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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

(21) P 00 01879
(54) Celluláris nátrium/hidrogén-csere inhibitorok alkalmazása a szérumlipid normalizálására alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására

FC4A

(11) T/60 139
(21) P 92 00048
(54) Eljárás az androgénnel kapcsolatos prosztatarák kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására
(21) P 00 04509
(54) Proteáz-inhibitor fúziós fehérjék

(21) P 00 01880
(54) Helyettesített pirazolszármazékok mint a p38 kináz enzimeket
gátló anyagok
(21) P 00 02003
(54) Eljárás és reagenskészlet 5’-nukleotidáz aktivitás meghatározására

(21) P 01 00787
(54) Pollen fajlagos promóter

(21) P 00 02199
(54) Terápiás és diagnosztikai eszközök károsodott glükóz-toleranciával összefüggõ állapotok kezelésére

(21) P 99 03075
(54) Sejtciklus ellenõrzõpont gének

(21) P 00 02346
(54) Emlõsök elmezavarainak kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 03349
(54) Mellékpajzsmirigy-hormon peptidanalógok, ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
FD9A

(11) T/64 527
(21) P 93 01585
(54) Eljárás fenil-imidazolidin-származékok, valamint e vegyületeket
tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
(11) T/72 419
(21) P 95 01882
(54) Biciklusos amidszármazékok és izomrelaxánsként történõ alkalmazásuk, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás a
vegyületek elõállítására
(21) P 00 01393
(54) Antibakteriális hatású, tiokarbonilcsoportot tartalmazó oxazolidinon-származékok és gyógyászati alkalmazásuk

(21) P 00 03427
(54) Eljárás particionált, nem megosztott adatbázisrendszer helyreállítására virtuálisan megosztott mágneslemez használatával
(21) P 00 04220
(54) Kartonadagoló berendezés, kartondoboz-formáló eszköz, árucsomagoló berendezés és eljárás karton folyamatos adagolására
(21) P 01 01885
(54) Termék egyedi azonosításra alkalmas jellel, valamint eljárás
egyedi azonosításra alkalmas jellel ellátott termék elõállítására
(21) P 01 01958
(54) Antibakteriális hatású oxazolidinon-származékok hatásának növelése argininszármazékokkal

(21) P 00 01713
(54) Többréteges zsindely, valamint eljárás és berendezés annak elõállítására

(21) P 01 02109
(54) Édesítõkészítmény és alkalmazásai

(21) P 00 01859
(54) Eljárás nedves fenyõ vagy lombos faanyagok kezelésére, elsõsorban a víztartalom csökkentésére, illetve konzerválás céljából

(21) P 01 02249
(54) Eljárás fémszemcsék agglomerálására és javított tulajdonságú
fémszemcsék

(21) P 00 01869
(54) Kétrészes vetõcsoroszlya vetõgéphez

(21) P 01 02322
(54) Fehérje farnezil-transzferáz és HMG-CoA reduktáz inhibitorok
kombinációi és alkalmazásuk rák kezelésére

(21) P 00 01878
(54) (R)-3-(N,N-diciklobutil-amino)-8-fluor-3,4-dihidro-2H-1-benzopirán-5-karboxamid-hidrogén-tartarát, eljárás elõállítására és
ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 03714
(54) Hipoglikémiás és hipolipidémiás hatással rendelkezõ oxiiminoalkánsavszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
és alkalmazásuk
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(21) P 01 04545
(54) Lemezmeghajtó, eljárás ennek elõállítására és lemezmeghajtóvezérlõ

(21) P 02 01739
(54) Berendezés munkadarab meghatározott helyzetben történõ befogására megmunkáló asztalon

(21) P 02 00062
(54) Eljárás érték átvitelére és tárolására, valamint ezt felhasználó értéktároló elektromos fogyasztásmérõ

(21) P 02 01856
(54) Morfint tartalmazó gyógyászati készítmények intranazális gyógyászati alkalmazásra

