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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(11) T/70 514
(21) P 94 01584
(54) Eljárás szubsztituált piridinek elõállítására

(21) P 01 04425
(54) Antranilsavamidok és angiogenezis kezelésére való alkalmazásuk
(21) P 01 04475
(54) Memóriaelem és eljárás ennek elõállítására

(11) T/76 274
(21) P 96 01508
(54) DP-IV-szerin proteáz inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények és alkalmazásuk
(11) T/77 125
(21) P 97 01847
(54) Új arilamidok immunterápiás célokra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 00 00315
(54) Heterociklusos szubsztituált pirrolidin-amid származékok, eljárás elõállításukra, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 04960
(54) Berendezés és eljárás elektromos fogyasztók mûködésének szabályzására
(21) P 01 05308
(54) Eletriptán-hidrobromid-monohidrát, eljárás az elõállítására és a
vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 00669
(54) Eljárás tolperisont tartalmazó orálisan adagolható gyógyászati
készítmény elõállítására

(21) P 00 01118
(54) N-szubsztituált pirrolidin-származékok, eljárás elõállításukra és a
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 03389
(54) Vizet és olajat tartalmazó emulzió

(21) P 00 04268
(54) Logikai táblajáték kettõ vagy több játékos részére

(21) P 02 03431
(54) Új heterociklusos vegyületek és sóik, és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint felhasználásuk

(21) P 00 04396
(54) A lipoprotein-oxidáció gátlására szolgáló, hatóanyagként hidroxilezett koleszterincsökkentõ szert tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03518
(54) Membránhoz kötött gp41 peptidek kifejezõdésén alapuló génterápia HIV-fertõzés esetén

(21) P 00 04422
(54) 2-Aril-8-oxohidropurin-származékok, eljárás elõállításukra,
ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 02 03700
(54) N-szubsztituált cianopirrolidinek és cukorbetegség-ellenes szerként való alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 04471
(54) Patkó mûanyagból

(21) P 02 03735
(54) 4-Piridinil-N-acil-L-fenil-alaninok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 00 04717
(54) Eljárás (S)-N-(terc-butil)-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-3-karboxamid elõállítására
(21) P 01 00701
(54) Eljárás dohányáram továbbítására, adagolószerkezet és ilyen adagolószerkezettel ellátott gép cigaretták elõállítására

(21) P 02 03771
(54) Fertõtlenítõszer-koncentrátum és alkalmazása
(21) P 02 03937
(54) 2,5-Diaminopiridin oxidációs bázisok, ezeket tartalmazó keratinszálak festésére szolgáló festékkészítmények és eljárás keratinszálak festésére

(21) P 01 04077
(54) Eljárás és csomagolóanyag egy termék ütésálló csomagolására
(21) P 01 04237
(54) Gázfejlesztõ berendezés, légzsákberendezés és eljárás gázfejlõdés szabályozására légzsákok felfúvására szolgáló gázfejlesztõben

(21) P 02 04012
(54) Eljárás statinvegyületek kinyerésére fermentlébõl
(21) P 03 01746
(54) Kapcsolóeszköz három lapszerû elem összekapcsolására
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(21) P 03 01915
(54) Sildenafil és egyéb PDE5 inhibitor hatású vegyületek alkalmazása korai magömlés kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 04 01828
(54) Csõcsatlakozó rendszer, készülék az abban lévõ szorítópersely
szorítására, valamint eljárás egy tárgy csatlakoztatására egy csõhöz

(21) P 03 01961
(54) Enzimatikus festékek

(21) P 04 01959
(54) A VII-es faktor és PAI-1 polipeptideket tartalmazó gyógyszerészeti összetétel

(21) P 03 01968
(54) 2,6-diszubsztituált piridin-származékokat tartalmazó szelektív és
szinergetikus herbicid készítmények, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 04 01985
(54) VII faktor polipeptideket és V faktor polipeptideket tartalmazó
gyógyszerkészítmény

