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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(11) T/67 457
(21) P 93 03591
(54) Pirazolok és pirazolo-pirimidinek
(11) T/75 225
(21) P 96 01349
(54) Proteáz enzimeket gátló és vírusellenes hatású 5,6-dihidro-piron-származékok
(11) T/77 646
(21) P 98 00551
(54) Mikrokapszulázási eljárás és a kapott termék

(21) P 98 02268
(54) Üveg állapotú szemcsékbõl álló mosószerhatóanyag-kibocsátó
rendszer
(21) P 98 02533
(54) 3-6 szénatomos alkolholt tartalmazó antimikrobiális szájápoló
készítmények
(21) P 99 00798
(54) Metil-fenidát optikai rezolválása O,O’-bisz-aroil-borkõsavakkal
(21) P 99 04262
(54) Fehérjék alkalmazása retrovírus elleni szerként

(11) T/77 668
(21) P 96 01348
(54) Vírusellenes hatású 5,6-dihidropiron-származékok és hatóanyagként azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 04404
(54) Eljárás laphám-karcinómák diagnosztizálására és kezelésére

(11) T/77 795
(21) P 98 00909
(54) Mentolt és N-helyettesített-P-mentánkarboxamid-származékot
tartalmazó, leheletfrissítõ hatású, ehetõ készítmények és eljárás
elõállításukra

A rovat 19 db közlést tartalmaz.

(21) P 00 00543
(54) Szubsztituált pirazol-3-il-benzazol-származékok

(11) T/69 705
(21) P 94 01398
(54) Indolszármazékok

(21) P 00 04819
(54) Mikrobicid N-alfa-szulfonil-N-{[(alkinil-oxi)-fenil]-etil}-glicinamid-származékok, intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk

(11) T/75 308
(21) P 96 01193
(54) Protein:farnezil transzferáz szubsztituált di- és tripeptid inhibitorai

(21) P 01 04457
(54) Eljárás ón(II)-vegyületek által okozott elszínezõdés csökkentésére fogtisztító készítményekben

(11) T/76 981
(21) P 97 01697
(54) Aromatázgátló alkalmazása férfiak relatív androgénhiányának
kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 02 03027
(54) Eljárás festett, poliészterbõl és poliamidból álló textilanyagok
elõállítására

(11) T/77 484
(21) P 98 00152
(54) Peptidek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(21) P 02 03945
(54) Használatra kész összekötõ készülék

(21) P 00 00090
(54) 1,4-Diszubsztituált piperazinok, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 01534
(54) Kinolonszármazék antidótumot tartalmazó herbicid készítmények
és alkalmazásuk

(21) P 00 00197
(54) Hexándiol-behenil méhviasztartalmú szilárd kozmetikai készítmény

(21) P 03 03401
(54) Füstszûrõ eszköz dohányfüst-mentesítésre

(21) P 00 03582
(54) Hidraulikus szivattyú

(21) P 04 01075
(54) Giró energia átalakító szerkezet

(21) P 00 03651
(54) A pgi gént kódoló új nukleotidszekvenciák

(21) P 04 01838
(54) Magasabb erukasavtartalmú olaj elõállítása

(21) P 00 03741
(54) Asztali papírtörlõtartó
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(21) P 00 03760
(54) Metalloproteináz és TNF-felszabadulás inhibitor hatású tio-szubsztituált peptidek, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és
alkalmazásuk
(21) P 00 03866
(54) Folyékony mûtrágya növények termesztésére, valamint eljárás a
folyékony mûtrágya elõállítására
(21) P 00 03893
(54) Új eno gént kódoló nukleotidszekvenciák

(21) P 01 03812
(54) Pregabalin asztma kezelésére való alkalmazásra
(21) P 01 03841
(54) Hatóanyagot sejtbe bejuttató expandálható mikrorészecskék
(21) P 01 03871
(54) Rekombináns CELO-vírus és CELO-vírus DNS
(21) P 01 03929
(54) Antibakteriális hatású heterociklil-amino-metil-oxazolidinonok
és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 03955
(54) Aeroszolmentes borotválkozó gél
(21) P 00 04316
(54) Eljárás vízben oldhatatlan szerves szilikon vegyületek stabilizálására hajápoló készítményben
(21) P 00 04785
(54) Sajt- és kekszalapú összetett élelmiszer-ipari termék, valamint eljárás annak elõállítására

