
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 00 01372
(54) Eljárás és berendezés élelmiszerek, elsõsorban hús- és kolbász-

áru, valamint hal kezelésére

(21) P 02 00377
(54) Eljárás 3-as helyzetben funkcionalizált propil-szilánok elõállítá-

sára

(21) P 03 00292
(54) Szilárd csiszolóanyagot magukban foglaló súrolókompozíciók és

eljárás azok felhasználásával tisztítószerek elõállítására

(21) P 98 00310
(54) Poliaszparaginsavak alkalmazása segédanyagokként aprításnál

A rovat 4 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/70 958 (21) P 95 00556
(54) 15-Dezoxi-spergualin-analógok, eljárás elõállításukra, alkalma-

zásuk gyógyászati készítményekben

(11) T/74 944 (21) P 96 02351
(54) Új eljárás klavulánsav és gyógyászatilag elfogadható sóiknak az

izolálására Streptomyces sp. P 6621 FERM P 2804 fermentlevébõl

(21) P 00 00430
(54) Új olajkeverék-kompozíciók

(21) P 00 00625
(54) A 2-metil-kinoxalin mikrobiológiai átalakítása

(21) P 00 00670
(54) Keratinszálak oxidatív festésére szolgáló készítmény és festési

eljárás

(21) P 00 01048
(54) Új vegyületek

(21) P 00 01093
(54) 5-HT2A-antagonista oxazolidinon-származékok, az ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 00 02092
(54) Mátrix metalloproteináz inhibitor aktivitással rendelkezõ N-hid-

roxi-2-(alkil-,aril- vagy heteroaril-szulfanil-, szulfinil- vagy szul-
fonil)-3-szubsztituált alkil-, aril- vagy heteroarilamidok

(21) P 00 03169
(54) Rendszer és eljárás mûszaki eszközök tartozékainak, segéd-

és/vagy üzemanyagainak azonosítására és hitelesítésére

(21) P 00 03614
(54) Indolil-(pirrolilidén-metil)-pirrol-származékok és eljárás elõállí-

tásukra

(21) P 01 00630
(54) Valuta fajtanevû, egyszeres keresztezéses, hibrid kukoricafajta

(Zea mays L.)

(21) P 01 00631
(54) Tartószerkezet nyújtott, különösen felszedõ típusú mezõgazdasá-

gi eszközök szállítására

(21) P 01 00744
(54) Töltõ eljárás és töltõkészülék

(21) P 01 00928
(54) Humán inzulin B láncának részletét tartalmazó peptidanalógok,

ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 01 01018
(54) Új eljárás mio-inozit-foszfátok elõállítására

(21) P 01 01241
(54) Vasalapú katalizátor alfa, omega-dinitrilek hidrogénezésére

(21) P 01 01617
(54) Öntéssel készült fagyasztott készítmények

(21) P 01 01969
(54) Pernyebeton, valamint eljárás erõmûi pernyebeton elõállítására,

elõnyösen építõipari hasznosítására

(21) P 01 03782
(54) Eljárás és berendezés számítógépes adatok eléréséhez

(21) P 01 04432
(54) Ciklikus amidvegyületek, valamint a vegyületeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05102
(54) Xa-faktort gátló hatású heterociklusos vegyületek és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05213
(54) Hõmérséklet-kiegyenlítéssel rendelkezõ, változtatható erõsítésû,

erõsítõ lemezmeghajtó, rendszerben való alkalmazáshoz

(21) P 01 05286
(54) Eljárás pszeudomonsav A izolálására pszeudomonsav-komplex

tartalmú fermentlébõl
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(21) P 01 05299
(54) Eljárás nitrozóniumionok elõállítására

(21) P 01 05300
(54) Eljárás cellulóz szelektív oxidációjára

(21) P 01 05469
(54) Pirroloazepineket tartalmazó gyógyászati készítmények claudi-

catio intermittens kezelésére

(21) P 01 05482
(54) Eljárás paroxetin elõállítására

(21) P 02 00081
(54) Szerves szilíciumvegyületeket tartalmazó vizes krém

(21) P 02 00158
(54) Fogérzékenység kezelése hidrofób-kohidrofil kopolimerek vizes

diszperzióival

(21) P 02 00389
(54) Tartozék vezetékcsatornához, valamint ilyen tartozékból és külön

ehhez a tartozékhoz kialakított aljzatrésszel ellátott vezetékcsa-
tornából álló egység