(21) P 03 02343
(54) Eljárások és vakcinák in ovo védettség biztosítására pulykákban
elõforduló rhinotracheitisz ellen
(21) P 03 02395
(54) Eljárás kémiai úton elõállított polipeptidek hajtogatott térszerkezetének kialakítására
(21) P 03 02553
(54) Egy izotiazol-4-karbonsavamid sói és eljárás az elõállításukra és
ezek alkalmazására a túlzott mértékû sejtburjánzás visszaszorítására alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 03 02610
(54) Papírtörülközõ

(21) P 04 02080
(54) Kannabinoid receptor agonisták alkalmazása gastrooesophagealis reflux betegség kezelésére szolgáló gyógyszer elõállítására
(21) P 04 02155
(54) Multimer fehérjék új immunogén mimetikumai széles körû
T-sejt-epitóp-inszertekkel
(21) P 04 02180
(54) Herbicid hatású szubsztituált fenilszármazékok, elõállításuk és
alkalmazásuk
(21) P 04 02208
(54) Kit spred készítéséhez
(21) P 04 02209
(54) Többterû eszköz emulzió készítésére

(21) P 03 02850
(54) Vegyület ritkaföldfém kötött mágneshez, a vegyületet alkalmazó
kötött mágnes és a mágnest tartalmazó elektronikus készülék

(21) P 04 02210
(54) Zsír folytonos fázisú élelmiszertermékek
(21) P 04 02214
(54) Önthetõ zsírdiszperziók

(21) P 03 03049
(54) Zsír folytonos fázisú élelmiszertermék

(21) P 04 02266
(54) Részecskék stabil diszperziója étolajban

(21) P 03 03314
(54) Önthetõ sütõkompozíciók

(21) P 04 02301
(54) Védõöltözet biológiai anyagok ellen

(21) P 03 03403
(54) Megbízhatóan variálható alakzat fogyatékosoknak
(21) P 03 03408
(54) Megbízhatóan variálható alakzat fogyatékosoknak

(21) P 04 02305
(54) LFA-1-antagonista vegyületek, az ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 03773
(54) Megbízhatóan variálható alakzat fogyatékosoknak

(21) P 04 02317
(54) Szulfonamidszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 03897
(54) Eljárások p38 kinázzal összefüggõ esetek kezelésére, kináz inhibitorokként alkalmazható pirrolotriazin vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02401
(54) Rák kezelésére szolgáló eljárások egy FPT inhibitor és daganatellenes szerek felhasználásával

(21) P 04 00647
(54) Immunstimuláló aktivitással rendelkezõ poliszacharid-származék, eljárás az elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 01691
(54) Csontsebészeti készülékek és eljárások

(21) P 04 02423
(54) Eljárás és öntve hengerlõ berendezés acélszalag elõállítására
(21) P 04 02601
(54) Nedvességérzékelõ elemmel ellátott, viselhetõ eldobható cikk
(21) P 05 00054
(54) Tumorjelzõ enzimek azonosítására szolgáló eljárás
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(21) P 05 00511
(54) Cséveorsóhüvely válaszjeladóval

(21) P 99 02327
(54) Humán gp39-elleni humanizált antitestek, az antitesteket tartalmazó készítmények és terápiás alkalmazásuk

(21) P 05 01067
(54) Lozartán-kálium amorf és kristályos módosulatai és eljárás elõállításukra

(21) P 99 03418
(54) Fungicid keverék

(21) P 06 00533
(54) Paclitaxel szolvátok

(21) P 99 03941
(54) Racém tetralon sztereoszelektív mikrobiális redukciója

(21) P 06 00568
(54) Eljárás, berendezés és memóriaegység, amellyel mintákból képzett digitális jel ritmikussága vizsgálható

(21) P 99 03995
(54) Kimenõ fojtótekercs egyenáramú hegesztõberendezéshez és eljárás annak vezérlésére

(21) P 06 00639
(54) Információs kártyakészlet játék és információnyújtás céljaira

A rovat 83 db közlést tartalmaz.

