
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 00 03497
(54) Eljárás szubsztituált 2-nitro-guanidin-származékok és interme-

dierjeik elõállítására

(21) P 01 05484
(54) Elektronikus kereskedelmi szerzõdéseket közvetítõ módszer és

mobil hírközlési hálózat

(21) P 02 02819
(54) Eljárás tiazolszármazékok elõállítására és az új intermedierek

(21) P 03 03585
(54) Eljárás reklámhordozó síkban és/vagy térben való mozgatással

történõ reklámcélú bemutatására, valamint az eljárás foganatosí-
tására szolgáló reklámberendezés

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/74 946 (21) P 95 02500
(54) Ortoszubsztituált benzoesavszármazékok, ezeket tartalmazó gyó-

gyászatikészítmények, eljárás a vegyületek elõállítására, és alkal-
mazásuk

(11) T/76 808 (21) P 97 01255
(54) Tirilazadot tartalmazó segédoldószeres parenterális készítmények

(11) T/77 354 (21) P 97 02037
(54) 2,7-Szubsztituált oktahidro-1H-pirido[1,2-a]pirazin-származé-

kok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és intermedierek

(21) P 00 00882
(54) NMDA (N-metil-D-aszpartát) antagonista hatású indolszárma-

zékok, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(21) P 00 01274
(54) Elektronikus rendszer és eljárás kiegészítõ, ösztönzõ játék mû-

ködtetésére

(21) P 00 02806
(54) Funkcionális hatóanyagokat tartalmazó, módosított ízû, kemény

édesárukészítmények

(21) P 00 03149
(54) Eljárás, rendszer és számítógépi programtermék személyes adat-

kezelésre, és az adatok továbbítására

(21) P 00 03213
(54) Hajtogatott csomagolódoboz

(21) P 00 03238
(54) Eljárás csirkék fertõzõ bursitisa (gumboroi betegség) elleni korai

védekezésre alkalmas vakcina elõállítására

(21) P 00 03277
(54) Lézerrezonátor gyógyászati célokra

(21) P 00 03279
(54) Eljárás metabolikus termékek fermentációs úton való elõállításá-

ra, valamint a sod-gént kódoló nukleotid-szekvencia elõállítására

(21) P 00 03313
(54) Forgó fekhely vajúdáshoz

(21) P 00 03389
(54) Belsõ korrózióvédelemmel ellátott tartály, fõként tûzoltó készü-

léktartály, valamint eljárás az elõállítására

(21) P 00 03632
(54) Eljárás szubsztituált 2-nitro-guanidin-származékok és interme-

dierjeik elõállítására

(21) P 00 04301
(54) Indolszármazékok alkalmazása MCP-1 által közvetített betegsé-

gek kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 00 04442
(54) Lagalább egy poliuretán és/vagy polikarbamid egységet magába

foglaló polikondenzátumot és legalább egy karbonsavcsoportot
hordozó szilikont tartalmazó hajápoló készítmény

(21) P 00 04445
(54) Legalább egy poliuretán és/vagy polikarbamid egységet, vala-

mint egy poliolt magába foglaló polikondenzátumot tartalmazó
hajápoló készítmény

(21) P 00 04835
(54) Legalább egy poliuretán és/vagy polikarbamid egységet magába

foglaló polikodenzátumot tartalmazó aeroszolos készülék

(21) P 01 00086
(54) Optikai diszk és berendezés az optikai diszk felvételére és leolva-

sására

(21) P 01 03113
(54) NOS inhibitorokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 03165
(54) Tiazolinsavszármazékok, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati

készítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 03214
(54) DNS-vakcinák
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(21) P 01 03249
(54) Szabályozott átfolyáskorlátozó berendezés

(21) P 01 03262
(54) Platina-komplex-vegyületeket tartalmazó gyógyszer, valamint al-

kalmazása

(21) P 01 03348
(54) Eljárás és szerkezet víz alatti alaptest és ahhoz csatlakozó felmenõ

szerkezet, különösen hídpillér-alaptest építésére

(21) P 01 03388
(54) Orális, folyékony mukoadhezív készítmények

(21) P 01 03420
(54) Berendezés kép- és hanginformációk sugárzására

(21) P 01 03440
(54) Eljárás baktériumok megtelepedését gátló készítmények tesz-

telésére

(21) P 01 03494
(54) Növekedési hormon szekretagógjának alkalmazása szakaszosan

beadandó gyógyászati készítmény elõállítására és a készítményt
tartalmazó reagenskészlet