(21) P 02 01181
(54) 1,5-Benzodiazepin-származék elõállítása és az ezt tartalmazó
gyógyszerkészítmény

(21) P 02 01862
(54) Herbicid hatású triciklikus benzoil-ciklohexándion-származékok, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 02 01218
(54) Eljárás küldemények küldésére elektronikus levél útján

(21) P 02 02508
(54) Eljárás amiloid protein aggregáció gátlására és amiloid lerakódások kimutatására

(21) P 02 01350
(54) Adenozinfelvételt gátló hatású szubsztituált fenil-ciklohexánkarbonsavamidok, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 01403
(54) Eljárás metoxiimino-ecetsav-amid-származékok és köztitermékeik elõállítására, alkalmazásuk, és az új intermedierek

(21) P 02 02785
(54) Földmunkagép a talaj mélyebb rétegeinek feltárására
(21) P 03 00081
(54) Új elongázgén és eljárás többszörösen telítetlen zsírsavak elõállítására

(21) P 02 01405
(54) Gyógyszerkészítmény melatonin terápiás alkalmazására

(21) P 03 00796
(54) Javított szívósságú és merevségû monovinilidén aromás polimerek és eljárás ezek elõállítására

(21) P 02 01474
(54) Alfa-interferon fehérjék Fc-fúziósfehérjeként történõ expresszálása és exportja

(21) P 03 01237
(54) Értékesítési eljárás emeltdíjas telefonszámok és internet felhasználásával

(21) P 02 01496
(54) Kettõs fém-cianid katalizátorok, elõállításuk és alkalmazásuk poliéter-poliolok elõállítására, valamint a kapott poliéter-poliol

(21) P 03 01360
(54) Eljárás és berendezés legalább két impulzusfeltöltõ mûködésének
felügyeletére

(21) P 02 01502
(54) Vegyületek új alkalmazása antibakteriális hatóanyagokként

(21) P 03 01368
(54) Eljárás és berendezés mozgóképadatok tömörítésére

(21) P 02 01506
(54) Kettõs fémcianid-katalizátorok poliéter-poliolok elõállítására

(21) P 03 01392
(54) Lágyító csiga

(21) P 02 01586
(54) Eljárás amiloid protein aggregáció gátlására és amiloid lerakódások kimutatására izoindolonszármazékok alkalmazásával

(21) P 03 01866
(54) Azabiciklusos karbamátok mint alfa-7 nikotin/acetilkolin receptor agonisták, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01593
(54) Eljárás kristályok elõállítására oldószerben oldott hajtóanyagokból, robbanóanyagokból és oxidáló anyagokból

(21) P 03 01923
(54) A szem aberrációit csökkentõ, beültethetõ szemlencse és eljárás
annak tervezésére

(21) P 02 01633
(54) Metalloproteáz inhibitor hatású alfa-aminoszulfonil-acetohidroxámsav-származékok, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 03 01985
(54) Termoplasztikus keverék

(21) P 02 01680
(54) Aromás szulfon-hidroxámsav-származékok, valamint ezeket tartalmazó, metalloproteináz inhibitorként adható gyógyászati készítmények

(21) P 03 02153
(54) Kemokin receptor aktívitás modulátoraiként hatásos piperidinszármazékok, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01738
(54) Piridazinszármazékok alkalmazása ischémiás szövetkárosodás
kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 03 02291
(54) Szulfonamid származékok, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására
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(21) P 03 02316
(54) Új MMP-2/MMP-9 inhibitorok és alkalmazásuk fájdalom kezelésére
(21) P 03 02338
(54) Átlátszó és színezhetõ elasztomerkészítmények