(21) P 06 00825
(54) Napozófólia

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 07 00012
(54) Hibrid motor

FA9A

(21) P 00 00679
(54) 2,3,4,5-Tetrahidro-1H-benzazepinek alkalmazása alvási rendellenesség ellen ható gyógyászati készítmény elõállítására

(21) P 07 00037
(54) Kristályos venlafaxin-bázis és venlafaxin-hidroklorid új polimorf
módosulatai és elõállítási eljárásaik
(21) P 07 00054
(54) Hidrogént vízbõl elektrolízissel fejlesztõ, azt átmenetileg tároló
és a hidrogén égetésével elektromos energiát termelõ berendezés,
fõleg szélerõmûvekhez, háttérerõmûként
(21) P 07 00170
(54) Folyadékenergia átalakítására szolgáló forgórészes szerkezet az
állórészben kialakított (örvény-) kamrával és hõcserélõvel

(21) P 00 01437
(54) Difenilalkil-tetrahidropiridinek, eljárás elõállításukra, valamint e
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03620
(54) Csomagolóeszköz
(21) P 06 00746
(54) Kukoricachips
(21) P 06 00796
(54) Értékmegõrzõ

(21) P 07 00183
(54) Rugalmas tengelykapcsoló

(21) P 06 00826
(54) Ön- és teherhordozó falazóelem

(21) P 07 00192
(54) Repülõtéri utashíd és átszállóállomás

(21) P 07 00050
(54) Kozmetológiai célra alkalmas koleszterin liposzóma és eljárás az
elõállítására

(21) P 07 00287
(54) Egyszer használatos szaruhártya körkés

(21) P 07 00256
(54) Kombinációs logikai táblásjáték

(21) P 07 00487
(54) Eljárás szevoflurán elõállítására

(21) P 07 00454
(54) Építõ játékelem

(21) P 07 00488
(54) Eljárás 1,2,2,2-tetrafluor-etil-difluor-metil-éter elõállítására

(21) P 07 00474
(54) Hõszivattyúval társított, javított hatásfokú Stirling-motor, melynek dugattyú alatti része sûrített levegõs motorként mûködik

(21) P 07 00690
(54) Burkolóelem és eljárás annak elõállítására
(21) P 98 00946
(54) Készítmény citotoxikus T-limfocita válasz kiváltására
(21) P 98 02407
(54) Eljárás kamptotecinszármazékok elõállítására, valamint a közbensõ termékként szolgáló vegyületek

(21) P 98 03043
(54) 9-Dezoxo-9a-N-etenil-9a-aza-9a-homoeritromicin-A béta, béta
diszubsztituált származékai, eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

A rovat 11 db közlést tartalmaz.
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Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 204.991
(21) 5154/89
(54) Javított rögzítõelem bendõben alkalmazott gyógyszeradagoló
eszköz felgöngyölt formában való rögzítésére és a rögzítõelemet
tartalmazó gyógyszeradagoló eszköz
(11) 205.094
(21) 6131/89
(54) Eljárás a 2-[2-[4-[(4-klór-fenil)-fenil-metil]-1-piperazinil]-etoxi]-ecetsav és sóinak elõállítására
(11) 205.134
(21) 5900/89
(54) Eljárás új 2’-halogén-metilidén-citidin és -uridin-származékok
valamint ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 213.501
(21) P 93 03300
(54) Készülék veleszületett anyagcsere-elváltozás (Cystic Fibrosis)
diagnosztizálására
(11) 213.508
(21) 5238/89
(54) Eljárás piogén és atópiás bõrbetegségek kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény elõállítására
(11) 213.589
(21) P 92 02354
(54) Eljárás denaturált protein renaturálására
(11) 213.625
(21) 3300/91
(54) Önbevonó kenõolaj-készítmények
(11) 213.917
(21) P 92 03689
(54) Eljárás haltenyésztés javítására

(11) 206.050
(21) 5956/89
(54) Eljárás Hantaan vírus vakcina elõállítására

(11) 214.436
(21) P 95 03403
(54) Spekes fajtanevû rózsafajta (Rosa L.)