(21) P 01 03891
(54) Cikloalkánkarbonsavamidok, ezeket tartalmazó fungicid készít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 01 04181
(54) Eljárás és szerkezet nyomdai termékek továbbítására

(21) P 01 04766
(54) A sejtadhézió gátlását moduláló aza-biciklusos vegyületek és eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02501
(54) Pirimidin-2,4,6-trion metalloproteináz inhibitorok, ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 02521
(54) Eljárás szerves vegyületek katalizált körülmények között végzett

oxidációjára

(21) P 02 02524
(54) Enzimmel kezelt fermentált termék és elõállítási eljárása

(21) P 02 02555
(54) Eljárás idegenízmentes élelmiszer-sûrítõ rostok és késztermékek

elõállítására

(21) P 02 02557
(54) Eljárás epoxidok elõállítására alkénekbõl

(21) P 02 02624
(54) Pirazolo[4,3-d]pirimidin-származékok, eljárás elõállításukra,

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 02677
(54) Thoraco-lumbalis és lumbo-sacralis gerincszakasz arthrodesiset

biztosító háromdimenziós implantátum

(21) P 02 02720
(54) Gáztûzhely garantált helyességû égõfejhelyzet-beállítással

(21) P 02 02801
(54) Vágánypálya kötöttpályás jármûhöz, fõleg mágnespárnás vasút-

hoz

(21) P 02 03406
(54) Piperidin alkoholok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03667
(54) Készítmény mésztartalmú szövetekben bekövetkezett károsodá-

sok gyógyítására, eljárás az elõállítására és alkalmazása

(21) P 03 00015
(54) Kapcsolási elrendezés vízijármûvek légmotoros hajtására és ener-

giaellátására

(21) P 03 00033
(54) Menekítõ rendszer magas épületekhez

(21) P 03 00228
(54) Megoldás fûnyíró légmotoros mûködtetésére

(21) P 03 00229
(54) Megoldás kerékpárok légmotoros hajtására

(21) P 03 00669
(54) Készítmény jódhiány megelõzésére

(21) P 03 00725
(54) Az inzulinrezisztencia-szindróma kezelése CGMP PDE5 inhibi-

torokkal

(21) P 03 00727
(54) Nukleinsav-konstrukciók, ezekkel transzformált vaszkuláris sej-

tek, ezeket a konstrukciókat hasznosító gyógyászati kompozíci-
ók, és eljárások angiogenezis indukálásához

(21) P 03 00753
(54) Szteroid hormonokat mint transzfer anyagokat tartalmazó gyógy-

szerkészítmények

(21) P 03 00972
(54) Gatifloxacin-pentahidrát

(21) P 03 01206
(54) Fokozott védelmet biztosító tampon és eljárás elõállítására

(21) P 03 01470
(54) Hûtött kokilla fémek folyamatos öntésére

(21) P 03 01492
(54) Eljárás pályaösszekötési hely létrehozására

(21) P 03 01554
(54) Eljárás és berendezés egy elõre gyártott betonlemezekbõl álló le-

mezszerkezet helyzetének korrekciójára

(21) P 03 01840
(54) Cigarettapapír-hüvelybe illeszthetõ dohánypatron cigaretta házi-

lagos elõállításához és töltõeszköz dohányadagnak dohánypat-
ronból cigarettapapír-hüvelybe történõ betöltésére, valamint eljá-
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rás dohánypatron és dohánypatronnal töltött cigarettapapír-hü-
vely gyártására

(21) P 03 02067
(54) Guanidinobenzamidszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02179
(54) Többfunkciós zárókupak