(21) P 04 00046
(54) Citotoxikus CD44 antitest immunkonjugátumok

(21) P 03 02340
(54) Háromdimenziós zsebszerkezet bõröndökhöz
(21) P 03 02341
(54) Eljárás szilícium-dioxiddal töltött elasztomerkészítmények elõállítására
(21) P 03 02366
(54) Nedves szilárdságnövelõ adalékként használható aldehidet tartalmazó polimerek
(21) P 03 02744
(54) Új az N-acilamino-amidok közé tartozó vegyületek, ezeket tartalmazó kozmetikai készítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 03858
(54) Dimetil-éter hajtóanyagot és alacsony polaritású oldószert tartalmazó, stabil, nyomás alatti izzadásgátló készítmények
(21) P 03 03984
(54) Poliamidból és egy 2,6-diamino-piridin-származékból álló rendszer és eljárás elõállítására
(21) P 03 04048
(54) Szubsztituált pirazinon-, piridin- és pirimidinszármazékok és alkalmazásuk kortikotropin-felszabadító faktor ligandumokként és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 04061
(54) Eljárás és berendezés kémény nélküli fûtõkészülék nitrogén-dioxid-(NO2-) kibocsátásának csökkentésére
(21) P 03 04065
(54) Új 5-tio-béta-D-xilopiranozid-származékok, eljárás elõállításukra, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati kompozíciók és
alkalmazásuk
(21) P 03 04069
(54) Aromás szulfon-hidroxamátok és proteázgátlókként való alkalmazásuk
(21) P 04 00017
(54) Antibakteriális hatóanyagokként alkalmazható nitrogéntartalmú
biciklusos heterociklusos vegyületek, eljárás az elõállításukra és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00020
(54) Bõrbetegségek megelõzésére vagy kezelésére használható triciklusos vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 04 00030
(54) CD44V6-ra specifikus antitestek
(21) P 04 00035
(54) A szervezet parazita gombáinak azonosítása és kezelése

(21) P 04 00037
(54) Obstruktív légúti megbetegedések kezelésére szolgáló PDE4 inhibitor és antikolinerg hatóanyag-kombináció és ezt tartalmazó
gyógyszerkészítmény

(21) P 04 00056
(54) Tiazol- vagy oxazolszármazékok, melyek szív-érrendszeri betegségek gyógyítására alkalmazhatók és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00075
(54) AHDH kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítása
(21) P 04 00118
(54) Fénystabilizáló gyököket tartalmazó fénystabilizált polimerek,
ezekbõl készült cikkek és eljárás elõállításukra
(21) P 04 00235
(54) Eljárás nemciklusos olefinek telomerizálására
(21) P 04 00268
(54) Peroxiszóma proliferátorral aktivált receptorokat (PPAR) módosító hatóanyagok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00336
(54) Fogkefe-borítólap
(21) P 04 00400
(54) Rendszer egy folyadék mikrobiális szabályozására
(21) P 04 00731
(54) Új piridil-metilamino-pirimidinek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00988
(54) Kombinált NEP/MP-gátló aktivitással rendelkezõ vegyületek felhasználása gyógyszerek elõállítására
(21) P 04 01033
(54) Elektromechanikus mûködtetésû, hidraulikus kuplunghatástalanító és reteszelõszerkezet gépjármûvek védelmére
(21) P 04 01096
(54) 4-[Fenil-(4-piperidinilidén)-metil]-benzamid-származékok és alkalmazásuk fájdalom, szorongás vagy gasztrointesztinális zavarok kezelésére, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01273
(54) Naftotiazin-pozitív allosztérikus AMPA-receptor-modulátorok,
alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01328
(54) 4-[Fenil-(4-piperidinil)-amino]-benzamid-származékok, alkalmazásuk, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01345
(54) Új triciklusos dihidrokinolin vegyületek, eljárás a vegyületek elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
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(21) P 04 01545
(54) Mozgatható árnyékolórendszer nyílászárókhoz

(21) P 99 01572
(54) Nanodiszperziók alkalmazása kozmetikai készítményekben

(21) P 04 01608
(54) 4-[Fenil-(4-piperidinil)-amino]-benzamid-származékok, alkalmazásuk, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 02406
(54) Vezeték nélküli modem eljárás és termék frekvenciamodulációs
rádió vivõfrekvenciájának hibakompenzálására