(11) 207.471
(21) 349/90
(54) Eljárás veszélyes hulladékok környezetbarát hatástalanítására és
berendezés az eljárás megvalósítására

(11) 214.647
(21) P 94 01944
(54) Fluorozott szénhidrogén-emulziót tartalmazó kozmetikai készítmények

(11) 208.002
(21) 6130/89
(54) Eljárás a 2-[2-[4-[(4-klór-fenil)-fenil-metil]-1-piperazinil]-etoxi]-ecetsav és dihidroklorid sójának elõállítására

(11) 214.789
(21) P 94 03351
(54) Javított eljárás és új berendezés telítetlen karbonsavészterek elõállítására

(11) 208.774
(21) 7084/90
(54) Nemlineáris RGB videojel-feldolgozó berendezés

(11) 214.854
(21) P 92 03426
(54) Eljárás transzformátor-acélszalag elõállítására folyamatos öntéssel, valamint ebbõl a transzformátor-acélszalagból elõállított, irányított szemcseszerkezetû lemez

(11) 209.200
(21) 6231/89
(54) Eljárás kémény nélküli kályhák, fõként petróleumkályhák üzemelésének ellenõrzésére és ezen üzemelés biztonsági követelményeinek betartására és berendezés az eljárás megvalósítására
(11) 209.299
(21) 7131/90
(54) Eljárás taxolszármazékok elõállítására oxazinon alkalmazásával
(11) 209.986
(21) 3215/91
(54) Berendezés fa szárítására, különösen lombos fák, lombos bambusznádak és hasonló növények hõvel történõ szárítására
(11) 210.213
(21) 6417/90
(54) Eljárás 3-(L-piroglutamil)-L-tiazolidin-4-karbonsav és származékai elõállítására
(11) 212.395
(21) P 95 01321
(54) Tömítõidomos tokos csõkötés

(11) 214.955
(21) P 94 01004
(54) Eljárás fluor-3-kinolin-karbonsav-származékok elõállítására
(11) 215.267
(21) P 96 01761
(54) Aminosavamid-származékok, eljárás azok elõállítására, és ilyen
aminosavamid-származékokat tartalmazó gombaölõ készítmények
(11) 215.517
(21) P 95 01190
(54) Eldobható pelenkanadrág teljesen elasztikussá tett derékrésszel,
és eljárás az elõállítására
(11) 215.753
(21) P 94 01534
(54) Réteges szerkezetû csõszerû termék, különösen csõ
(11) 216.459
(21) P 92 03219
(54) Kapcsolási elrendezés televíziós rendszerben történõ videojelfeldolgozásra

(11) 212.490
(21) 6352/90
(54) Eljárás merkapto-karbonsav-észterek folyamatos szintézisére
(11) 212.611
(21) P 92 03731
(54) Eljárás 2-helyettesített-4,6-dialkoxi-pirimidin-származékok elõállítására

(11) 216.545
(21) P 96 01153
(54) Eljárás hordozós metallocén/alumoxán olefinpolimerizációs katalizátornak és e katalizátor alkalmazásával polietilének elõállítására
(11) 216.903
(21) P 97 01752
(54) Eljárás és berendezés hõre lágyuló, zsugorodóképes tömlõhüvelyek folyamatos koszorúzására

(11) 212.912
(21) P 94 03229
(54) Eljárás pivaloil-hidrazid elõállítására
(11) 213.114
(21) P 93 01567
(54) Eljárás nonapeptid bombezin antagonisták és ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 217.321
(21) P 95 03328
(54) Márványozott padlóburkolat és eljárás annak elõállítására
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(11) 217.356
(21) 3299/91
(54) Eljárás észterezett propoxilezett mono- és diglicerideket tartalmazó, csökkentett kalóriatartalmú zsírhelyettesítõk és ezeket tartalmazó élelmiszertermék elõállítására

(11) 220.871
(21) P 96 01672
(54) Eljárás 20-hidroxi-metil-pregn-4-én-3-on 20-formil-oregn-4-énonná történõ oxidálására

(11) 217.440
(21) P 94 01005
(54) Eljárás benzo[b]naftiridin-származékok elõállítására

