
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/65 822 (21) P 93 03615
(54) Eljárás helyettesített pirazolszármazékok és az ezeket tartalmazó

gyógyászati készítmények elõállítására

(11) T/75 970 (21) P 96 03438
(54) Ásványi rostok gyártása

(11) T/77 347 (21) P 97 01875
(54) Eljárás 3,5-diamino-6-(2,3-diklór-fenil)-1,2,4-triazin (lamotri-

gin) elõállítására

(21) P 99 03442
(54) Nagy oldhatóságú pirofoszfátot tartalmazó, fogkõ elleni fogápoló

készítmények

(11) T/65 839 (21) P 03 04028
(54) Helyettesített pirazolszármazékok

A rovat 5 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/77 007 (21) P 97 01815
(54) Az {[R-(Z)-alfa-(metoxi-imino)-alfa-(1-aza-3-biciklo[2.2.2]ok-

til)}-acetonitril alkalmazása az amiloid bétaA4 képzõdésének
csökkentésére Alzheimer-kórban

(21) P 00 00386
(54) Adamantánaminok és szerkezetileg hasonló vegyületek alkalma-

zása borna-betegséget okozó vírus leküzdésére, valamint kedély-
betegségek és más, a borna-betegséget okozó vírusfertõzéssel
kapcsolatos zavarok megelõzésére és kezelésére

(21) P 00 00522
(54) Hatóanyagok N-acil-foszfatidil-etanol-amin által közvetített fel-

szabadulása liposzómákból

(21) P 00 04187
(54) Eljárás 1-es típusú nátrium-hidrogén-cserélõ inhibitorként visel-

kedõ guanidinszármazékok elõállítására

(21) P 00 04194
(54) Kortikotropinfelszabadító faktor antagonisták alkalmazása és

azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 04252
(54) Eljárás szövés nélkül elõállított anyag gyártásához

(21) P 00 04386
(54) Metilén-biszfoszfonsav-származékok, eljárás elõállításukra és

azokat hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 04831
(54) Természetes allergének tolerogén fragmensei

(21) P 01 00089
(54) Folyékony többkomponensû keverékek a termõföld mikroorga-

nizmus flóra növekedésének elõsegítésére és ezek alkalmazása

(21) P 01 04167
(54) 2-Ureido-tiazol-származékok, eljárás elõállításukra és tumorelle-

nes szerekként történõ felhasználásuk

(21) P 01 04179
(54) Eljárás mésztartalmú anyagok védelmére és tartósítására

(21) P 01 04200
(54) 2-amino-tiazol-származékok, eljárás elõállításukra és tumorelle-

nes szerekként történõ felhasználásuk

(21) P 01 04202
(54) Tiazol-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalma-

zó gyógyászati készítmények

(21) P 01 04323
(54) Eljárás ketiminek elõállítására

(21) P 01 04339
(54) Eljárás porckárosodások kezelésére

(21) P 01 04448
(54) Akril kopolimereket tartalmazó, újraalakítható hajformázó ké-

szítmény

(21) P 01 04562
(54) Savegységgel rendelkezõ kopolimert tartalmazó hajrögzítõ koz-

metikai készítmény

(21) P 01 05462
(54) Háromdimenziósan strukturált szálfelületidom és eljárás ennek

elõállítására

(21) P 02 03160
(54) Plakk ruptura kialakulásának megakadályozása ACAT-inhibi-

torok alkalmazásával

(21) P 02 03184
(54) Izoxazolkarboxamid-származékok, eljárás az elõállításukra és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03195
(54) Redox reverzibilis HCV-fehérjék natívhoz hasonló konformáció-

val

(21) P 02 03297
(54) Új vegyületek

(21) P 02 03424
(54) Égésgátolt, nagy rugalmasságú (HR), hidegen keményedõ formá-

zott hab csökkentett füstsûrûséggel és mérgezõ hatással

(21) P 02 03427
(54) Polimerizációs katalizátorrendszerek, az elõállításukra szolgáló

eljárások, és alkalmazásaik
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(21) P 02 03492
(54) Menet közben elmozduló ülésszerkezet jármûvekhez

(21) P 02 03496
(54) Új ciklopropánszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények és eljárás elõállításukra

