
(11) 224.434
(54) Selegilint tartalmazó transzdermális gyógyszerkészítmények és

eljárás elõállításukra

(11) 224.655
(54) Hidraulikus kötõanyag

(11) 224.765
(54) Készülék csekkek, különösen banki azonosítószámot tartalmazó

sáv olvasásához

(11) 224.766
(54) Eljárás és berendezés bináris sorozatok invertálható hozzárende-

lésére 2/3 arányú (1,K) futáshossz-korlátozottan kódolt soroza-
tokhoz maximális átmeneti sûrûséggel

(11) 224.768
(54) Elõre fizetõs rendszer és eljárás ilyen rendszer mûködtetésére

(11) 224.769
(54) Rádióhullámokkal mûködõ rendszer két- és többvágányú vagy

párhuzamos vasúti pályán bekövetkezett baleset utáni további
balesetek megakadályozására

(11) 224.770
(54) Eljárás és berendezés geoenergia hasznosítására

(11) 224.771
(54) Javított tulajdonságú biztonsági záróeszköz

(11) 224.772
(54) Eljárás kép sugárzás útján sugárzásérzékeny anyagba való begra-

vírozására, különösen lézergravírozásra

(11) 224.773
(54) Eljárás vékony réteg, elõnyösen fotoreziszt réteg fizikai paramé-

tereinek meghatározására hullámvezetési paraméterek mérésével

(11) 224.774
(54) Hajlékony fénykibocsátó kábel

(11) 224.775
(54) Villamos motor

(11) 224.776
(54) Reaktorburok atomreaktorhoz

(11) 224.777
(54) Eljárás üvegtartályok gyártósoron történõ mozgatására

(11) 224.778
(54) Elektronikus azonossági jegy

(11) 224.779
(54) Mozgó jármûbõl szemlélt mozgóképes rendszer

(11) 224.780
(54) Abszorber falazat rádióhullámok csillapítására

(11) 224.781
(54) Készülékdoboz elektromos készülékekhez az alkotórészeit össze-

kötõ elemmel

(11) 224.782
(54) Eljárás és berendezés áramkörök kiválasztására több áramkört

tartalmazó nyomtatott áramköri kártyán és eljárás kiválasztott el-
lenállás egy részének nyomtatott áramköri kártyán, levõ áramkör-
bõl történõ eltávolítására

(11) 224.783
(54) Eljárás fényelektromos modul rétegelt szerkezetként való elõállí-

tására

(11) 224.784
(54) Eljárás és berendezés digitális sztereókép létrehozására és megje-

lenítésére

(11) 224.785
(54) Eljárás televíziós mûsorszórással továbbított vagy televíziós ve-

võkészülék dekóderébe integrált interaktív alkalmazások látoga-
tottságának mérésére

(11) 224.786
(54) Elektronikus címke

(11) 224.787
(54) Együttmûködõ cache szerverek terheléskiegyenlítése

(11) 224.788
(54) Architektúra kiterjedt ügyfélkörben végrehajtható bankkártyás fi-

zetési tranzakciók egyszerûsített hardverigényû lebonyolításá-
hoz, tranzakciós terminálegység, bõvített funkciós SIM-kártya,
valamint eljárások megszemélyesítésre és tranzakciók lebonyolí-
tására

(11) 224.789
(54) Televíziós programokat kezelõ rendszer

(11) 224.790
(54) Eljárás zár és/vagy kulcs jellegû eszköz engedélyezõprogramo-

zására, zár és/vagy zárkulcs, valamint zár és zárkulcsrendszer

(11) 224.791
(54) Eljárás digitális mobil kommunikációs hálózat elõfizetõi SIM

kártyáinak egyszerûsített cseréjére

(11) 224.792
(54) Berendezés információhordozó letapogatásához és információ-

hordozó

(11) 224.793
(54) Eljárás és berendezés közeghozzáférés-protokollt használó háló-

zatban több állomás közötti kommunikáció biztosítására
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(11) 224.794
(54) Eljárás távközlési végkészülék üzemeltetésére, valamint távköz-

lési végkészülék

(11) 224.795
(54) Eljárás és rendszer láncolt adatbázis-kezelõ üzenetek továbbítására