(21) P 01 03941
(54) Növekedési hormon kiválasztását stimuláló heterociklusos gyûrûrendszerekkel kondenzált heterociklusos vegyületek alkalmazása fizikai gyakorlás növelésére használható készítmény elõállítására
(21) P 01 03942
(54) Fénnyel térhálósítható sziloxán polimerek
(21) P 01 03978
(54) Fénysugaras képmegjelenítõ berendezés, fénysugaras vetítõberendezés és eljárás információ képernyõn történõ megjelenítésére

(21) P 00 04802
(54) Nikotintartalmú kompozíciók és eljárás elõállításukra

(21) P 01 03986
(54) Új karbonsavamid szerkezetet tartalmazó piperidinil vegyületek,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03455
(54) Kasztanyetta alakú hajsütõ vas
(21) P 01 03526
(54) Katéterkészlet

(21) P 01 04015
(54) Esõvízcsatorna-rendszer

(21) P 01 03592
(54) Berendezés tárgyak elcsúszásának megakadályozására
(21) P 01 03690
(54) Eljárás sárga bisz(3-[trietoxi-szilil]-propil)-poliszulfán elõállítására
(21) P 01 03691
(54) Pirido[1,2a]pirazin-származékok alkalmazása Parkinson-kór, az
ADHD és mikroadenómák kezelésében és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 01 03733
(54) Tûzálló kábelcsatorna, eljárás elõállítására, valamint ehhez alkalmas közbensõ termékek
(21) P 01 03757
(54) Szövött tömlõ gumicsõhöz

(21) P 01 04017
(54) Tartós hatású fésülködõ gél
(21) P 01 04018
(54) NMDA NR2B altípus receptor antagonistát tartalmazó, neurológiai rendellenességek kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény
(21) P 01 04026
(54) 2,3-Diszubsztituált piridin-származékok, eljárás elõállításukra,
ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és e vegyületek intermedierei
(21) P 01 04117
(54) Kompozit lemez vagy fólia
(21) P 01 04162
(54) Piroatechin-származékok alkalmazása proteináz-inhibitor hatású
gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 01 03765
(54) Eljárás metántartalmú biogáz hasznosítására

(21) P 01 04186
(54) Magadagoló berendezés

(21) P 01 03766
(54) Eljárás metántartalmú gázok hasznosítására

(21) P 01 04197
(54) Injektálható szemen belüli lencse

(21) P 01 03775
(54) Kémiai eljárás
(21) P 01 03804
(54) Mv Dalma fajtanevû, korai érésû búzafajta (Triticum aestivum L.)

(21) P 01 05230
(54) Specifikus hibrid promóterek alkalmazása szöveti kifejezõdés
szabályozására

P293

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2006/6
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(21) P 02 00123
(54) Áthidalt fémkomplexek gázfázisú polimerizációkhoz

(21) P 02 02874
(54) Eljárás szerves anyagok és anyagkeverékek elgázosítására

(21) P 02 00337
(54) Stabilizált provastatin-nátriumot tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 02 02969
(54) Sztatinok alkalmazása csontlebontó sejtek képzõdésének gátlására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00355
(54) 4-Amino-pirrolopirimidinek mint kináz inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 03103
(54) Konyhai gázkészülék

(21) P 02 00403
(54) Pirrolopirimidinek mint protein-kináz inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 00537
(54) Monoklonális ellenanyagok, antigének, valamint rosszindulatú
megbetegedések diagnózisa és gyógykezelése
(21) P 02 01211
(54) Eljárás sbességváltómû sima kapcsolására, és sebességváltómû

(21) P 02 03159
(54) Eljárás pipekolinsavszármazékot tartalmazó liposzómakészítmény elõállítására
(21) P 02 03208
(54) Permanens mágneses folyadékkezelõ készülék
(21) P 02 03220
(54) STR 253 fajtanevû, beltenyésztett napraforgó apavonal (Helianthus annuus L.)
(21) P 02 03242
(54) Eljárás alkánszulfonil-piridinek elõállítására

(21) P 02 02258
(54) Steril, sebbe nem ragadó sebtapasz
(21) P 02 02262
(54) Eljárás és rendszer egy adott eszköz engedélyezésére vagy használhatóságának korlátozására elõre meghatározott befizetések
kellõ idõben való megtörténése alapján
(21) P 02 02580
(54) Eljárás és berendezés tárolóedények, fõleg palackok töltésére

(21) P 02 03262
(54) STR 550 fajtanevû, beltenyésztett napraforgó apavonal (Helianthus annuus L.)
(21) P 02 03296
(54) STR 552 fajtanevû, beltenyésztett napraforgó apavonal (Helianthus annuus L.)
(21) P 02 03322
(54) Eljárás dohány kezelésére, az eljárással elõállított dohányanyag
és ebbõl készített dohányáru

(21) P 02 02622
(54) Szójatej-kompozíciók és eljárások elkészítésükre
(21) P 02 02732
(54) Amidvegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03355
(54) ST 102 fajtanevû, beltenyésztett napraforgó anyavonal (Helianthus annuus L.)