(21) P 02 03527
(54) Eljárás fa kezelésére

(21) P 02 03577
(54) Gépjármûabroncs

(21) P 02 03578
(54) Atmoszferikus gázégõ

(21) P 02 03620
(54) Adagolódoboz vele egységet képezõen kialakított fogantyúval,

valamint eljárás a megvalósítására

(21) P 02 03632
(54) Telített fõláncot tartalmazó, újra feldolgozható, térhálós polime-

rek, termikusan reverzibilis uretán keresztkötésekkel

(21) P 02 03673
(54) Készülék belsõ égésû motor kipufogógázának kezeléséhez

(21) P 02 03685
(54) Kettõs fémcianid katalizátorok poliéterpoliolok elõállítására

(21) P 02 03687
(54) Tápáram-szabályozó kéthuzalos érzékelõhöz

(21) P 02 03704
(54) L-Pankolakton hidroláz és eljárás D-pantolakton elõállítására

(21) P 02 03758
(54) Önjáró jármû

(21) P 02 03884
(54) Kristályos oximinoalkánsav-származékok és cukorbaj elleni al-

kalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 04139
(54) N-[6-metoxi-5-(2-metoxifenoxi)-2-(2-pirimidinil)-4-pirimidinil]

-2-fenileténszulfonamid alkalmazása endotelin okozta fájdalmat
csökkentõ gyógyászati készítmény elõállítására

(21) P 02 04285
(54) 6-Hidroxi-8-{4-[4-(2-pirimidinil)piperazinil]butil}8-azaspiro[4.

5]-dekán-7,9 diont tartalmazó gyógyszerkészítmény és javított el-
járás szorongás gátlására

(21) P 03 01355
(54) Mozgó elemekbõl álló zenélõ vagy világító gömb vagy kocka

(21) P 03 01531
(54) Termékprezentáló reklámeszköz

(21) P 03 01532
(54) Mágneses termék prezentáló reklámeszköz

(21) P 03 02337
(54) Pirimidin-2,4,6-trion metalloproteáz inhibitorok, ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 02427
(54) Emulgeálószerként alkalmazható új amfifil kopolimerek

(21) P 03 02476
(54) Acetilkolinészteráz inhibitorok és GABAA inverz agonisták

együttes alkalmazása értelmi rendellenességek kezelésére és
gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 03 02692
(54) Extruziós berendezés mûanyagok visszanyerésére

(21) P 03 02973
(54) Nap- és szélenergia által hajtott, forgóhengeres, középpontja kö-

rül elfordítható (forgó) vitorlaszerkezet

(21) P 03 03106
(54) Eljárás pravasztatin tisztítására

(21) P 03 03190
(54) Tárgylencse, kapcsoló lencse, fénykonvergáló optikai rendszer és

optikai felvevõ-lejátszó eszköz

(21) P 03 03411
(54) Berendezés napenergia központi hasznosítására

(21) P 03 03412
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysótartalmának koncentrálá-

sára

(21) P 03 03656
(54) Bruton-féle tirozin kináz modulátorai és Bruton-féle tirozin kináz

intermedierek és eljárások azonosításukra és alkalmazásuk osz-
teoporózis és rokon betegségek kezelésére és prevenciójára

(21) P 03 03674
(54) Oxidációs eljárás, oxidálásnál alkalmazható kompozíciók, vala-

mint foltok elszíntelenítésére és/vagy a színezékátadás megaka-
dályozására alkalmas mosószer-kompozíciók

(21) P 04 00001
(54) Fokozott hõszigetelõ tulajdonságokkal rendelkezõ nyílászáró be-

rendezés különösen ajtó vagy ablak, valamint eljárás ezek elõállí-
tására

(21) P 04 00427
(54) Készítmény fémfelületek tisztítására és fényesítésére

(21) P 04 00492
(54) A humán ABC1-gén nukleinsavai, terápiás és diagnosztikai alkal-

mazásaik

(21) P 04 00575
(54) Benzin elõgyújtásos alacsony kompressziójú dízelmotor

(21) P 04 00795
(54) Szerkezet folyékony, folyóképes és/vagy képlékeny termék táro-

lására és nyomógázzal történõ kiadagolására

(21) P 04 01612
(54) Cukorbetegség kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01699
(54) Szerves szilíciumvegyületek és alkalmazásuk

(21) P 04 01837
(54) Dikarbonsavszármazékok, elõállításuk és gyógyászati alkalma-

zásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(21) P 04 01967
(54) Nikotinsav-acetilkolin-receptor-agonisták alkalmazása nyugta-

lan láb szindróma kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények
elõállítására