(21) P 04 01772
(54) Ablációs/hypertermiás tû mágneses indukciós fûtésen alapuló ablációs/hypertermiás eljáráshoz, valamint ilyen tût tartalmazó ablációs/hypertermiás rendszer és tûkészlet
(21) P 04 02120
(54) Eljárás és mérõmûszer transzformátorok lökõfeszültséggel történõ vizsgálatára száloptikai leválasztást használva
(21) P 04 02163
(54) Eljárás risperidon elõállítására

(21) P 99 02439
(54) Prenil-transzferáz inhibitor hatású tiazolidinszármazékok, valamint ezeket a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 99 02441
(54) Vezeték nélküli modem, továbbá eljárás rádiófrekvenciás, illetve
frekvenciamodulált jel vételére, valamint termék
(21) P 99 03611
(54) Prenil-transzferáz-inhibitorok
(21) P 99 03758
(54) Benzoxazinon dopamin D4 receptor antagonisták és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02200
(54) Fényvezetõs szolárium

(21) P 99 04402
(54) Polihidroxi-fenol-származékok, alkalmazásuk, valamint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 05 00215
(54) Eljárás szertralin elõállítására
(21) P 05 00897
(54) Eljárás erõforrás kezeléséhez

(11) T/75 309
(21) P 99 01863
(54) Eljárás aza-biciklusos-származékok elõállítására szolgáló intermedierek elõállítására, valamint rezolválási eljárás

(21) P 05 01093
(54) Eljárás kristályos imipenem izolálására

A rovat 109 db közlést tartalmaz.

(21) P 06 00150
(54) Elváló lap és nyomásérzékeny ragasztólemezzel ellátott elváló
lap
(21) P 06 00158
(54) Kémiai szerkezeten alapuló hatóanyag-tervezési eljárás a D-AlaD-Ala-ligáz enzim inhibitorok antibakteriális hatóanyagként történõ azonosítására
(21) P 97 00962
(54) Eljárás textilalapú anyag kezelésére texturált szálakra alapuló
közbensõ bélés hõkötésére
(21) P 98 01085
(54) Piperazinil-alkil-benzofurán-származékok, ilyen hatóanyagot
tartalmazó gyógyászati készítmények, és eljárás a hatóanyag
elõállítására
(21) P 98 01086
(54) Benzofuránszármazékok, ilyen hatóanyagot tartalmazó gyógyászati készítmények, eljárás a hatóanyag elõállítására és intermedierjeik
(21) P 99 01318
(54) Eljárás talajvíz-mérõhelyek optimális leszívatási idõinek meghatározására, eljárás fúrólyukszonda, továbbá átfolyó mérõcella alkalmazására és radon alkalmazása természetes nyomjelzõként
(21) P 99 01570
(54) Nanodiszperziók alkalmazása gyógyszerkészítményekben

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 00 03007
(54) Dermatológiai eljárás és eszköz bõrfelületi sebek és/vagy hegek
gyógyulásának elõsegítésére
(21) P 02 00356
(54) Nanofázisú lumineszcens kötõrendszerek UV és VUV alkalmazáshoz
(21) P 02 02231
(54) LIMIVY11 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(21) P 03 01332
(54) Új mono- és biszmetilén-szteroid-származékok és eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 02236
(54) Eljárás infúziós folyadékot az emberi vagy állati testbe infúzió útján bejuttató infúziós eszköz mûködtetésére, valamint infúziós
eszköz
(21) P 03 03777
(54) Bankbiztonsági szék
(21) P 04 00763
(54) Képlékeny, homogén állományú friss sajt, valamint eljárás és berendezés friss sajt elõállítására
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(21) P 04 01185
(54) Csõrepedés és túlfolyás általi beázásokat érzékelõ és blokkoló
berendezés

(11) 205.891
(21) 2997/90
(54) Új eljárás a 2,2-dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-pentánsav elõállítására

(21) P 04 01219
(54) Táplálék-kiegészítõ élelmiszer-ipari készítmény

(11) 208.429
(21) 1482/91
(54) Eljárás nagy tisztaságú 1-(3-klór-fenil)-4-metil-7,8-dimetoxi-5H-2,3-benzodiazepin elõállítására