(11) 220.887
(21) P 94 02843
(54) Takarmányadalék, eljárás elõállítására, a takarmányadalékot tartalmazó premix és takarmány

(11) 217.643
(21) P 96 03093
(54) Hidrokrakkolásnál alkalmazható katalizátor és eljárás gázolajok
paraffinmentesítésére

(11) 220.950
(21) P 99 02046
(54) Rendszer keresztáramú eljárással mûködõ membránszûrésre
(11) 220.960
(21) P 97 01942
(54) Enzimatikusan aktív rekombináns katepszin-fehérjék

(11) 217.710
(21) P 93 01785
(54) Futómû alacsony padlószintû vasúti jármûhöz
(11) 217.773
(21) P 96 02957
(54) Eljárás dihalogén-pirimidin-származékok elõállítására

(11) 221.047
(21) P 99 01973
(54) Szinkron hajtószíj, valamint eljárás és berendezés annak elõállítására

(11) 217.970
(21) P 92 03384
(54) Eljárás vízben oldódó kamptotecinszármazékok és a vegyületeket
tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 221.087
(21) P 98 01719
(54) Meghatározott fajta direkt színezéket tartalmazó, világosító színezõ készítmény keratintartalmú rostok számára és alkalmazása

(11) 218.027
(21) P 96 01401
(54) Autoantigénekbõl származó peptidek autoimmunbetegségek immunterápiás kezelésére

(11) 221.158
(21) P 96 02102
(54) Lapát keverõberendezésekhez

(11) 218.087
(21) P 95 01090
(54) Eljárás és présszerszám olyan tárgyak szemcsés anyagból, egy lépésben történõ sajtolására, amelyek a sajtolás irányával azonos
irányú járattal és ebbe nyíló, legalább egy oldalirányú nyílással
vannak ellátva, valamint a találmány szerinti eljárással és
(11) 218.346
(21) P 96 01341
(54) Eljárás tenzidkeverékek elõállítására
(11) 218.446
(54) Kivágógép

(11) 221.195
(21) 3280/91
(54) Eljárás 8-klór-kinolon-származékok elõállítására
(11) 221.307
(21) P 93 01353
(54) LHRH-antagonista hatású dekapeptidek, eljárás ezek elõállítására, valamint ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 221.521
(21) P 99 02065
(54) Eljárás és berendezés meghatározott kordhosszúságú és feszességû szíjak elõállítására

(21) P 97 01718

(11) 221.549
(21) P 99 01899
(54) Csökkentett felületi nedvességû, eldobható abszorbens cikk

(11) 218.549
(21) P 96 00518
(54) Eljárás és berendezés mûanyag csövek hajlítására
(11) 218.931
(21) P 98 02467
(54) Ágyfelület betegágyhoz, felfekvés, illetve decubitus kialakulásának megelõzésére
(11) 218.953
(21) P 96 01500
(54) Véglap tömítés kialakítására, valamint kábelcsatlakozó szerelvény

(11) 221.642
(21) P 95 03002
(54) Biztonsági fecskendõ kívülrõl csatlakoztatható, belülrõl visszahúzható, elõfeszített tûvel
(11) 221.721
(21) P 97 02437
(54) Eljárás motoros jármû gyártására, valamint félkész karosszéria az
eljárásban való alkalmazáshoz
(11) 222.039
(21) P 98 02945
(54) 1-[2-(Naft-2-il)-etil]-4-[3-(trifluor-metil)-fenil]-1,2,3,6-tetrahidropiridin alkalmazása izomsorvadásos laterális szklerózis kezelésére használható gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 219.027
(21) P 97 02003
(54) Útjelzõ, közúti közlekedés részére
(11) 219.922
(21) P 97 02168
(54) Kerámia fûtõegység, fõleg dízelmotorok izzítógyertyáihoz, valamint eljárás ilyen kerámia fütõegység gyártására

(11) 222.409
(21) P 99 04692
(54) Lélegzõképes, folyadékot át nem eresztõ hátlappal ellátott abszorbens cikk

(11) 220.759
(21) P 92 01258
(54) Eljárás HIV-fertõzések kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 222.777
(54) Csõcsatlakozó

(11) 220.840
(21) P 94 02869
(54) THURIGA fajtanevû szamócafajta (Fragaria L.)