(21) P 04 02006
(54) Eljárás ibuprofen kristályok képzésére és ezek alkalmazása

gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 02335
(54) Karbo- vagy heterociklussal kondenzált pirimidinonszármazé-

kok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 04 02346
(54) Humán 11CBy receptor antagonista hatású laktámszármazékok,

eljárás ezek elõállítására és alkalmazásuk gyógyszerkészítmény
elõállítására

(21) P 97 01301
(54) Zavarszûrõ fojtótekercs alkalmazása kapcsolóüzemû tápegysé-

gekben

(21) P 97 01673
(54) Alkoxi-szilil-csoportokat és hidantoinból leszármaztatható cso-

portokat tartalmazó vegyületek

(21) P 98 01903
(54) Elektronikus alternatív kapcsolás

(21) P 98 01904
(54) Elektronikus megszakító

(21) P 98 02469
(54) Alkáliföldfémeket tartalmazó, izzólámpákhoz való alumino-bo-

roszilikát üveg és felhasználása

(21) P 99 00003
(54) Eljárás és berendezés nyomtatott áramköri lapok ellenõrzésére

(21) P 99 00054
(54) Testtisztító kompozíciók és azok alkalmazása, valamint szénhid-

rogént tartalmazó komponens és kationos polimer együttes alkal-
mazása testtisztító kompozíciókban

(21) P 99 01212
(54) N,N-dialkil-N-[2-(3-alkoxi-fenoxi)-etil]-amin-származékok,

az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és helyi érzéstelení-
tõkként való alkalmazásuk

(21) P 99 01931
(54) Berendezés nyomtatott áramköri lapok áramköreinek villamos

vizsgálatára

(21) P 99 03735
(54) Indazolszármazékok alkalmazása szívelégtelenség kezelésére

alkalmas gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 99 03800
(54) Görgõs eke

(21) P 99 04497
(54) Eljárás ivermektin elõállítására

A rovat 77 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése

lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 01774
(54) Leptin (ob fehérje)-fragmentumok

(21) P 01 03064
(54) Az 5-klór-4-(3-{[2-(3,4-dimetoxi-fenil)-etil]-metil-amino}-pro-

pilamino)-3-(2H)-piridazinon-fumarát polimorf formája, alkal-
mazása, eljárás elõállítására és az ezt tartalmazó gyógyászati
készítmények

(21) P 01 03401
(54) Eljárás 4-dezacetil-taxánok elõállítására

(21) P 02 01632
(54) Eljárás (R)-[3,5-bisztrifluormetilfenil]etán-1-ol elõállítására

aszimmetrikus transzfer-hidrogénezéssel

(21) P 02 01775
(54) LIMTLD44 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays

L.)

(21) P 02 03314
(54) Oleil-acilhordozó-fehérje-tioészterázok növényekben

(21) P 02 03364
(54) Eljárás 3-helyettesített-4-arilkinolin-2-on származékok elõállítá-

sára

(21) P 02 04192
(54) Eljárás N-alkoxi-N-alkil-amidok elõállítására

(21) P 02 04367
(54) Magszámláló magvak mérésére és ilyen magszámlálóval ellátott

vetõgép

(21) P 03 01299
(54) Befecskendezõ berendezés belsõ égésû motor számára

(21) P 03 01580
(54) Eljárás és rendszer adaptív motorüzemanyagellátás-szabályo-

záshoz

(21) P 03 01917
(54) Javított eljárás vízoldható azolvegyületek elõállítására

(21) P 03 02025
(54) Fungicid hatású vegyületkombinációk

(21) P 03 02151
(54) Eljárás amilózban gazdag keményítõk fõzésére/szárítására

(21) P 03 02320
(54) Rekombináns konstrukciók és génexpresszió csökkentésére törté-

nõ alkalmazásuk

(21) P 03 02581
(54) Karboxamidok mint mezõgazdasági fungicidek, elõállításuk

és alkalmazásuk

(21) P 03 02608
(54) Pirrol-karboxamidok, intermedierjeik, elõállításuk és ezeket a ve-

gyületeket tartalmazó fungicid készítmények
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(21) P 03 03198
(54) Eljárás és intermedier vegyületek peszticid hatású fluor-olefin-

vegyületek elõállítására

(21) P 03 03212
(54) Kialakítás szöveges vagy ábrás hirdetésekhez és/vagy reklámok-