(21) P 02 00433
(54) Eljárás egy munkadarabtartó és egy abban befogott munkadarab

helyzetének meghatározására egy megmunkálógépben, valamint
a hozzátartozó munkadarabtartó

(21) P 02 00461
(54) Eljárás aldehidek ketonokkal történõ kondenzálására többfázisú

reakcióban

(21) P 02 00487
(54) Sándor fajtanevû, cseresznyefa (Prunus avium L.)

(21) P 02 00492
(54) Eljárás retinoid bõrkárosodás gátlására

(21) P 02 00598
(54) Elõgyártmány tartályok korrózióvédelmét nyújtó betéttartályá-

nak kialakításához

(21) P 02 00614
(54) Automatikus állomány törlés/eltávolítás

(21) P 02 00693
(54) Vizes bevonókompozíciók, bevonatos hordozóanyagok és eljárás

hordozóanyagból és bevonatból álló termékek elõállítására

(21) P 02 00767
(54) Eljárás emberi fej háromdimenziós modelljének elõállítására két-

dimenziós kép alapján

(21) P 02 01432
(54) Ciklodextrin szagtalanító szert tartalmazó dezodoráló készítmények

(21) P 02 04206
(54) Reflektorelrendezés lámpához

(21) P 02 04269
(54) Eljárás pigmentek elõállítására

(21) P 02 04359
(54) Porbevonó készítmények

(21) P 02 04399
(54) Pikkelysömör kezelésére alkalmas pteridinvegyületek, eljárás az

elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és al-
kalmazásuk

(21) P 02 04475
(54) Ellenanyag-alapú fúziós fehérjék keringésben töltött fél életidejé-

nek növelése

(21) P 02 04511
(54) PPAR aktivátorainak vagy ligandumainak alkalmazása csontbe-

tegség kezelésére szánt gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 02 04514
(54) Piridil-imidazolok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és

alkalmazásuk

(21) P 03 00006
(54) 4-Amino-6,7-dimetoxi-2-(5-metánszulfonamido-1,2,3,4-tetra-

hidroizokinol-2-il)-5-(2-piridil)kinazolin-mezilát és ennek poli-
morf formái, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 03 00018
(54) Kis ragadóssággal rendelkezõ, rúd alakú kozmetikai készítmény

(21) P 03 00029
(54) Adenozin-receptor-modulátorok, ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 00096
(54) Pengeegység borotvakészülékhez és eljárás annak összeszerelé-

sére

(21) P 03 00140
(54) 8a-Helyzetben szubsztituált 8,8a-dihidro-indeno[1,2-d]tia-

zol-származékok, eljárás az elõállításukra és gyógyszerként törté-
nõ alkalmazásuk

(21) P 03 00236
(54) Nekrotizáló enterokolitisz elõfordulásának csökkentésére szolgá-

ló gyógyszerkészítmények és eljárás az elõállításukra

(21) P 03 00323
(54) Passzív, akusztikai térszigetelési rendszer

(21) P 03 00363
(54) Eljárás pszeudomonsav A elõállítására mikrobiológiai eljárás

segítségével

(21) P 03 00379
(54) Készítmény osteoarthritis kezelésére

(21) P 03 00481
(54) Injekciós fecskendõ

(21) P 03 00489
(54) Új fehérje és a fehérjét kódoló gén
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(21) P 03 00651
(54) Nátrium-hidrogén-cserélõ 1-es típusú inhibitor (NHE-1) alkalmazá-

sa gyógyszerkészítmények elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(21) P 03 01004
(54) Eljárás és eszközkészlet hordozható gát felállítására