(21) P 02 02735
(54) Elõre gyártott vasbeton lemez
(21) P 02 02738
(54) Ló herpeszvírus hõérzékeny mutánsa és az abból készített élõ oltóanyag
(21) P 02 02761
(54) Szerkezet levegõ kezelésére, ennek aktív komponensbefogadó
tartóegységgel való kombinációja, valamint ilyen tartóegység

(21) P 02 03372
(54) 25950 fajtanevû, beltenyésztett napraforgó anyavonal (Helianthus annuus L.)
(21) P 02 03477
(54) Alkil-amino-helyettesített biciklikus nitrogén-heterociklusok
mint P38 protein-kináz-inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és elõállítási eljárásaik
(21) P 02 03483
(54) Purinszármazékok

(21) P 02 02770
(54) Humán papillómavírus oltóanyag
(21) P 02 02792
(54) Eljárás pigmentöblítmény készítésére

(21) P 02 03523
(54) Bakteriofágokkal társuló lizáló enzimek használata különbözõ
betegségek megelõzésére és kezelésére

(21) P 02 02831
(54) Eljárás helyettesített vegyes alkinil-éter-származékok elõállítására

(21) P 02 03665
(54) Eljárás pigmentöblítmény készítésére

(21) P 02 02832
(54) Új pirimidin-2,4,6-trion-származékok, alkalmazásuk, valamint az
e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 04077
(54) Eljárás hõ- és/vagy hangszigeteléssel ellátott acélbeton födémek
elõállítására
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(21) P 02 04283
(54) (Kinolil-propil)-piperidin-származékok, eljárás az elõállításukra
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02592
(54) Hordozható és összecsukható kutyaillemlapát
(21) P 03 02625
(54) Berendezés gépjármûvek felfüggesztésének ellenõrzésére

(21) P 02 04333
(54) CSAID-k alkalmazása rhinovírus-infekció kezelésére
(21) P 03 00109
(54) Gépjármû, külsõ, oldal-visszapillantó tükör, fényszórókkal felszerelt gépjármûhöz

(21) P 03 02953
(54) Eljárás és berendezés karima vagy perem ráformázására egy acélcsõ végére

(21) P 03 00195
(54) Heterociklusos nátrium/proton-csere inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03124
(54) IKB-Kináz (IKK-béta) gátló aktivitással rendelkezõ piridinszármazékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00435
(54) ISO-SOLAR átfolyó rendszerû napkollektor, amely tetõfedésként, illetve homlokzati burkolatként is alkalmazható

(21) P 03 03280
(54) Eljárás és berendezés felületi állóhullám és turbulencia szabályozására folyamatos öntõedényben

(21) P 03 00991
(54) Tömítõ belsõ gallérral ellátott mûanyag zárókupak

(21) P 03 03287
(54) Redõzött tömlõfólia, valamint eljárás és berendezés redõzésre

(21) P 03 01250
(54) Emulziók és koncentrátumainak elõállítása

(21) P 03 03363
(54) Kináz-inhibitor hatású heterociklusos vegyületek alkalmazása
gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 01693
(54) Antitest citokin-citokin inhibitorból (szelektokin) álló fúziós protein célspecifikus prodrugként történõ alkalmazásra
(21) P 03 02087
(54) Tartó
(21) P 03 02135
(54) A toraszemid új V. polimorf módosulata, eljárás elõállítására, alkalmazása nyersanyagként, valamint ilyen módosulatot tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 03 02204
(54) Antiparazita bejárat mézelõ méh populációkhoz és alkalmazása
(21) P 03 02245
(54) Új [(m-amino-fenil)-imino]-imidazolidin-származékok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó vizelet-inkontinencia kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények
(21) P 03 02267
(54) Eljárás sörteáru elõállítására
(21) P 03 02293
(54) Rák kezelése aplidin és egy izomvédõ szer együttes alkalmazásával