hoz

(21) P 03 03572
(54) Flexibilis mûanyag záróelem, fõként palackokhoz

(21) P 03 03606
(54) Hõcserélõ és eljárás két, eltérõ hõmérsékletû közeg közötti közve-

tett hõcsere megvalósítására

(21) P 03 03669
(54) Elegyítõ szerkezet

(21) P 03 03771
(54) Izomerõmérõ berendezés, emberi erõ mérésére, testneveléssel,

sporttal foglalkozó egyének részére

(21) P 03 04051
(54) A humán peroxiszóma proliferátor-aktivált receptorokat aktiváló

furán- és tiofénszármazékok

(21) P 03 04102
(54) Eljárás növények esztétikai tartósítására és berendezés az eljárás

megvalósítására

(21) P 04 00276
(54) Javított indítási tulajdonságokkal rendelkezõ sugárszivattyú, va-

lamint ilyennel szerelt üzemanyag-továbbító rendszer

(21) P 04 00507
(54) Berendezéscsoport és eljárás villamos árammal történõ hõenergia

tárolására

(21) P 04 00563
(54) Eljárás szerves oldószerektõl mentes likopinkoncentrátum elõál-

lítására, az így elõállított koncentrátum és e koncentrátumnak
megfelelõ készítmény

(21) P 04 00761
(54) Természetes fényû, környezetkímélõ, optikai szálas világítóbe-

rendezés

(21) P 04 00835
(54) Tükörként is használható mobiltelefon

(21) P 04 00871
(54) Eljárás és elrendezés felderítõ radarok célfelismerési képességei-

nek növelésére

(21) P 04 01165
(54) Eljárás 5-formilftalid elõállítására

(21) P 98 00421
(54) Vízoldható cikóriapor, eljárás elõállítására és készülék az eljárás

megvalósításához

(21) P 99 00693
(54) Szõlõhéjból elõállított élelmiszeradalék-készítmény, eljárás az

elõállítására, valamint az adalékot tartalmazó táplálékkiegészítõ
készítmény

(21) P 99 01539
(54) Információsrendszer és eljárás információ-közzétételi kérelem

feldolgozására

(21) P 99 03180
(54) Orálisan adagolható granulált hexahidro-pirazin-származékok

és eljárás elõállítására

A rovat 36 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 199.498 (21) 5468/86
(54) Eljárás netilmicin elõállítására

(11) 199.918 (21) 4876/87
(54) Berendezés vágánymezõk felszedésére vagy lerakására, valamint

szállítására

(11) 200.506 (21) 5281/88
(54) Reagens, glükóz biológiai mintákban való meghatározásához

(11) 200.690 (21) 4485/86
(54) Eljárás peném vagy karbapeném antibiotikumot tartalmazó ké-

szítmény elõállítására

(11) 201.008 (21) 4435/87
(54) Eljárás 3,3’-ditio-bisz/propionsav/-származékok elõállítására

(11) 201.256 (21) 5607/88
(54) Berendezés klórgáz semlegesítésére, különösen kárelhárítás cél-

jára

(11) 204.272 (21) 5269/89
(54) Eljárás karbacefem-származékok elõállítására

(11) 204.837 (21) 5239/86
(54) Javított eljárás alifás foszfonsavak elõállítására

(11) 205.403 (21) 6412/90
(54) Aljfektetõ berendezés és eljárás aljak folyamatos lerakására

(11) 206.655 (21) 3124/91
(54) Gép, felsõvezeték munkavezetékének ellenõrzésére

(11) 206.878 (21) 50/91
(54) Eljárás 1-/(1-(2-/trifluor-metil/-4-pirimidinil)-4-piperidinil)-me-

til/-2-pirolidinon elõállítására

(11) 207.031 (21) 6533/90
(54) Eljárás észterek folyamatos elõállítására kis szénatomszámú ali-

fás karbonsavakból és kis szénatomszámú alkoholokból

(11) 207.055 (21) 6469/90
(54) Eljárás új 5H-2,3-benzodiazepin-származék és ezt tartalmazó

gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 207.537 (21) 6318/90
(54) Diagnosztikai készítmény szérum összkoleszterin-tartalmának

meghatározására

(11) 207.770 (21) 6435/90
(54) Tenzometrikus mérõátalakító erõ és/vagy nyomatékvektor leg-

alább egy komponensének mérésére
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(11) 207.817 (21) 6332/90
(54) Karszerkezet gépjármû-ablaktörlõ berendezésekhez