(11) 222.816
(21) P 96 03013
(54) Gyermekek biztonságát védõ csomagolóeszközök
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(11) 222.888
(21) P 97 01910
(54) Anilidvegyületek alkalmazása I típusú allergiás betegségek megelõzésére és kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 222.955
(54) Sínelrendezés

(11) 224.021
(54) Lakat

(21) P 01 00587

(11) 224.048
(21) P 01 00109
(54) Tartály élelmiszerek számára

(21) P 01 00692

(11) 222.967
(21) P 99 03938
(54) Rögzítõszerkezet tehervagonok eltolható falaihoz és/vagy tetõihez
(11) 223.047
(21) P 00 03914
(54) Tömítõgyûrû külsõ hullámmal ellátott mûanyag csõhöz, vagy
hullámcsõhöz
(11) 223.123
(21) P 97 02096
(54) Készülék fogkefék tisztításához

(11) 224.124
(21) P 00 01305
(54) Korrózióálló krómötvözet, eljárás elõállítására, és az ötvözetbõl
készült termék
(11) 224.218
(21) P 00 00282
(54) Továbbfejlesztett kontrasztanyagok
(11) 224.525
(21) P 98 02611
(54) Szuszpenzió formájú fungicid készítmény és alkalmazása
(11) 224.531
(21) P 01 04207
(54) Eljárás karbonsav-kloridok elõállítására

(11) 223.157
(21) P 01 03277
(54) Sínelrendezés, valamint eljárás ilyen sínelrendezés gyártására

(11) 224.666
(54) Inhalálókészülék

(11) 223.315
(21) P 95 01057
(54) Gesztagén hatású 19,11-áthidalt 4-ösztrének, ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és intermediereik
(11) 223.379
(21) P 99 03582
(54) Eljárás szintetikus fémszubsztituált bakterioklorofill-származékok elõállítására, a vegyületek alkalmazása és a vegyületeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 223.389
(21) P 00 04131
(54) Eljárás és rendszer faáru, különösen fûrészáru szárítására, valamint eljárás faáruból különbözõ kémiai komponensek kivonására
(11) 223.411
(21) P 99 03562
(54) Eljárás borseprûkékalj veszélyes hulladék anyag ártalmatlanítására
(11) 223.455
(21) P 00 04253
(54) Készülék egy beteg véráramának egy külsõ áramkörrel vagy fluidumforrással történõ összekötésére, valamint összekötõ és védõegység
(11) 223.569
(21) P 99 03386
(54) Eljárás melléktermékek mennyiségének csökkentésére karbendazim elõállításában diazotálószer adagolásával

(21) P 03 00898

(11) 225.351
(21) P 02 03073
(54) Berendezés tengely- és csapágyhõmérsékletek mérésére a hõn
futó tengelyek vagy csapágyak, vagy túlmelegedett fékek helyének meghatározására
(11) 225.366
(21) P 00 04430
(54) Eljárás automatikus tüzelésre, és tüzelõberendezés
(11) 225.409
(21) P 01 04848
(54) Berendezés külsõ üvegréteg által körülvett belsõ magüveg áramoltatására, továbbá nyílásgyûrû-elrendezés és eljárás alsó nyílásgyûrû-elrendezés kialakítására
(11) 225.508
(21) P 03 01803
(54) Zónás eldobható abszorbens cikkek vizelethez és kis viszkozitású
ürülékhez
(11) 225.581
(21) P 02 03061
(54) Tetõburkolat jármûvek tetõszerkezetéhez, valamint eljárás ilyen
tetõburkolat gyártására
(11) 225.666
(21) P 97 01799
(54) Zsírelegyek elõállítása margarinokhoz és V/O kenhetõ készítményekhez, az elõállított zsírelegyek és ezeket tartalmazó zsírtermékek