(21) P 04 01258
(54) Homoktövis-alapú táplálékkiegészítõ és gyógyhatású készítmény
(21) P 04 01347
(54) Nyomelemet tartalmazó szörp édesítõszerrel, vagy édesítõszerrel
és cukorral, vagy cukorral
(21) P 04 01379
(54) Eljárás risperidon elõállítására

(11) 209.357
(21) P 92 01558
(54) Szerkezet kábel, különösen optikai kábel védõcsõbe való bevezetéséhez
(11) 210.247
(21) 2692/89
(54) Szerkezet sodrott szövetszegély kialakítására
(11) 210.725
(21) P 94 01459
(54) Szabályozott fel- és lefutású kapcsoló és teljesítményszabályozó

(21) P 04 01550
(54) Légrésfelezésen alapuló egyenáramú és egyenirányú, de idõben
változó mágneses térrel rendelkezõ elektromotor
(21) P 04 01557
(54) Poliizocianát és vízüveg alapú hibridgyanták, e gyantákat tartalmazó kompozitok és eljárás ezek elõállítására
(21) P 04 02137
(54) Energiatermelõ gép

(11) 210.757
(21) 4267/90
(54) Új eljárás pregna-1,4,17(20)-trién- és -1,4,9(11),17(20)-tetraén3-on-20-szilil-éterek elõállítására
(11) 210.808
(21) 2983/90
(54) Kompolti 3(K-3)fajtanevû, korai érésû, kiváló minõségû, javító
hatású õszi búza (Triticum aestivum L.)
(11) 210.835
(21) P 94 01514
(54) Kézi és gépi felhordásra egyaránt alkalmas, nem tûzveszélyes,
környezetbarát ragasztókészítmény

(21) P 05 01190
(54) Csõaljrögzítõ cement elektromos lámpákhoz

(11) 211.748
(21) 2375/88
(54) Eljárás nitráttartalmú talajvizek mezõgazdasági hasznosítására és
ezzel egyidejûleg a talajvíz nitráttartalmának növekedése meggátlására

(21) P 98 00093
(54) Eljárás hõvel ragasztható bélésanyag gyártásához
(21) P 99 02144
(54) Agyagkészítmények és alkalmazásuk a papírgyártásban

(11) 212.045
(21) 2502/89
(54) Eljárás hulladékanyagok rendezett deponálására szilikátos/karbonátos finom, szemcséjû anyagok felhasználásával

A rovat 18 db közlést tartalmaz.

(11) 212.523
(21) 1772/91
(54) Mágneses lemezegység

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 213.492
(21) P 93 01350
(54) Eljárás és készülék cikkcakk alakúra hajtogatott szûrõ elõállítására

MM4A

(11) 203.305
(21) 3623/89
(54) Készülék ózon elõállítására

(11) 214.067
(21) 1728/91
(54) Váltó sínvályúval rendelkezõ vezetõ vágány részére

(11) 203.671
(21) 2438/89
(54) Eljárás a nyulak vírus okozta vérzéses betegsége (rabbit haemorrhagic disease, RHD) elleni inaktivált, adjuvált oltóanyag elõállítására

(11) 214.663
(21) 2483/89
(54) Modulos bõvítõrendszer kontaktoros vezérléshez

(11) 203.988
(21) 2115/87
(54) Katalizátorkompozíció paraffin szénhidrogének izomerizálására
és eljárás paraffinok izomerizálására
(11) 205.078
(21) 3008/90
(54) Eljárás 3,5,6-triklór-piridin-2-ol elõállítására
(11) 205.877
(21) 2183/89
(54) Kerékagy jármûvek számára