(21) P 03 03559
(54) Magas intracelluláris kalciumkoncentrációnál funkcionáló szelektív maxi-K káliumcsatorna nyitók és alkalmazásuk
(21) P 03 03699
(54) Szubsztituált fahéjsav-guanidid-származékok, eljárás elõállításukra, gyógyszerként történõ alkalmazásuk és ezeket tartalmazó
gyógyszerek
(21) P 03 03935
(54) Ketolid baktériumellenes vegyületek
(21) P 03 04019
(54) Töksütõ berendezés
(21) P 03 04024
(54) ”TANAY” Kettõs záródású, zárható, beton kéménytisztító, ellenõrzõ ajtó
(21) P 04 00285
(54) Eljárás és berendezés gépjármûvek lendkerekének és kinyomólapjának a helyszínen történõ gyors felszabályozására, valamint
erre a célra szolgáló speciális célszerszám

(21) P 03 02353
(54) Ételkonzerv

(21) P 04 00847
(54) Kapszaicin alkalmazása diabetesz kezelésére használható gyógyászati készítmény elõállítására

(21) P 03 02367
(54) HIV Integráz inhibitorokként hasznos aza- és poliazanaftalenilkarboxamidok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01247
(54) Nagynyomású üzemanyag-tároló üzemanyagtárolós befecskendezõ rendszerhez

(21) P 03 02491
(54) Fogfehérítõ készítmény és eljárás dikarbonsav fehérítõszer alkalmazására

(21) P 04 01369
(54) (R)-bikalutamidot tartalmazó gyógyászati készítmény, eljárás az
elõállítására és alkalmazása
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(21) P 04 01654
(54) Heterokondenzált pirimidinszármazékok, intermedierjeik, a vegyületek elõállítása és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 00644
(54) Eljárás fenoltartalmú vegyületek elõállítására

(21) P 04 01661
(54) Ultrafinom titánrészecskék vizes diszperzióját tartalmazó, bõrápoló folyadék

(21) P 97 01650
(54) Mágneses vas-oxid, eljárás az elõállítására és alkalmazása

(21) P 04 01663
(54) Ultrafinom nemesfémrészecskék vizes diszperzióját tartalmazó
arcvíz

(21) P 98 01362
(54) Eljárás N-(D-alfa-metil-béta-merkapto-propionil)-L-prolin és intermedierje elõállítására
(21) P 98 02021
(54) AMPA receptor antagonisták alkalmazása korrdinációs mozgászavarok gyógyítására használt gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 04 01803
(54) Leukocita-inaktiváló modul
(21) P 04 01888
(54) Eljárás ultrafinom nemesfémrészecskéket tartalmazó vizes diszperzió elõállítására
(21) P 04 01889
(54) 1,8-Naftiridin-származékok mint antidiabetikumok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01891
(54) Eljárás és vezérlõberendezés ingadozó hálózati feszültséggel mûködõ energiaellátó-rendszerekhez
(21) P 04 01914
(54) Eljárás piridil-alkilszulfonilpirazol-származékok elõállítására
(21) P 04 01915
(54) 4-[4-Piperidinilidén-(3-karbamoil-fenil)-metil]-benzamid-származékok és alkalmazásuk fájdalom, gerincsérülések vagy gasztrointesztinális rendellenességek kezelésére és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01942
(54) A titáncsoportba tartozó fém víz alatti plazmakisülés során nyert
ultrafinom részecskéinek vizes diszperzióját tartalmazó hajjavító
folyadék, valamint eljárás és berendezés az elõállítására
(21) P 04 01998
(54) PDE9 inhibitorok alkalmazása olyan gyógyszer elõállítására,
amellyel inzulinrezisztencia-szindróma és 2-es típusú diabétesz
kezelhetõ
(21) P 04 02310
(54) 1,6-Naftiridin-származékok mint antidiabetikumok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02503
(54) Pirrolidinonszármazékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 05 00593
(54) Oxigénbefogó mûanyag kompozíciók és minimális színnel rendelkezõ tartályok
(21) P 05 00634
(54) Anyagok és eljárások az idegszövet helyreállításának elõsegítésére