(21) P 03 02590
(54) Eljárás és rendszer hamisítás elleni termék hitelesítésére

(21) P 03 02597
(54) Antiszimmetrikus-szimmetrikus összetevõkre bontáson alapuló

képelemzõ eljárás

(21) P 03 02653
(54) Eljárás növénybetegségek kezelésére pszeudomicinek alkalma-

zásával

(21) P 03 02669
(54) Pirazolszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

abnormális sejtnövekedés és központi idegrendszeri betegségek
kezelésére

(21) P 03 02674
(54) Új, béta-interferon-szerû molekulák

(21) P 03 02700
(54) Metformint tartalmazó folyékony kompozíció és alkalmazása

(21) P 03 03029
(54) CGMP-5 PDE inhibitorokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

alkalmazása sebek kezelésére

(21) P 03 03355
(54) Stabil pergolid mezilát és eljárás elõállítására

(21) P 03 03497
(54) Sztatinok és szorbit dehidrogenáz inhibitorok kombinációját tar-

talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03582
(54) Többfunkciós humán egészségügyi berendezés

(21) P 03 03677
(54) Tieno-pirimidinek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03694
(54) Aza-aminosav-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerké-

szítmények

(21) P 03 03713
(54) Eljárás és berendezés rendkívül finom aktívszén-részecskék vizes

diszperziójának elõállítására

(21) P 03 03755
(54) Szalmeterol és flutikaszon-propionát kombináció alkalmazása és

ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 03 03763
(54) A trombinnal aktiválható fibrinolízist gátló (TAFIa-gátló) szub-

sztituált imidazolok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03963
(54) Figyelemhiányban/hiperaktivitásban szenvedõ gyermekek tanu-

lási rendellenességeinek megelõzésére vagy kezelésére szolgáló
kompozíció

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

tó rendszer

(21) P 03 04015
(54) Pénzbedobós, mobilinformáció-eladó automata

(21) P 03 04072
(54) Eljárás és rendszer tömegkommunikációs médium közönségel-

érési hatásfokának vizsgálatára

(21) P 04 00499
(54) T-sejt-receptor Vbéta-Dbéta-Jbéta-szekvenciája és eljárások de-

tektálására

(21) P 04 00962
(54) Eljárás erõátviteli szíj elõállítására

(21) P 04 01202
(54) Rugózó elem cipõtalpakhoz, cipõ, valamint cipõtalp

(21) P 04 01279
(54) Poliuretán elasztomerek, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 04 01502
(54) Peszticid hatású 4„-dezoxi-4„-(S)-amino avermektinszármazé-

kok, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 04 01624
(54) Kettõs fém-cianid (DMC) katalizátor poliéter-poliolok elõállítá-

sához és eljárás elõállítására

(21) P 04 01640
(54) Antrokinonok alkalmazása vesebetegségek kezelésére alkalmas

gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 01744
(54) Kettõs fém-cianid (DMC) katalizátor poliéter-poliolok elõállítá-

sához és eljárás ennek elõállítására

(21) P 04 02341
(54) Szubsztituált tiazol-2-ilaminokat tartalmazó készítmények rák

kezelésére

(21) P 04 02407
(54) Kapcsolószerkezet csövek, különösen védõcsövek csatlakoztatá-

sára

(21) P 05 00350
(54) Pszichiátriai és neurológiai rendellenességek kezelésére alkalmas

3-indol-származékok

(21) P 05 00458
(54) Mosószerkészítmény és eljárás alkalmazására
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(21) P 05 00472
(54) Szepszis kezelése kis dózisú szöveti faktor bioszintézis inhibitor

(TFPI) beadásával

(21) P 05 00497
(54) Fenoxi-piperidin-származékok, ezeket hatóanyagként tartalmazó

gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 96 02223
(54) Biotinszármazékok és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati

készítmények

(21) P 96 02324
(54) Piperidinil-metil-oxazolidinon-származékok, az ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények, eljárás a vegyületek elõállítására és
alkalmazásuk

(21) P 98 01889
(54) Új karbamidszármazékok

(21) P 98 02455
(54) Piperidinvegyületek alkalmazása polipropilén elõállítására

(21) P 99 02700
(54) Hidroxámsavszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tar-

talmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 02775
(54) Eljárás szelektív ioncserélõk elõállítására

(21) P 99 03168
(54) Kondenzált piridazinszármazékokat tartalmazó, merevedési rend-

ellenességek kezelésére alkalmas gyógyszerek

(21) P 99 03957
(54) Eljárás polimerolvadék szabályozatlan áramlásának csökkentésé-

re fröccsöntési folyamat töltési és hûlési fázisában, valamint az
így elõállított elõforma és palack