(21) P 03 01055
(54) Purinszármazékok

(21) P 03 02001
(54) Burkoló struktúrák

(21) P 03 02024
(54) 8,8a-Dihidro-3aH-indeno[1,2-d]tiazol-származékok, eljárás elõ-

állításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 03 02209
(54) Hõre keményedõ mûgyantakeverék, térhálósítószer hõre kemé-

nyedõ fenol-aldehid mûgyantához, eljárás hõre keményedõ fe-
nol-aldehid mûgyanta kikeményítésére, berendezés kölcsönösen
kapcsolt szervetlen szálakból álló massza elõállítására, és eljárás
az ilyen masszából álló anyag készítésére

(21) P 03 02847
(54) Bikalutamidot tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 03 02873
(54) Poliésztert és akril polimert tartalmazó összetétel, eljárás ennek

elõállítására és alkalmazása polimer szálak elõállítására

(21) P 03 03150
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított keratinocita növekedé-

si faktor (KGF)

(21) P 03 03169
(54) Melegen extrudálható, öntapadó, melegen olvadó ragasztóanya-

gok, és azok felhasználása többrétegû filmeknél

(21) P 03 03234
(54) Eljárás szeparált hígtrágya vizes fázis biológiai tisztítására

(21) P 03 03240
(54) Csomagleíró mezõpozíciók kiosztása hálózati feldolgozóban

(21) P 03 03251
(54) Béta-interferon-szerû molekulák

(21) P 03 03310
(54) Csökkentett immunogenitású módosított ciliáris neurotrofikus

faktor (CNTF)

(21) P 03 03324
(54) Eljárás és berendezés ultrafinom aranyszemcséket tartalmazó

korszerû víz elõállítására

(21) P 03 03415
(54) Triazolopiridinek, mint gyulladásgátló anyagok és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03512
(54) Biuretánszármazékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03615
(54) Nagy futókerék-tapadással és kopásállósággal rendelkezõ elasz-

tomer készítmények

(21) P 03 03734
(54) Olajban oldható herbicidet és vízben oldható herbicidet tartalma-

zó készítmények

(21) P 03 03894
(54) Eljárás és berendezés termodinamikai folyamat, különösen égési

folyamat szabályozásához

(21) P 03 03920
(54) Aldóz reduktáz inhibitor hatású piridazinonszármazékok és ciklo-

oxigenáz-2-inhibitorok kombinációit tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(21) P 03 04055
(54) Kondenzált heterociklusos szukcinimid-vegyületek és analógjaik és

alkalmazásuk nukleáris hormon receptor funkció modulátoraiként

(21) P 04 00063
(54) Fluor-oxo-indolszármazékok mint KCNQ káliumcsatorna-mo-

dulátorok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

(21) P 04 00271
(54) Javított tulajdonságú sportcipõ

(21) P 04 00282
(54) Audio és/vagy vizuálistartalom-elosztó eljárás és rendszer, és

rendszer ezen adatok tárolására

(21) P 04 00586
(54) Beltéri díszvakolat és annak elõállítására szolgáló eljárás

(21) P 04 00672
(54) Rúdkirakós kombinációs játék

(21) P 04 00698
(54) Csökkentett immunogenitású módosított interleukin-1-receptor-

antagonista (IL-1RA)

(21) P 04 00700
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított humán agyi eredetû ne-

utróf faktor (BDNF)

(21) P 04 00703
(54) Csökkentett immunogenitású módosított eritropoietin (EPO)

(21) P 04 00797
(54) Négyzethajtogató logikai játék

(21) P 04 00821
(54) Elszívó berendezéssel ellátott WC-ülõke

(21) P 04 00863
(54) Rúdzáras kilincsszerkezet oldalnyitással és buktatással egyaránt

nyitható-zárható nyílászárókhoz
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(21) P 04 00874
(54) Hordozható, rugalmas pénzérmetároló többfajta pénzérmére,

mozgóelem nélkül

(21) P 04 00961
(54) Eljárás fából készített termék elõállítására és fából készített termék

(21) P 04 01003
(54) Folyékony tisztítószert tartalmazó WC-kefe

(21) P 04 01069
(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés nyomtatott, gépelt információ

védelmére

(21) P 04 01121
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított trombopoietin (TPO)