(11) 214.728
(21) P 93 01558
(54) Nyomótárcsa-elrendezés tengelyirányú nyomás átvitelére sebességváltóban
(11) 214.739
(21) 2644/90
(54) Eljárás kutyacoronavírus-vakcina elõállítására
(11) 214.925
(21) P 95 01571
(54) Olefinek polimerizációjában alkalmazható szilárd, metallocéntartalmú katalizátorrendszer, eljárás ennek elõállítására és olefinek polimerizációjára ilyen katalizátorrendszer alkalmazásával
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(11) 214.987
(21) P 95 03431
(54) Eljárás (R)- és (S)-2-(4-alkanoil-fenoxi)- vagy (R)- és (S)-2-(4aroil-fenoxi)-propionsav-észterek elegyeinek elõállítására
(11) 215.055
(21) P 94 01457
(54) Csónak túrahorgászathoz

(11) 218.114
(21) 1805/91
(54) Eljárás és eszközök talajok és mérnöki létesítmények, hibás föld
alatti csatornák javítására, talajok szilárdítására és vízzáróvá tételére
(11) 219.055
(21) P 94 03337
(54) Monoklonális anti-idiotípus antitestek, az elõállításukra szolgáló
eljárás és felhasználásuk

(11) 215.330
(21) P 95 01568
(54) Eljárás és berendezés háztartási és hasonló hulladékok kezeléséhez
(11) 215.589
(21) P 92 01692
(54) Új eljárás izokinolinszármazékok elõállítására

(11) 219.073
(21) P 96 03561
(54) Keretelem állandó és/vagy mozgatható építési állvány függõlegesen felállítandó állványkeretéhez
(11) 219.111
(21) P 96 03159
(54) Eljárás tárolóeszköz töltésére, valamint készülék az eljárás foganatosítására

(11) 215.642
(21) P 95 01406
(54) Göngyölt hústermékek és gyártási eljárásuk

(11) 219.196
(21) P 94 01277
(54) Eljárás dehidrogénezõkatalizátor elõállítására, az eljárással elõállított katalizátor, valamint eljárás alkánok dehidrogénezésére a
katalizátor alkalmazásával

(11) 215.681
(21) P 95 00650
(54) Rendszerleválasztó villamos vasúti felsõvezetékekhez

(11) 219.348
(21) P 93 03143
(54) Tömörített, szemcsés szerkezetû, antibakteriális gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 215.805
(21) P 94 00229
(54) Borítékjusztírozó szerkezet
(11) 216.239
(21) P 93 01412
(54) Szemétszállító jármû

(11) 219.436
(21) P 95 01371
(54) Eljárás és berendezés hézag nélküli vágányok semleges hõmérsékletének meghatározására

(11) 216.443
(21) P 94 03129
(54) Palackösszefogó csomagolás, csomagolólap és csomagolási eljárás

(11) 219.555
(21) P 97 00943
(54) Rögzítési rendszer és eljárás rögzítések létrehozására
(11) 219.591
(21) P 95 03111
(54) Ciano-metil intermedierek izokinolinszármazékok elõállításához
és eljárás az intermedierek elõállítására

(11) 216.629
(21) P 96 03145
(54) Eljárás 1-aza-biciklo[2.2.2]okt-3-il-származékok elõállítására
(11) 216.706
(21) P 92 01744
(54) Automatikus nyomatékváltó vezérlõrendszer haszongépjármûvek korszerûsítéséhez

(11) 219.893
(21) P 96 03160
(54) Adagolószerkezet gyógyszer adagolására, ezen szerkezetet tartalmazó készülék, valamint a készülékhez való betét

(11) 216.856
(21) P 96 01252
(54) Eljárás és berendezés vagyontárgyak távfelügyeletére

(11) 220.267
(21) P 96 03374
(54) Lineáris villamosenergia-generátor

(11) 216.953
(21) P 95 03348
(54) Fonóegység és eljárás cellulózszálak elõállítására

(11) 220.534
(21) P 97 00921
(54) Eljárás építõipari formaleválasztó elõállítására

(11) 217.070
(21) P 94 01423
(54) Interleukin-1béta-átalakító enzimet gátló hatású aszparaginsavszármazékok, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és eljárás ezek elõállítására