(21) P 99 03968
(54) Nem-peptid bombezin receptor antagonisták és alkalmazásuk

(21) P 99 04694
(54) Spiro-pirrolidin-származékok, alkalmazásuk és az ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01359
(54) A kávénövények érését szabályozó tisztított fehérjék, rekom-

bináns DNS-szekvenciák és eljárások

A rovat 103 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 00021
(54) Multifunkciós, gyors erõfejlesztõ és nyújtó sporteszköz

(21) P 01 01576
(54) Berendezés aszinkron mûholdakat alkalmazó kommunikációs

rendszerben jelek adására és/vagy vételére

(21) P 01 01746
(54) Dopamin receptorhoz kötõdni képes fenilszulfonamid-feniletil-

amin-származékok és ezek alkalmazása

(21) P 01 02029
(54) Forgórész vasmag, forgórész és lépcsõsen ferde hornyú váltóára-

mú villamos motor

(21) P 02 03352
(54) Eljárás torma peroxidáz enzim elõállítására

(21) P 02 04125
(54) Égésgátolt, nagy rugalmasságú (HR), hidegen keményedõ formá-

zott hab csökkentett füstsûrûséggel és mérgezõ hatással

(21) P 02 04175
(54) Többszínû festékkészítmény

(21) P 02 04238
(54) Mûanyag kapocs borítólapnak tartórészhez történõ oldható kap-

csolásához

(21) P 03 00985
(54) Megnövelt hatásszélességû gyógyászati készítmény

(21) P 03 01588
(54) Rotációs kasza és szárzúzógép tengelyen billenõ vágószerkezettel

(21) P 03 01900
(54) Eljárás allergének ellen védõ kenõcs elõállítására, valamint az el-

járással elõállított kenõcs

(21) P 04 00244
(54) Univerzális erõsáramú mûanyag szerelvénydoboz szigetelt és

burkolt falak szerelvényezéséhez, csavaros felerõsítésû, süllyesz-
tett szerelvényekhez

(21) P 04 00488
(54) Rendszer és eljárás felmérések kezelésére

(21) P 04 00561
(54) 3-Aroilindol-származékok és a vegyületek CB2 receptor agonis-

taként való alkalmazása, eljárás az elõállításukra és ezeket tartal-
mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00571
(54) Bónuszautomata áruvásárlásnál, különösen üzemanyagtöltõ állo-

másokhoz

(21) P 04 00592
(54) Ionszelektív mérõrendszer humán célra

A rovat 16 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 196.798 (21) 3731/87
(54) Eljárás kinazoli- és piridopirimidin-dionok elõállítására

(11) 198.566 (21) 3307/86
(54) Eljárás és berendezés áramló közeg tömegáramának mérésére
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(11) 198.667 (21) 3760/87
(54) Eljárás a házilégyre (musca domestica, L) csalogató hatású (Z),

9-trikozén és (Z), 9-henejkozén elõállítására

(11) 198.983 (21) 3740/87
(54) Szerkezet axiális irányban mozgó elem, pl. szelepzár tömítésére

(11) 200.938 (21) 4133/88
(54) Eljárás növényi kivonatok olajban való oldására

(11) 202.757 (21) 4494/88
(54) Eljárás új bõrregeneráló, bõrápoló hatóanyagok, illetve azokat

tartalmazó készítmények elõállítására

(11) 203.348 (21) 4077/88
(54) Eljárás aza-biciklo-oktil-éterszármazékok és hatóanyagként e ve-

gyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 203.662 (21) 3619/87
(54) Eljárás növekedési hormont tartalmazó mikrogömb-készítmé-

nyek és parenterálisan adagolható növekedési hormon készítmé-
nyek elõállítására az állatok tejhozamának, tömeggyarapodásá-
nak és a növekedési hormonok vérbeni koncentrációjának a növe-
lésére

(11) 205.792 (21) 3667/87
(54) Belsõ égésû motor

(11) 208.607 (21) P 92 02599
(54) Kiskun TC 351 fajtajelû hibrid kukorica

(11) 208.608 (21) P 92 02600
(54) Kiskun SC 297 fajtajelû hibrid kukorica

(11) 208.609 (21) P 92 02601
(54) Kiskun SC 398 fajtajelû hibrid kukorica

(11) 208.786 (21) 4492/88
(54) Tetraciklin-típusú antibiotikummal bevont implantátum és eljárás

annak elõállítására

(11) 209.316 (21) 5704/90
(54) Meghatározott geometriájú koordinációs fémkomplex polimeri-

zációs katalizátor, és eljárás polimerek elõállítására

(11) 209.419 (21) 4506/89
(54) Tûzálló lemezrendszer három lemezbõl álló tolózárhoz