(21) P 04 01495
(54) Vonathangra mûködõ ívfénysorompó

(21) P 04 02041
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított granulocita-kolonizáci-

ót stimuláló faktor (G-CSF)

(21) P 04 02071
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított leptin

(21) P 04 02115
(54) Taxánok ütemszerû beadása

(21) P 04 02671
(54) Szubsztituált 3-fenil-5-alkoxi-1,3,4-oxadiazol-2-onok, eljárás a ve-

gyületek elõállítására és a vegyületek alkalmazása gyógyszerként

(21) P 04 02673
(54) Erekciózavar kezelésére szolgáló prosztaglandin-készítmény

(21) P 05 00091
(54) Fagypont alatt extrudálható biszkvit, eljárás elõállítására és alkal-

mazása összetett fagylaltkészítményekben

(21) P 05 00093
(54) Szubsztituált 3-fenil-5-alkoxi-1,3,4-oxadiazol-2-on alkalmazása

hasnyálmirigy-lipázt gátló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 05 01016
(54) (S)-4-amino-5-klór-2-metoxi-N-{1-[1-(2-tetrahidrofurilkarbo-

nil)-4-piperidilmetil]-4-piperidil}benzamid, eljárás elõállítására,
a vegyületet tartalmazó gyógyszerkészítmény és intermediere

(21) P 05 01020
(54) Távvezérlésû orvosi berendezés

(21) P 05 01021
(54) Fehérjék elemzésére alkalmazható eljárások és készítmények

(21) P 05 01050
(54) Összeállítás víz és hidrogén együttes eltávolítására, eljárás ilyen

gyártására, továbbá ilyet tartalmazó vízre érzékeny elektronikai
eszköz

(21) P 97 00432
(54) Magnéziumot és vitaminokat tartalmazó készítmények

(21) P 97 00502
(54) Orto-szubsztituált benzoil-guanidin-származékok, eljárás elõállí-

tásukra és ezek alkalmazása

(21) P 97 02149
(54) Tachykinin receptor antagonista heterociklikus piperazinonszár-

mazékok, intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk, valamint
a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 98 01226
(54) Tablettatartó szagos, fertõtlenítõ, rovarölõ- és növényvéd-

õszer-gõzöket és kipárolgásokat kibocsátó tablettákhoz

(21) P 99 00302
(54) Gi1481 fajtanevû cseresznyealany (Prunus L.)

(21) P 99 01035
(54) Idegen DNS-t tartalmazó parapoxvírusok, elõállításuk és alkal-

mazásuk vakcinákban

(21) P 99 01890
(54) Gyógyszer és eljárás szervezet gyógyszeres kezelésére

(21) P 99 03848
(54) Eljárás fluorszármazékok elõállítására

(11) T/72 971 (21) P 01 02320
(54) Szteroidok alkalmazása klimaxos panaszok kezelésére

A rovat 116 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 01488
(54) Színes, poralakú rétegmassza

(21) P 00 03515
(54) Eljárás vas és acél gyártására

(21) P 01 05495
(54) Eljárás alacsony extrakt tartalmú, nagy viszkozitás-stabilitású és

kis remonomerizációs arányú poliamid 6 (nylon-6) elõállítására

(21) P 02 00208
(54) Antraciklinek L-arabino-diszacharidjai, eljárás ezek elõállítására,

valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkal-
mazásuk

(21) P 03 03239
(54) Eljárás feszítõék elõállítására

(21) P 04 00479
(54) Parapoxvirus ovis törzsek alkalmazása vírusellenes és rákellenes

gyógyszerek elõállítására

(21) P 04 00597
(54) Üvegpalack-aprító

(21) P 04 01090
(54) Fényforrás hagyományos lámpák, különösen izzólámpák helyet-

tesítésére
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(21) P 04 01135
(54) Hatékony eljárás és berendezés szilárd anyagok mechanikai tulaj-