(21) P 98 02206
(54) Thalidomid intravénás adagolási formája immunológiai megbetegedések gyógyításához
(21) P 98 02868
(54) Szubsztituált indenilcsoportot tartalmazó fémkomplexek és eljárás olefinek polimerizálására
(21) P 99 00026
(54) Információkezelõ rendszer általános Webböngészõ részére, különbözõ protokollokat használó szerverekhez való hozzáféréshez
(21) P 99 00079
(54) 12H-Dibenzo[d,g][1,3]dioxocin-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 99 00136
(54) 5-O-Dezozaminil-6-O-metil-eritronolid A új származékai, eljárás
a vegyületek elõállítására és alkalmazásuk biológiailag aktív
termékek elõállítására
(21) P 99 02961
(54) Takarmányadalék és eljárás az elõállítására
(21) P 99 03033
(54) Eljárás formaldehid közvetlen elõállítására metánból
(21) P 99 03458
(54) Eljárás pantoténsav elõállítására ketopantoátreduktázt kódoló
nukleotidszekvenciák fokozott kifejezõdése révén
(21) P 99 03540
(54) Eljárás és berendezés kén gázmentesítésére
(21) P 99 04347
(54) Eljárás nõsteril növények elõállítására
(21) P 99 04705
(54) N-Helyettesített azaheterociklusos karbonsavszármazékok, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
A rovat 142 db közlést tartalmaz.
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Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 00 01478
(54) A külsõ hallójárat ápolására szolgáló vitaminos fülcsepp és eljárás
elõállítására

(21) P 04 02057
(54) Optikailag aktív, herbicid hatású (R)-fenoxi-propionsav-N-metilN-(2-fluor-fenil)-amidok és alkalmazásuk
(21) P 04 02406
(54) Eljárás 2-hidroxi-4-(merkapto-metil)-butánsav kalcium-, magnézium-, nátrium- és kálium-sójának elõállítására

(21) P 01 00381
(54) Eljárás biológiai minták 8-izo-prosztaglandin F2alfa tartalmának
radioimmunológiai meghatározására, és az ehhez alkalmazott
jód-125 izotóppal jelzett radioligandum elõállítására

(21) P 99 00246
(54) Liofilizált tio-xantenont tartalmazó tumorellenes gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03029
(54) Gyújtáserõsítõ

(21) P 99 03910
(54) Rovarûzõ készítmények

(21) P 01 05390
(54) Eljárás elektronikus fizetõeszköz mobiltelefonról vezérelt feltöltésére és pénzforgalom mobiltelefonnal való kezelésére, elõnyösen pénzügyi tranzakciók lebonyolítására

A rovat 21 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 02 01674
(54) Levegõvel texturált fonal, valamint eljárás annak elõállítására

MM4A

(11) 198.637
(21) 4541/88
(54) Késfej aprítógéphez

(21) P 02 02922
(54) Eljárás dermatoglifiai rajzolatok elemzésére és összehasonlítására
(21) P 02 04402
(54) Eljárás személyazonosításra alkalmas információ eltárolására,
hordozható személyazonosító eszköz, valamint személyazonosításra alkalmas információkat tároló rendszer
(21) P 03 00334
(54) Gyógyászati készítmények és eljárások azok elõállítására

(11) 200.263
(21) 4017/87
(54) Hatóanyagként heterociklusos imino vegyületeket tartalmazó inszekticid készítmények és eljárás a hatóanyagok elõállítására
(11) 201.061
(21) 5063/88
(54) Eljárás új dihidropiridin-származékok elõállítására
(11) 201.073
(21) 4664/88
(54) Eljárás kristályos antibiotikum közbensõ termékek elõállítására

(21) P 03 01024
(54) Szinergetikus hatású fungicid készítmények és alkalmazásuk

(11) 201.537
(21) 4134/87
(54) Eljárás 2-klór-5-klórmetiltiazol elõállítására

(21) P 03 01533
(54) Többkomponensû szálak, és azok alkalmazása textíliaként

(11) 202.202
(21) 3971/87
(54) Új eljárás 2-klór-5-(klór-metil)-piridin elõállítására

(21) P 03 02107
(54) Eljárás N-szubsztituált 2-pirazolin-5-onok elõállítására

(11) 202.562
(21) 4313/87
(54) Eljárás szilárd katalizátor készítmény elõállítására és alkalmazásával propilén sztereospecifikus polimerizációjára

(21) P 03 03064
(54) Nem tömegerõ gerjesztésû gyümölcsfarázó gép

(11) 205.964
(21) 4535/88
(54) Eljárás levegõn száradó, vízzel hígítható bevonóanyagok kötõanyagként alkalmazható vizes, ojtásos kopolimer-emulziók elõállítására

