 97 00895
(54) IS 34312 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus

annuus L.)
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(11) 221.002 (21) P 98 01027
(54) Új lézerfestékek, eljárás azok elõállítására és alkalmazására

(11) 221.437 (21) P 99 01767
(54) Kombinált falfestõ/tapétázó/felületmosó készülék

(11) 221.462 (21) P 98 01533
(54) Étkezési zsírtermék és ebben alkalmazható átészterezett zsír

(11) 221.540 (21) P 97 01323
(54) Tárcsa, különösen tömörítõtárcsa

(11) 221.543 (21) P 97 01853
(54) 5-Lipoxigenáz inhibitor hatású azolszármazékok és a vegyülete-

ket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 221.680 (21) P 96 03452
(54) Hidrofób hatóanyagot és pezsgõrendszert tartalmazó gyógyászati

készítmény és eljárás elõállítására

(11) 221.876 (21) P 00 00713
(54) Kéziszerszám támasztókarral és reteszelõszerkezettel, valamint

eljárás annak alkalmazására

(11) 222.086 (21) P 00 02190
(54) Eljárás lágy-félig kemény szerkezetû poliuretánhabok elõállítására

(11) 222.095 (21) P 02 01697
(54) Berendezés és eljárás többvezetékes kábelkötegrendszer elõállí-

tására

(11) 222.151 (21) P 99 01644
(54) Meggyengült tûzfalak megerõsítésére és a stabilitás helyreállítá-

sára szolgáló eljárás

(11) 222.216 (21) P 99 01763
(54) Munkahenger

(11) 222.667 (21) P 99 00013
(54) Eljárás és berendezés pépek hatékony kimosására

(11) 222.679 (21) P 01 02170
(54) Berendezés ütések, lökések csillapítására, különösen bútorajtók-

hoz vagy fiókokhoz

(11) 222.844 (21) P 00 03868
(54) Egység kokszlerakódás-gátló anyag oldatának szénhidrogén-pi-

rolizáló csõkemencébe fecskendezésére

(11) 222.974 (21) P 02 04171
(54) Eljárás vízgõzt tartalmazó gáz hûtve szárítására, valamint hûtve

szárító berendezés

(11) 222.999 (21) P 01 02467
(54) Futómû sínen futó jármûhöz

(11) 223.428 (21) P 99 03038
(54) Eljárás késztermék, mint mûbõr vagy hasonló termékek elõállítá-

sára

(11) 223.650 (21) P 99 02153
(54) Híd stabilizátorral, és eljárás híd stabilizálására

(11) 223.700 (21) P 00 03339
(54) Folyadékhûtéssel ellátott villamos gép

(11) 223.884 (21) P 01 01975
(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés félhullámú röntgenberendezések

anódtranszformátorának szekunder tekercsében levõ parazita áram-
körök rezgési hajlamának teljesítményveszteség-mentes mérséklé-
sére

(11) 223.917 (21) P 02 01748
(54) Eljárás és elrendezés telefonkábel-beázás okozta hibahelyének

távolból történõ meghatározására

(11) 223.972 (21) P 97 00893
(54) Arthropodicid hatású (+/-)-1-(1-/but-2-inil-oxi/-etil)-3,4- dime-

toxi-benzol (+) optikai izomerje, elõállítása, hatóanyagként a ve-
gyületet tartalmazó készítmény és alkalmazása

(11) 223.980 (21) P 01 02083
(54) Akusztikus felületelem és panel

(11) 224.112 (21) P 02 01458
(54) Könnyûszerkezetes építõelem

(11) 224.549 (21) P 94 01274
(54) Adhéziós receptor antagonisták, az ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények és eljárás elõállításukra

A rovat 85 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

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

rekkel, zsírokkal és olajokkal szembeni ideiglenes védelmére

(11) 221.491 (21) P 97 00919
(54) Rádióelektronikus vagyonvédelmi jelzõ- és helymeghatározó el-

járás és elrendezés

(11) 223.604 (21) P 99 02017
(54) Aminosav- és hidroxisavszármazékokkal szubsztituált benzami-

dinszármazékok és antikoagulánsokként történõ alkalmazásuk

(11) 224.079 (21) P 00 02637
(54) Számítógéppel vezérelt szélessávú adó-vevõ rendszer

(11) 224.379 (21) P 03 02799
(54) Biztosító készülék egy dugaszolócsatlakozás részére

(21) P 00 01356
(54) Kén-dioxid-megkötõ por tûztérben történõ kén-dioxid-megkötésre

(21) P 00 02121
(54) Eljárás flurbiprofen gyógypasztillák elõállítására

(21) P 01 01124
(54) Oldalra húzható tetõcsomagtartó

(21) P 01 01163
(54) Szerelõállvány
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(21) P 01 03981
(54) Masszázsra szolgáló vibrátor fájdalmak és kínok enyhítésére

(21) P 02 00119
(54) Szulfamáto-hidroxámsav metalloproteáz inhibitor

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

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

zölddió-ital

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

(21) P 04 02042
(54) Eljárás kettõ vagy több komponensbõl álló textiláruk elválasztá-

sához

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

diabétesz kezelésére

(21) P 97 02403
(54) Eljárás vírusellenes proteáz inhibitorok intermedierjeinek elõállí-

tására

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(11) 213.870 (21) P 95 01507
(54) GYSZ 37 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

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

eljárás az elõállítására

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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