(11) 209.740 (21) 5705/90
(54) Eljárás szilárd polimerrészecskék elválasztására polimerizációs

úton nyert iszapból

(11) 209.842 (21) 2566/91
(54) Eljárás L-lizin és L-treonin aminosavak elõállítására

(11) 209.941 (21) 4105/89
(54) Eljárás béta-laktám antibiotikumok fokozott termelésére alkal-

mas bioszintetikus vagy szabályozó gének azonosítására, vektor-
ba építésére, és gomba gazdasejtek transzformálására

(11) 210.299 (21) P 92 02661
(54) Eljárás 2-hidroxi-(adott esetben szubsztituált)-fenil-aldehidek

elõállítására

(11) 210.749 (21) 5039/90
(54) Poli(vinil-klorid)-alapú, lágyítómentes alapanyag, valamint eljá-

rás annak elõállítására és alkalmazására

(11) 212.182 (21) 2718/91
(54) Haj vagy bõr kezelésére alkalmas stabilizált készítmények

(11) 212.265 (21) P 93 02335
(54) Eljárás 9-[(szubsztituált glicil)-amido]-6-demetil-6-dezoxi-tetra-

ciklinek, és e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
elõállítására

(11) 212.325 (21) P 95 02478
(54) Kiskun 68 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 212.326 (21) P 95 02477
(54) Kiskun 69 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 212.328 (21) P 95 02473
(54) ERIKA (Kiskun SC 4458) fajtanevû hibrid kukorica (Zea mays

L.)

(11) 212.366 (21) P 95 02470
(54) TORNADO fajtanevû hibrid kukorica (Zea mays L.)

(11) 212.368 (21) P 95 02475
(54) GYSZ 141 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 212.465 (21) 2749/91
(54) Eljárás és berendezés 1,2-diklór-etán elõállítására hõhasznosí-

tással

(11) 212.635 (21) 2733/91
(54) Eljárás kétszeresen helyettesített benzolizomerek elválasztására

(11) 212.768 (21) 2631/91
(54) Egymásra helyezhetõ hajtogatott tárolórekesz

(11) 212.816 (21) P 95 00670
(54) Zár

(11) 212.878 (21) P 92 02621
(54) Eljárás (szubsztituált fenil)-glicin és származékai elõállítására

(11) 213.474 (21) 5682/90
(54) Eljárás szertralint tartalmazó, korai magömlés kezelésére alkal-

mas gyógyszerkészítmény elõállítására

(11) 214.169 (21) 4103/89
(54) Véghelyzet-reteszeléssel ellátott pneumatikus henger, különösen

füstelvezetõ csappantyúk mûködtetéséhez

(11) 214.351 (21) P 96 03077
(54) Berendezés jármûvek parkolóházon belüli automatikus szállí-

tására

(11) 214.790 (21) P 92 02517
(54) Szálerõsítésû szilárd formatestek

(11) 214.848 (21) P 95 00852
(54) Fólia tartóegységen elhelyezett áruk csomagolásához, valamint

ilyen fóliával készült csomagolás
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(11) 215.143 (21) P 93 02236
(54) Eljárás és berendezés áramló közeg tömegáramának mérésére

(11) 215.445 (21) P 94 01974
(54) 9-Szubsztituált-6-demetil-6-dezoxi-tetraciklinek és ilyen vegyü-

leteket tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás ezek elõál-
lítására

(11) 216.077 (21) P 97 01258
(54) Mesterkeverék-készítmény, és azt tartalmazó mûanyag készít-

mény

(11) 216.526 (21) P 94 02257
(54) Kormánymû lánctalpas járószerkezetekhez

(11) 216.618 (21) P 92 02781
(54) Szilárd anyagok szuszpendálására alkalmas, önthetõ készítmény

(11) 216.833 (21) P 95 02516
(54) Aril-benzoil-guanidin-származékok, eljárás elõállításukra, ilyen

vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és a vegyületek
alkalmazása

(11) 217.422 (21) P 96 02277
(54) Eljárás és reakcióelegy szilil-ciánhidrinek elõállítására