(21) P 03 03995
(54) Pontos idõt mutató, tárcsás napóra
(21) P 04 00095
(54) Eljárás citalopram elõállítására
(21) P 04 00374
(54) Eljárás bankjegyek egyedi megjelölésére alkalmazott jelek felismerésére és feljegyzésére, az adatok kezelésére
(21) P 04 01028
(54) A szem aberrációit csökkentõ, beültethetõ, korrekciós lencse és
eljárás annak tervezésére
(21) P 04 01920
(54) Eljárás (2-nitro-fenil)-acetonitril-származékok elõállítására, valamint intermedierjeik

(11) 206.026
(21) 5012/88
(54) O-(O-Etil-S-alkil-foszforil)-O-(karbamoil)-pirokatechin-származékot hatóanyagként tartalmazó inszekticid és akaricid készítmény és eljárás a hatóanyagok elõállítására, valamint a készítmény alkalmazására
(11) 206.579
(21) 5540/89
(54) Kép-hang visszaadó készülék
(11) 207.107
(21) 5023/89
(54) Eljárás nagyszilárdságú, lineáris, kis sûrûségû polietilén elõállítására szuszpenziós polimerizációval és az ebbõl készülõ fólia
elõállítására
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(11) 207.664
(21) 4811/87
(54) Csatlakozó idom és azt tartalmazó egyszer használatos szerelvény
(11) 208.618
(21) 3044/91
(54) Eljárás és berendezés takarmánykeverékhez használható szója és
zsiradék keverékének elõállítására
(11) 210.397
(21) 3008/91
(54) Berendezés ereszcsatornák elõállítására

(11) 216.489
(21) P 94 01254
(54) Féktuskó elfordulás ellen biztosított tartórugóval
(11) 216.593
(21) P 94 01225
(54) Elektromágneses jelátalakítót tartó fejszánfelületek és lemezmeghajtó egység

(11) 210.491
(21) 3953/87
(54) Készítmény egy vagy több hatóanyag szabályozott leadására, egy
vagy többfokozatú prés tabletta alakú gyógyászati készítmény készítésére, berendezés tablettáról bevonat eltávolítására és eljárás
tabletta alakú gyógyászati készítmény elõállítására
(11) 211.044
(21) 2935/91
(54) Napenergia-hasznosító fûtõberendezés épületekhez, fõleg családi
házakhoz
(11) 211.112
(21) P 92 02955
(54) Eljárás immunrendszeri gyulladásos betegségek kezelésére szolgáló rapamicintartalmú gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 212.315
(21) P 93 02716
(54) Hajtóberendezést tartó szerkezet gépjármûvekhez, fõleg autóbuszokhoz

(11) 217.475
(21) P 94 02577
(54) Motor-szivattyú gépcsoport, különösen blokkolásgátló fékberendezéshez
(11) 217.577
(21) P 96 00626
(54) Üzemanyag- és kenõanyag-adalékokként alkalmazható kopolimerek és aminokkal képzett származékaik, elõállításuk, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó üzem- és kenõanyagok
(11) 217.760
(21) P 94 02559
(54) Túlfeszültség-levezetõ
(11) 217.845
(21) P 95 00704
(54) P450 1A2 inhibitorokat és tacrine-t tartalmazó gyógyászati készítmény alkalmazása, valamint eljárás a készítmény elõállítására
(11) 217.928
(21) P 96 02483
(54) Eljárás munkadarab rögzítésére

(11) 212.445
(21) P 93 02705
(54) Eljárás etilén polimerizálására vagy kopolimerizálására

(11) 218.123
(21) P 97 01490
(54) Csavarkötésmentes villamos csatlakozóeszköz

(11) 212.716
(21) 5816/90
(54) Eljárás Lyme-kór elleni oltóanyag elõállítására
(11) 213.262
(21) P 95 02677
(54) Eljárás hulladékanyag, így színesfém-öntészeti salak újrahasznosítására
(11) 213.448
(21) P 93 00888
(54) Folyékony mosogatószer-készítmények
(11) 213.564
(21) P 94 02747
(54) Berendezés rugalmas anyagú termékek osztott öntõformából történõ kivételére
(11) 214.023
(21) P 96 00488
(54) Eljárás 2,3,5,6-tetraklór-piridin elõállítására
(11) 214.712
(21) P 93 02537
(54) Szeglemez, elõnyösen fa vagy hasonló anyagú szerkezetek csomópontjainak az összekötésére, továbbá szeg
(11) 214.820
(21) P 92 03074
(54) Eljárás enkefalináz-és ACE-gátló 7-(acil-amino)-6-oxo- pirido[2,1-a][2] benzazepin-származékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) 215.154
(21) 440/90
(54) Eljárás szorongásoldó hatású aza-biciklo-vegyületek elõállítására
(11) 215.725
(21) 3003/91
(54) Berendezés szerszámkeret vágányra helyezésére