(11) 224.796
(54) Eljárás és berendezés bázisállomás és elõfizetõi állomás csatorna-

kódolására GSM-rendszerhez

(11) 224.797
(54) Csomagkapcsolt multimédiás rendszer, valamint adó- és vevõol-

dali berendezés a rendszerhez

(11) 224.798
(54) Szórakoztató függõ siklópálya

(11) 224.799
(54) Fékberendezés

(11) 224.800
(54) Légrugó-elrendezés

(11) 224.801
(54) Hegyes vésõ

(11) 224.802
(54) Eljárás és berendezés lámpaburák elõállítására

(11) 224.803
(54) Eljárás ismert geometriájú testek méreteinek gyors meghatározá-

sára

(11) 224.804
(54) Kapcsolóidom üreges profilokhoz

(11) 224.805
(54) Sportcsarnok és eljárás sportcsarnok küzdõterének átalakítására

(11) 224.806
(54) Tartószerkezet gördülõredõny redõnyszekrényéhez

(11) 224.807
(54) Lapelemekbõl álló konténer

(11) 224.808
(54) Eljárás, elõnyösen hulladék anyagokból, zárt pórusszerkezetû

szilikáthab elõállítására, és az eljárással elõállított termék

(11) 224.809
(54) Eljárás kompozit film, fémes vagy szilícium alapanyagra történõ

eloxálására

(11) 224.810
(54) Berendezés izom- és gerincbántalmak, fõként gerincdeformitá-

sok kezelésére, javítására, rehabilitására

(11) 224.811
(54) Lábelrendezés ülõeszközökhöz, asztalokhoz, állványokhoz, pul-

tokhoz és hasonlókhoz

(11) 224.812
(54) Angiogenézist gátló hatású 5-helyettesített-1,2,4-tiadiazolil-

származékok, eljárás elõállításukra, és ezeket tartalmazó gyógyá-
szati készítmények

(11) 224.813
(54) Fundális relaxációs tulajdonságokkal rendelkezõ benzodioxán-,

benzofurán- és benzopiránszármazékok, eljárás elõállításukra, és
az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.814
(54) Propán-1,3-diol-származék alkalmazása gyulladásos és immun-

betegségek ellen helyileg alkalmazható gyógyszerkészítmények
elõállítására

(11) 224.815
(54) Tetrahidropiridinek, eljárás elõállításukra, az ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(11) 224.816
(54) Eljárás szteránvázas A-nor-szeko-vegyületek elõállítására, vala-

mint szekoindoxilidénkarbonsav-származékok mint intermedie-
rek

(11) 224.817
(54) Új eljárás 17béta-hidroxi-17alfa-metil-2-oxa-5alfa-androsztán-

3-on elõállítására és intermedierje

(11) 224.818
(54) Progesztogén és ösztrogén alkalmazása helyettesítõ terápiára és

orális fogamzásgátlásra alkalmas készítmény elõállítására

(11) 224.819
(54) N,N-dimetil-(3-aril-but-3-én)-amin-származékok, az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 224.820
(54) 2,2-Diklór-alkánkarbonsavak, eljárás elõállításukra és az ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.821
(54) Eljárás 3,4-dihidroxi-5-nitro-benzaldehid elõállítására

(11) 224.822
(54) Prosztaglandin I2 agonista naftalinszármazékok, ilyen vegyülete-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 224.823
(54) Szubsztituált benzamidinek, eljárás elõállításukra és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.824
(54) PR36T58 fajtanevû, háromvonalas hibrid kukoricafajta (Zea

mays L.)

(11) 224.825
(54) REANDA fajtanevû, piros színû almafajta (Malus domestica

Borkh.)

(11) 224.826
(54) Aktivált protein C készítmények

(11) 224.827
(54) Új antiangiogén peptidek, azokat kódoló polinukleotidok, és eljá-

rások angiogenezis gátlására
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(11) 224.828
(54) Magas fényû elektrolumineszcens foszfor

(11) 224.829
(54) Szulfinsavszármazékok, ezek elõállítása és felhasználása

(11) 224.830
(54) Madarakban alkalmazható polinukleotid-vakcinakészítmények

(11) 224.831
(54) Foszfolipázaktivitású fehérje

A rovat 68 db közlést tartalmaz.
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