(11) 208.020 (21) 5127/89
(54) Eljárás szelektíven védett szizomicin-intermedierek elõállítására

(11) 209.629 (21) P 92 03319
(54) Szállító-, illetve kaparólánc-elrendezés vágányépítõ gépekhez

(11) 209.698 (21) 5282/88
(54) Eljárás és berendezés textíliák, elsõsorban tömlõ alakú kötött

vagy hurkolt anyagok zsugorítására

(11) 209.895 (21) 3338/91
(54) Szakaszos üzemû, multifunkciós konténer-kocsival és operációs

egységgel kialakított berendezés vegyipari mûveletekhez

(11) 210.239 (21) 3166/91
(54) Eljárás hajtásvonal kialakítására csomagolóanyagon

(11) 210.442 (21) 5138/89
(54) Menetes fémház és az azt lezáró mûanyag elemek mechanikai

konstrukciója, valamint eljárás a menetes fémház mûgyantás ki-
öntésére, induktív közelítéskapcsoló kialakításához

(11) 210.557 (21) P 92 03354
(54) Hatóanyagként aril-propargil-éter-származékot tartalmazó

inszekticid- és szinergizált inszekticidkészítmény, valamint eljá-
rás kinolil-propargil-éter-származékok elõállítására

(11) 210.941 (21) 3383/91
(54) (Azolil-metil)-spiro[2.5]oktanol-származékot tartalmazó fungi-

cidkészítmény, alkalmazása és eljárás a hatóanyagok elõállítására

(11) 211.214 (21) P 92 03143
(54) Eljárás új 9-amino-7-(helyettesített)-6-demetil-6-dezoxitetracik-

lin-származékok és ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyászati
készítmények elõállítására

(11) 212.143 (21) P 92 03349
(54) Hajtószerkezet 20 kV-os szabadvezetékes elosztóhálózatok osz-

lopkapcsolóinak mûködtetésére

(11) 212.267 (21) P 93 02833
(54) Eljárás új 9-nitro-7-(helyettesített)-6-demetil-6-dezoxitetracik-

lin-származékok elõállítására

(11) 212.377 (21) 3309/91
(54) Szerkezet ömleszthetõ szilárd szemcsés anyagok, vagy/és ilyen

anyagokat tartalmazó folyadékok tartályból történõ kieresztésére

(11) 212.682 (21) P 94 02877
(54) Eljárás vízfolyást keresztezõ csõvezeték vagy/és kábel mederben

húzódó szakaszának a védelmére, valamint berendezés az eljárás
foganatosítására

(11) 212.684 (21) P 94 02874
(54) Eljárás és berendezés mûanyag csõvezeték beépítésére folyó-

vagy állóvíz medre alá

(11) 212.685 (21) P 94 02875
(54) Eljárás és eszköz csõ, különösen védõcsõ folyó- vagy állóvíz

medre alá történõ beépítésére

(11) 213.063 (21) P 94 02920
(54) Szifon lefolyóberendezéshez, különösen süllyesztett szifon

(11) 213.343 (21) P 94 01484
(54) Elektrohidraulikus készülék

(11) 213.372 (21) P 92 03220
(54) Eljárás olefinek polimerizálására szolgáló katalizátorok elõállítá-

sára és eljárás olefinek polimerizálására ezen katalizátorok alkal-
mazásával

(11) 213.600 (21) P 94 03119
(54) Kis termikus idõállandójú termosztát forróvíz-tárolóhoz

(11) 213.629 (21) P 94 02858
(54) Eljárás savkloridok elõállítására

(11) 213.690 (21) P 92 01129
(54) Eljárás rugalmas szalag felerõsítésére, rugalmas szalag és pelenka

(11) 214.403 (21) P 93 02921
(54) Eljárás és berendezés gáz és/vagy gõz folyadékkal való érintkez-

tetésére

(11) 214.668 (21) P 96 01822
(54) Mûanyag-papír kompozíció fólia formában, valamint alkalmazá-

suk idõjárásálló rétegelt, présanyaglapok elõállítására

(11) 214.801 (21) 5399/89
(54) Útpályaszerkezet, valamint eljárás az útpályaszerkezet kialakítá-

sára

(11) 215.360 (21) P 93 02939
(54) Eljárás csiszolószemcsék elõállítására

(11) 215.554 (21) P 94 01536
(54) Eljárás baktériumok szaporodásának gátlására poliéter ionofor

antibiotikumok alkalmazásával ipari alkoholos fermentációnál

(11) 215.572 (21) P 95 03021
(54) Mikrokapszulázott inszekticid készítmények és eljárás azok elõ-