(11) 216.067
(21) P 95 02620
(54) Kenõolaj-készítményekhez viszkozitásiindex-javító adalékanyagként alkalmazható csillagpolimerek

(11) 218.236
(54) Csõkötõ idom

(21) P 96 00797

(11) 218.318
(21) P 97 01488
(54) Önvédelmi tartozék és ütõlövedék maroklõfegyverekhez
(11) 218.602
(21) 5892/90
(54) Fémkomplex vegyületek és eljárás elõállításukra, valamint eljárás addíciós polimer elõállítására
(11) 218.830
(21) P 94 00662
(54) Eljárás kollagénindukált vérlemezkekoaguláció-inhibitor elõállítására
(11) 219.020
(21) P 96 00875
(54) Eljárás doramektin elõállítására, és antiparazita hatású köztitermékek, és eljárás ezek elõállítására
(11) 219.110
(21) P 97 01958
(54) Melegalakító berendezés szalag vagy lap formájú melegalakítható anyagokhoz
(11) 219.236
(21) P 94 02808
(54) Rapamicint tartalmazó gyógyszerkészítmény intravénás injekciós adagoláshoz és eljárás elõállításukra
(11) 219.285
(21) P 96 03624
(54) Mozgatókar-szerelvény lemezes adattároló eszközhöz, valamint
lemezmeghajtó
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(11) 219.304
(21) P 95 00870
(54) Rekombináns adenovírus eredetû vektorok idegen géneknek a
központi idegrendszer sejtjeibe való bejuttatására, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárások az elõállításukra

(11) 221.198
(21) P 94 02702
(54) Helyettesített imidazo[1,2-a]piridinil-vagy imidazolil-ciklohexán-karbonsavamid-származékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 219.327
(21) P 92 00860
(54) Eljárás Streptococcus B csoportbeli mikroorganizmusok elleni
konjugált vakcina elõállítására

(11) 221.289
(21) P 99 00034
(54) Zárt vasúti teherkocsi

(11) 219.379
(21) P 96 00670
(54) Dextrán-észterek, eljárás elõállításukra, valamint gyógyszerhatóanyagok burkolására és zárványképzésére való felhasználásuk
(11) 219.380
(21) P 93 02629
(54) Új tiomarinolszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás ezek elõállítására
(11) 219.441
(54) Utasülés

(21) P 94 02703

(11) 219.477
(21) P 94 02809
(54) Rapamicint tartalmazó gyógyszerkészítmények intravénás injekciós adagoláshoz és eljárás elõállításukra
(11) 219.868
(21) P 98 02636
(54) Csomagolóberendezés, eljárás tárgy legalább egy részének mûanyag fóliával történõ beburkolására, valamint elõfeszítõ mechanizmus csomagolóberendezéshez
(11) 220.079
(21) P 98 00753
(54) Eljárás keményítõ bomlástermékeinek elõállítására, valamint
ezen eljárás alkalmazása
(11) 220.098
(21) P 93 03244
(54) Interleukin-1 béta proteázenzim, és interleukin-1 béta proteázinhibitorok
(11) 220.126
(21) P 99 04200
(54) Orvosi eszköz szilárd anyag szövetrétegben vagy az alá történõ
elhelyezésére, valamint bõr alá történõ elhelyezésére
(11) 220.381
(54) Arcmaszk

(11) 221.318
(21) P 95 00791
(54) Penemszármazékok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
(11) 222.148
(21) P 00 00091
(54) Dóziskijelzõvel ellátott injekciós fecskendõ
(11) 222.393
(21) P 95 02675
(54) Szerkezet egyenes vonalú mozgás forgó mozgássá történõ átalakítására, fõleg alternáló dugattyús, belsõ égésû motorokhoz
(11) 222.725
(21) P 95 00796
(54) Szerotoninreceptorra ható benzotiofénszármazékok
(11) 222.779
(21) P 01 03904
(54) Abszorpciós hûtõgép
(11) 222.902
(21) P 01 04885
(54) Kényszerkeverõ, célszerûen betonkeverõ
(11) 223.107
(21) P 99 03295
(54) Rövid építésû emelõszelep
(11) 223.129
(21) P 00 04266
(54) Belsõ égésû motorok
(11) 223.207
(21) P 97 01593
(54) Vérglükózt mérõ eszköz
(11) 223.427
(21) P 98 02109
(54) Eljárás bankkártya vagy más, bankszámla fölött rendelkezési jogot adó eszköz felhasználása jogosságának biztosítására
(11) 223.587
(21) P 99 03031
(54) Függesztõelem képkerethez, tükörhöz vagy hasonlóhoz