(11) 223.573
(21) P 97 02192
(54) Eljárás túrómassza képlékennyé tételére, ízesítõtöltet és az ezt tartalmazó túródesszert elõállítására, a túródesszert, és étkezési célra
alkalmas kalciumsók felhasználása túrómassza képlékennyé tételére

(11) 225.692
(21) P 00 04015
(54) Legalább egy hatóanyagot tartalmazó és három különbözõ felszabadulási mechanizmusú rétegbõl álló monolitikus rendszer

(11) 223.579
(21) P 96 01339
(54) Abszorbens cikk elasztikus viselkedésû derékövvel

(11) 225.716
(21) P 99 01975
(54) N,N’-Híddal rendelkezõ új bisz-indolil-maleimidek

(11) 223.670
(21) P 97 01866
(54) Karbamoil-triazolinon-származékot és heteroaril-oxi-acetamid-származékot tartalmazó szelektív herbicid készítmény

(11) 225.874
(21) P 03 01804
(54) Antitrombotikus ágensek

(11) 223.872
(21) P 00 04443
(54) Eljárás béléscsõ behúzásának elõsegítésére

(11) 226.148
(21) P 99 04513
(54) Eljárás 2-hidroxi-4-metil-tio-vajsav elõállítására nitriláz alkalmazásával
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(11) 226.188
(21) P 03 02096
(54) Eljárás fafelületek módosítására villamos kisüléssel, légköri nyomáson
(11) 226.300
(21) P 94 03276
(54) Ciklusos aminosavszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, valamint eljárás elõállításukra

(11) 222.555
(21) P 00 00246
(54) Embolizációs eszköz véredényben történõ elhelyezésre
(11) 223.045
(21) P 95 02994
(54) Ösztrogén vagy progesztagén hormont tartalmazó tapasz
(11) 226.492
(21) P 01 02659
(54) Bélben oldódó bevonattal ellátott didanozid tabletta

(11) 226.321
(21) P 03 00239
(54) Körasztalos berendezés mûanyag darabok sajtológyártásához
(11) 226.358
(21) P 00 04197
(54) Eljárás új mikrobicid kompozíciók elõállítására és alkalmazására

(21) P 03 02782
(54) Friss sajt és gesztenyeanyagú, ízesített, bevonatos desszert termékcsalád és eljárás annak elõállítására

(11) 226.359
(21) P 01 04528
(54) Eljárás biocid hatású benzimidazol- vagy azolszármazékok, és az
azokat tartalmazó készítmények elõállítására

(21) P 04 01789
(54) Villamos vezérlésû, precíziós, laboratóriumi nyomásszabályozó
szelep

(11) 226.443
(21) P 04 02012
(54) Kézi kormány nélküli lábbal hajtható kerekes hobbi- és/vagy
sporteszköz

(21) P 04 01823
(54) Eszköz és eljárás elektronikus dokumentumok aláírására

(11) 226.558
(21) P 97 01842
(54) Immunoterápiás alkalmazású imidek/amidok, ezek alkalmazása a
TNFalfa koncentrációjának csökkentésében
(11) 226.566
(21) P 97 02177
(54) Kompetitív progeszteron-antagonisták alkalmazása szükség szerinti nõi termékenységszabályozásra szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 04 01827
(54) Eljárás kerámia gyártására
(21) P 04 01827
(54) Eljárás kerámia gyártására
(21) P 06 00901
(54) Eljárás és vezérlõegység villamosenergia-hasznosító berendezés
vezérlésére

A rovat 108 db közlést tartalmaz.
A rovat 10 db közlést tartalmaz.
Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

MH4A

(11) 223.823
(21) P 99 02230
(54) LGR 09 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása
(11) 224.139
(21) P 01 04530
(54) Fatuskó-szeletelõ gép
(21) P 06 00507
(54) Levegõtisztító berendezés

NF4A

(21) P 06 00746
(54) Kukoricachips

(11) 214.758
(21) P 93 01419
(54) Fogkefe és szállító-hordozó egység fogkeféhez
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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