donságainak valós triaxiális feszültségtérben való meghatározá-
sára

(21) P 04 01148
(54) Eljárás eladó és vevõ közötti üzletkötés pénzügyi teljesítésének

központi azonosítástól mentes, megbízható elõkészítésére és vég-
rehajtására

(21) P 04 01349
(54) Eljárás tárgyak követésére és azonosítására mobiltelefon-hálózat

felhasználásával

(21) P 04 01452
(54) Mobil információs eszköz egy fõ adatbázisból manuális beolvasá-

sú segédinformáció alapján kiválasztott, információ-részhalmaz
megjelenítésére

(21) P 04 01491
(54) Méhészetikeret-távtartó, mely legalább részben mûanyag

(21) P 04 01505
(54) Eljárás fémszappanok elõállítására takarmányozási célra

(21) P 04 01534
(54) Módosított humán IX. faktor

(21) P 04 01800
(54) Elektronikus térkép kép-, mozgókép- és hanginformációkkal ki-

egészítve

(21) P 05 01106
(54) Kombinált horgony

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 198.830 (21) 540/88
(54) Cipermetrin transz-izomereket és tetrametrint tartalmazó artropo-

dicid készítmények

(11) 199.041 (21) 718/88
(54) Monopol csatolóelem koaxiális tápvonal és mikrohullámú tér kö-

zött illesztett csatolás létesítésére

(11) 201.400 (21) 1664/88
(54) Hõcserélõ lemezköteg

(11) 202.385 (21) 784/88
(54) Eljárás izomhúst tartalmazó hústermék elõállítására

(11) 203.285 (21) 426/88
(54) Eljárás növényi kivonatot tartalmazó transzdermális készítmény

elõállítására

(11) 207.029 (21) 390/87
(54) Eljárás toluolt tartalmazó reakcióelegyek diszproporcionálására

(11) 207.822 (21) 1190/90
(54) Hegesztõszerkezet többrétegû csomagolóanyagon folytonos in-

dukciós hegesztési varrat létesítésére

(11) 207.914 (21) 1355/89
(54) Eljárás jármûvekhez való rádió vevõkészülék üzemeltetésére és

az eljárás foganatosítására alkalmas rádió vevõkészülék

(11) 208.342 (21) 542/89
(54) Eljárás és berendezés folyékony fémfürdõben keletkezõ reakció-

gázok utánégetésére

(11) 209.859 (21) P 93 00445
(54) Eljárás 2-klór-5-metil-piridin elõállítására

(11) 210.222 (21) P 92 00422
(54) GK ZUGOLY fajtanevû, középérésû, nagy termõképességû és

nagy sikértartalmú kenyérbúza (Triticum aestivum L.)

(11) 210.562 (21) 811/87
(54) Rezgéscsillapító

(11) 212.176 (21) P 93 00415
(54) Eljárás alacsony széntartalmú acélszalagok összesülésének meg-

akadályozására, lágyító hõkezelés során

(11) 212.298 (21) P 92 02647
(54) Abszorbens betételem

(11) 212.477 (21) P 92 00534
(54) Eljárás nyers aromás C8-frakciók átalakítására szolgáló katalizá-

tor elõállítására

(11) 212.703 (21) 482/91
(54) Eljárás optikailag aktív aminosavamid elõállítására

(11) 212.704 (21) 481/91
(54) Eljárás optikailag aktív aminosavamid racemizálására

(11) 213.107 (21) P 94 00517
(54) Eljárás ecetsav-amid-származékok és ezeket tartalmazó gyógyá-

szati készítmények elõállítására

(11) 214.086 (21) P 96 02278
(54) Eljárás 3-izoxazol-karbonsav és közbensõ termékei elõállítására

(11) 214.289 (21) P 95 03112
(54) Eljárás alakos cellulóztestek elõállítására, és regenerált, koncent-

rált vizes tercier amin-oxid oldat

(11) 214.383 (21) P 94 02330
(54) Eljárás, berendezés és rendszer szilárd maradványok elpárologta-

tásos kivonására fluid anyagból

(11) 214.539 (21) 1688/90
(54) Eljárás és berendezés tejnek - szén-dioxiddal való kezeléssel -er-

jesztett tejjé történõ átalakítására

(11) 214.563 (21) P 93 00286
(54) Eljárás és berendezés üreges termékek elõállítására