(21) P 96 00747

(11) 223.630
(21) P 03 02129
(54) Tartó kötöttpályás nagy sebességû jármûhöz

(11) 220.407
(21) P 92 02954
(54) Mikrohullámú ofszet antenna

(11) 223.668
(21) P 97 01681
(54) Cseppfolyós immunoglobulin-készítmények, és eljárás elõállításukra

(11) 220.512
(21) P 97 01888
(54) Gyümölcslével töltött rágógumi
(11) 221.022
(21) P 92 02959
(54) Fermentlébõl származó, alfa-aminosav-bázisú takarmányadalék,
eljárás elõállítására és premix

(11) 223.684
(21) P 01 03653
(54) Alátámasztó készülék alkatrészek nyomtatott áramköri lemezbe
beültetéséhez

(11) 221.088
(21) P 93 00608
(54) Diészteregységeket tartalmazó polimerek és eljárás elõállításukra

(11) 223.697
(21) P 97 01430
(54) Eljárás és berendezés porszemcsék eltávolítására relatíve mozgatott anyagpályáról

(11) 221.100
(21) P 94 00682
(54) Termoplasztikus kompozíciók és elõállításukra szolgáló javított
eljárás

(11) 223.848
(21) P 02 02959
(54) Berendezés jármûülésnek egy személyszállító jármû oldalfalán
történõ rögzítésére
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(11) 223.849
(21) P 02 02960
(54) Berendezés jármûülés rögzítésére

(11) 224.906
(21) P 00 03224
(54) LIMQLL1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.934
(21) P 01 03645
(54) Kalapácsfejelem egy réssel rendelkezõ szerelõsínben történõ rögzítésre

(11) 224.907
(21) P 00 03223
(54) L 254 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.961
(21) P 01 03907
(54) Eljárás egy pironszármazék elõállítására

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

(11) 224.024
(21) P 00 00227
(54) Csapos záróelem hengerzárhoz

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 224.201
(21) P 99 03239
(54) Habosított poliésztergyanta lemezek

(11) 212.816
(54) Zár

(11) 224.263
(21) P 01 03604
(54) Eljárás összehúzható gyorsmasni automatikus elõállítására, és berendezés az eljárás megvalósítására

(21) P 00 00150
(54) Peptid-lipid konjugátumok, liposzómák és liposzómás hatóanyag-szállítás

A rovat 85 db közlést tartalmaz.

(21) P 00 03389
(54) Belsõ korrózióvédelemmel ellátott tartály, fõként tûzoltó készülék tartály, valamint eljárás az elõállítására

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

MH4A

(11) 210.968
(21) P 93 01145
(54) L 120 fajtanevû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(21) P 95 00670

(21) P 02 02244
(54) Erõmûvi salakpernye építõipari célú hasznosítási formái
(21) P 04 02407
(54) Kapcsolószerkezet csövek, különösen védõcsövek csatlakoztatására

(11) 210.987
(21) P 93 01146
(54) L 125 fajtanevû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(21) P 99 00497
(54) Szelepcsatlakozó

(11) 220.040
(21) P 97 00474
(54) L 139 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 220.393
(21) P 98 00365
(54) Célszerûen építõipari és szerelési célra alkalmazható, polimer
szálasanyagréteget és polimerfólia-réteget tartalmazó, társított
szigetelõanyag-rendszer és eljárás ennek elõállítására

(21) P 04 02056
(54) Szelepcsatlakozó
A rovat 7 db közlést tartalmaz.

(11) 223.819
(21) P 99 02243
(54) LIMRII 1 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

(11) 223.821
(21) P 99 02237
(54) L 257 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 224.091
(21) P 00 04748
(54) Eljárás berendezés elektronikus vezérlõjelekkel történõ vezérlésére

(21) P 04 00962
(54) Eljárás erõátviteli szíj elõállítására
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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