(11) 217.933 (21) P 96 02871
(54) Eljárás és berendezés gépjármûbe beépített lengéscsillapítók jel-

lemzõinek megállapítására

(11) 218.715 (21) P 98 02332
(54) Fungicid hatású karbamoil-karbonsavamid-származékok, elõállí-

tásuk és alkalmazásuk

(11) 219.872 (21) P 97 02011
(54) Hangnyelõ

(11) 220.789 (21) P 98 01842
(54) Eljárás és berendezés, fõként húsok gyors pácolására

(11) 221.079 (21) P 96 02315
(54) Berendezés moduláris felépítésû házegység földelésére

(11) 221.138 (21) P 97 01740
(54) Kondenzált izoxazolil-oxi- és -tio-alkil-amin-származékok, eljá-

rás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 221.434 (21) P 97 01257
(54) Szubsztituált piperidinek, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati

készítmények és alkalmazásuk

(11) 221.458 (21) P 97 01422
(54) Gép kukorica és hasonló betakarítandó száras termény sorfüg-

getlen aratására és szecskázására

(11) 221.636 (21) P 97 02444
(54) Szelektív eljárás acilezett vegyületek dezacilezésére

(11) 221.749 (21) P 98 02486
(54) Poli(hidroxi-alkanoát)-ok oldószeres extrakciója biomasszából

(11) 222.038 (21) P 99 00360
(54) Eljárás norbenzomorfánszármazékok elõállítására

(11) 222.563 (21) P 99 01587
(54) Poli(hidroxi-alkanoát)-ok oldószeres extrakciója biomasszából

egy, PHA részére határeseti oldószer alkalmazásával

(11) 222.661 (21) P 97 01768
(54) Erõátviteli szerkezet különösen jármûvekhez és a hozzá kapcso-

lódó vezérlõ eljárás

(11) 222.686 (21) P 01 03900
(54) Tartószerkezet szigetelõüveghez

(11) 222.794 (21) P 99 01386
(54) Eljárás sebességváltás vezérlésére és erõátviteli szerkezet annak

végrehajtására

(11) 223.091 (21) P 99 02801
(54) Javított tárolhatóságú és megnövelt hatékonyságú, kontakt hatású

szerves fungicid készítmény

(11) 223.092 (21) P 98 01921
(54) Javított tárolhatóságú és megnövelt hatékonyságú, kontakt hatású

szervetlen fungicid készítmény

(11) 223.162 (21) P 01 03298
(54) Egy irányba hajlítható védõburkolat

(11) 223.456 (21) P 94 00311
(54) Eljárás többsodratú fonal, valamint a belõle készült belsõleg kö-

tött varrócérna elõállítására

(11) 223.458 (21) P 01 03156
(54) Homokfogó berendezés

(11) 223.498 (21) P 01 03300
(54) Labirinttömítés, különösen teherkocsik tolófalaihoz

(11) 223.501 (21) P 00 03530
(54) Többcélú abszorbens és védõ lapanyagok

(11) 223.702 (21) P 01 03527
(54) Változtatható állapotú kijelzõelem, továbbá kijelzõelem-mátrix,

valamint eljárás a kijelzõelem mûködtetésére

(11) 223.844 (21) P 95 02431
(54) 2-Oxazolidinonszármazékok, eljárás elõállításukra és az ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 223.967 (21) P 00 03444
(54) Átfolyó öntözési rendszerû hidropon berendezés

(11) 224.434 (21) P 94 03074
(54) Selegilint tartalmazó transzdermális gyógyszerkészítmények és

eljárás elõállításukra

A rovat 70 db közlést tartalmaz.
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(11) 216.978 (21) P 96 01514
(54) Osztott tömítõgyûrû tetszõleges dugattyúrendszerekhez

(11) 216.979 (21) P 96 01515
(54) Támasztóbetétes dugattyú
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(21) P 01 02952
(54) Száraztisztító eljárás és módosított oldószer

(21) P 01 03633
(54) Szubsztituált 3-cianokinolinok mint protein tirozin kinázok inhi-

bitorai, eljárás a vegyületek elõállítására és a vegyületeket tartal-
mazó gyógyászati készítmények

(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 04 00144
(54) Felügyelõ berendezés

A rovat 6 db közlést tartalmaz.
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