állítására

(11) 215.910 (21) P 92 03235
(54) Eljárás aminosavakat kiválasztó baktériumok teljesítõképessé-

gének fokozására

(11) 215.924 (21) P 93 03053
(54) Eljárás benzilidénszármazékok és ilyen vegyületeket tartalmazó

gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 216.184 (21) P 92 01916
(54) Kapcsolószerkezet tetõelemekhez

(11) 216.254 (21) P 96 01000
(54) Szállító jármû

(11) 216.274 (21) P 94 00956
(54) Légkezelõ berendezés élelmiszerekhez, állítható szélességû vá-

lyúval

(11) 216.295 (21) P 93 02938
(54) Cirkónium-korund alapú csiszolóanyagok és eljárás elõállításukra

(11) 216.492 (21) P 92 03170
(54) Automatikus tengelykapcsoló-vezérlõ berendezés

(11) 216.493 (21) P 92 03169
(54) Berendezés automata sebességváltóval felszerelt gépjármûvek

tengelykapcsolójának automatikus vezérlésére
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(11) 216.525 (21) P 95 02974
(54) Üreges magfúró üreges hengeres hordozótesttel

(11) 216.883 (21) P 93 02824
(54) Eljárás belül steril, csésze vagy kehely formájú tartályok elõállítá-

sára

(11) 217.230 (21) P 96 00915
(54) Szabályozható térfogatú irattároló

(11) 217.436 (21) P 98 02718
(54) Benzilidiénszármazékok és ilyen vegyületeket tartalmazó gyó-

gyászati készítmények

(11) 217.458 (21) P 94 00958
(54) Légkezelõ berendezés élelmiszerekhez, periodikusan, a haladási

iránnyal szemben hajtott szállítószalaggal

(11) 217.951 (21) P 96 01319
(54) Kapcsolóelrendezés dúcoló berendezéshez

(11) 218.054 (21) P 97 02371
(54) Kapcsolóhálózat távközlési rendszerhez és távközlési rendszer

(11) 218.093 (21) 6255/89
(54) Rák kezelésére alkalmazható, nagy affinitású, módosított antites-

tek új csoportja, eljárás elõállítására, valamint az antitesteket tar-
talmazó konjugátumok és készítmények

(11) 218.604 (21) P 93 01120
(54) Eljárás élesztõhulladék feldolgozására

(11) 218.623 (21) P 96 01011
(54) Eljárás és berendezés szemcsés anyag vízmentesítéséhez

(11) 218.667 (21) 3396/91
(54) Azaszteroid vegyületek, eljárás elõállításukra és ilyeneket ható-

anyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 218.685 (21) P 95 02916
(54) Ruhaakasztó

(11) 219.032 (21) P 97 01631
(54) Kompakt felépítésû olajleválasztó készülék

(11) 219.147 (21) P 95 03070
(54) Inszekticid és akaricid hatású N-(aril-tio)-hidrazon-származékok

és alkalmazásuk

(11) 219.268 (21) P 93 02851
(54) Transzgenikus gombarezisztens növény

(11) 219.279 (21) P 95 02885
(54) Labda labdajátékokhoz és eljárás a labda elõállítására

(11) 219.376 (21) P 95 02887
(54) Eljárás racém 2-oxo-triciklo/2,2,1,0 3,5/heptán-7-karbonsav-ész-

terek enantiomerjeinek enzimatikus szétválasztására

(11) 220.007 (21) P 98 02461
(54) Többfokozatú vízkezelõ berendezés

(11) 220.066 (21) P 96 00890
(54) Imidazo[1,2-a]piridinek alkoxi-alkil-karbamátjai, alkalmazásuk,

eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek

(11) 220.084 (21) P 95 01232
(54) Granulált, vízoldható vagy higroszkópos mezõgazdasági készít-

mény és eljárás elõállítására

(11) 220.415 (21) P 99 00709
(54) Szerszámgép

(11) 220.673 (21) P 94 02936
(54) (3S)-(+)-N,N-dimetil-3-(1-naftil-oxi)-3-(2-tienil)-propán-amin

foszfátsója és eljárás elõállítására

(11) 220.998 (21) P 96 00761
(54) Eljárás és berendezés domborítással ellátott díszítõlapok gyártá-

sára

(11) 221.244 (21) P 97 02182
(54) Kondrocita-sejtvonalak

(11) 221.265 (21) P 99 03511
(54) Alex fajtanevû cseresznyefajta (Prunus avium L.)