(11) 220.650
(21) P 97 00849
(54) Földgáz-füstgáz keverékes gázégõ

(11) 217.088
(21) P 94 01569
(54) Eljárás benzilidénszármazékok elõállítására
(11) 217.392
(21) 3407/89
(54) Frekvenciaszintézer, valamint eljárás szintetizált kimenõfrekvencia elõállítására
(11) 217.578
(21) P 96 03245
(54) Szobahõmérsékleten vulkanizálható, fenilcsoporttal szubsztituált
triszfunkciós ketoxim-szilánokat tartalmazó szilikonkészítmények

(11) 220.748
(21) P 99 01547
(54) Javított eljárás N,N-dimetil-ciklohexil-amin elõállítására
(11) 220.771
(21) P 98 02505
(54) Eljárás kaprolaktám és polikaprolaktám elõállítására, valamint
tetrahidroazepinszármazékoknak az eljárásban történõ alkalmazása
(11) 221.058
(21) P 94 01573
(54) Katalizátorhordozó, valamint eljárás elõállítására, katalizátor, továbbá eljárás alfa-olefinek polimerizálására
(11) 221.226
(21) P 97 00976
(54) Túlfeszültség-levezetõ
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(11) 221.356
(21) P 96 03626
(54) Forgólemezes adattároló eszköz

(11) 223.705
(21) P 01 01863
(54) Kimeneteit egyenként, impulzusvezérléssel kiválasztó kapcsolómû

(11) 221.407
(21) P 97 01165
(54) Ektodermális eredetû szövetekben fellépõ tumoros burjánzást
gátló hatóanyag és készítmény, valamint eljárás elõállításukra
(11) 221.525
(21) P 99 02011
(54) Rögzítõelem és eljárás annak beerõsítésére

(11) 224.110
(21) P 02 00335
(54) Biztonsági szekrény
(11) 224.258
(21) P 99 01645
(54) Polietilénfólia, elõállítási eljárása és felhasználása

(11) 221.667
(21) P 98 01037
(54) Hidrogénezõ katalizátor, valamint eljárás elõállítására, továbbá a
katalizátor alkalmazása
(11) 222.033
(21) P 01 02140
(54) Hidraulikus szabályozási kör folyamatosan változtatható sebességváltóhoz
(11) 222.400
(21) P 99 02667
(54) Etilén és geminálisan diszubsztituált olefinek kopolimerjei és
elõállításuk
(11) 222.754
(21) P 00 02617
(54) Rögzítõszerkezet, elsõsorban gyógyszertartó vagy inhalálókészülékekhez
(11) 222.926
(21) P 01 02684
(54) Jármûkerék kényszerfutási támasztesttel
(11) 223.084
(21) P 97 00897
(54) Alkoxi-szilán- és hidantoincsoportokat tartalmazó poliuretánprepolimerek, eljárás elõállításukra, valamint alkalmazásuk tömítõanyagok elõállításához

(11) 224.320
(21) P 01 02164
(54) Lizozimot vagy lizozim-hidrokloridot tartalmazó hüvelyfertõtlenítõ kúp
(11) 224.391
(21) P 04 00085
(54) Vákuummegszakító

A rovat 74 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
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(21) P 02 04452
(54) Kibocsátott fény irányítására alkalmas kialakítású osztatlan reflektorral ellátott fénycsöves vízhatlan világítótest
(21) P 03 03412
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysótartalmának koncentrálására
(21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz

(11) 223.163
(21) P 01 01964
(54) Centrifugális eljárás és berendezés polimerek kigõzölésére

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

(11) 223.286
(21) P 00 04688
(54) Futómû sínhez kötött jármûhöz
(11) 223.320
(21) P 02 01168
(54) Fokozatmentes hajtómû és variációi

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

(11) 223.380
(21) P 02 00971
(54) Javított szilárdságú, rugalmasságú és csökkentett permeabilitású
izobutilénalapú elasztomer blendek, eljárás elõállításukra, és alkalmazásuk

(21) P 02 02066
(54) Rajzeszköz különösen látássérültek számára

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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