(11) 221.271 (21) P 99 03566
(54) Vera fajtanevû cseresznyefajta (Prunus avium L.)

(11) 221.412 (21) P 97 01672
(54) Eljárás nanokristályos szerkezetû lágy mágneses anyagból ké-

szült mágneses mag elõállítására

(11) 221.765 (21) P 98 02218
(54) Eszközkészlet gázpalacknak gázfogyasztó készülékhez történõ

csatlakoztatására

(11) 221.836 (21) P 98 00348
(54) Fékmûködtetõ szerkezet

(11) 222.129 (21) P 01 03909
(54) Nagynyomású elektrolizálóegység, gyûrû alakú keret és elektroli-

zálóberendezés

(11) 222.759 (21) P 00 03912
(54) Abszorbens termék

(11) 222.766 (21) P 99 01892
(54) Eljárás aril- és vinil-nitril-vegyületek elõállítására

(11) 222.796 (21) P 01 04080
(54) Gépi eljárás testek szobor jellegû másolatának készítésére

(11) 222.826 (21) P 00 00098
(54) Áramlástechnikai gép

(11) 222.837 (21) P 00 03923
(54) Abszorbens termék

(11) 222.843 (21) P 99 03525
(54) Nalfa-2-(4-nitro-fenil-szulfonil)-etoxi-karbonil-aminosavak

és eljárások ilyen aminosavak elõállítására

(11) 222.998 (21) P 00 04002
(54) Kábelcsatornára rögzíthetõ tartó, különösen elektromos készülé-

kekhez

(11) 223.001 (21) P 00 04373
(54) Eljárás anyagnak szerkezeti részre történõ rögzítésére, valamint

az eljárással megvalósított összekötõ elrendezés
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(11) 223.208 (21) P 98 02314
(54) Zeaxantin tiszta 3R,3’R-sztereoizomer alkalmazása gyógyszer

vagy táplálékkiegészítõ elõállítására makuláris degeneráció em-
berben való kezelésére

(11) 223.366 (21) P 98 02343
(54) Berendezés és eljárás üvegcseppnek üvegedény-alakító gép elõ-

gyártmány formájába juttatására

(11) 223.407 (21) P 98 02981
(54) Legalább egy fixáló polimert és legalább egy ceramid típusú ve-

gyületet tartalmazó, keratinszálak kezelésére alkalmas készít-
mény és ennek alkalmazása

(11) 223.504 (21) P 00 04915
(54) Abszorbens termék javított esztétikai hatású és tárolóképességû

elasztikus kialakítással

(11) 223.746 (21) P 01 04016
(54) Eljárás áteresztõfólia vízgõzáteresztõ sebességének szabályozá-

sára

(11) 223.790 (21) P 00 03977
(54) Építõelem, állvány elõállításához

(11) 223.927 (21) P 99 04293
(54) Bacillus thuringiensis israelensis (BTI) vagy Bacillus sphaericus

(BS) endotoxinjait tartalmazó kiszerelési forma

(11) 223.936 (21) P 00 04144
(54) Berendezés meredek dõlésû és/vagy vastag széntelepek kiterme-

lésére nagynyomású sûrített levegõs jövesztéssel

(11) 224.065 (21) P 99 04076
(54) Vezetõképes poliacetálkészítmények

(11) 224.286 (21) P 02 03413
(54) Flexibilis konténer

(11) 224.576 (21) P 00 03913
(54) Mikroprocesszor-architektúra

(11) 224.588 (21) P 00 00348
(54) Rendszer és eljárás információk kétirányú átvitelére

(11) 225.064 (21) P 00 04004
(54) Gyógynövény-keveréket tartalmazó készítmény és teakeverék,

eljárás az elõállítására, valamint alkalmazása

A rovat 102 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 220.512 (21) P 97 01888
(54) Gyümölcslével töltött rágógumi

(21) P 01 03592
(54) Berendezés tárgyak elcsúszásának megakadályozására

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(21) P 03 02592
(54) Hordozható és összecsukható kutyaillemlapát

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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