(11) 214.807 (21) P 94 03500
(54) Burkolókõ útburkolat kialakításához
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(11) 214.881 (21) P 92 00548
(54) Rekombináns proteinek javított aktiválási eljárása

(11) 215.086 (21) P 92 00440
(54) Csomagolódoboz nyitókezdettel ellátva

(11) 215.161 (21) P 96 03111
(54) Zárt cellájú, kis sûrûségû, etilén(ko)polimer habok és eljárás azok

elõállítására

(11) 215.186 (21) 603/91
(54) Eljárás fehérje elõállítására módosított transzkripciós kontroll-

egység alkalmazásával

(11) 215.416 (21) P 92 00427
(54) Forgózsámoly vasúti jármûvekhez

(11) 216.273 (21) P 94 00291
(54) Biológiailag aktív, makroelemekkel dúsított, élõ flórás, kanalaz-

ható, tartós savanyú tejtermékek és eljárás elõállításukra

(11) 216.906 (21) P 95 02001
(54) Készítmények, sajtolt tabletta és eljárás hidrogén-peroxid meg-

bontására

(11) 217.179 (21) P 94 02657
(54) Oligonukleotidok, oligonukleotidtartalmú készítmények és eljá-

rások protein kináz C expressziójának modulálására

(11) 217.347 (21) P 97 00431
(54) Környezetbarát csomagolóanyag, és eljárás annak elõállítására

(11) 217.574 (21) 2849/90
(54) Fokozott hatású széles spektrumú baktericidekként használható

bakteriocin készítmények

(11) 217.662 (21) P 95 02951
(54) Üvegszerû mûrost szálak és termékek

(11) 218.235 (21) P 95 02889
(54) Tehergépjármû, elõnyösen nyerges utánfutó

(11) 218.707 (21) P 96 00470
(54) Eljárás alkillánc szénatomján fluorozott szénhidrogén-vegyüle-

tek elõállítására

(11) 219.064 (21) P 96 02140
(54) Festõeljárás és permetezõ festõberendezés az eljárás végrehajtá-

sára

(11) 219.251 (21) P 96 00277
(54) Kompenzált tömegárammérõ eszköz, továbbá eljárás tömegáram

mérésére

(11) 219.373 (21) P 96 02336
(54) Eljárás és berendezés lemezanyag éleinek kialakítására

(11) 219.395 (21) P 95 02386
(54) Imidazo-piridinek, elõállításuk és alkalmazásuk gyomor-bél-

rendszeri betegségek kezelésére, ezeket tartalmazó gyógyszerké-
szítmények

(11) 219.422 (21) P 98 01325
(54) Gerincrögzítõ készülék

(11) 219.781 (21) P 97 00458
(54) Visszatartó rögzítõszerelvény vízszintes forgástengely körül

csuklósan elfordítható billenõajtó felszereléséhez egy szekrény
tetõlapjára

(11) 220.228 (21) P 99 00220
(54) Eszköz gyógyhatású közegnek beteg bõrén keresztül történõ ke-

resztüljuttatására

(11) 220.549 (21) P 98 00231
(54) Tengelymérési tartószerkezet egy mérõfej rögzítésére a jármûke-

rék kerékpántján

(11) 220.559 (21) P 99 00671
(54) Forró mártófürdõ cinkötvözetekkel történõ galvanizálásra

(11) 220.615 (21) P 95 01940
(54) Menopauzális panaszok kezelésére alkalmas szteroidok és azokat

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 221.184 (21) P 92 00396
(54) Eljárás 8-izoxazolil-2-amino-1,2,3,4-tetrahironaftalinok és 5-izo-

xazolil-3-amino-krománok, valamint ezeket tartalmazó gyógyá-
szati készítmények elõállítására

(11) 221.357 (21) P 99 02493
(54) Eljárás magnetorezisztív érzékelõ védelmére, magnetorezisztív

fejet tartó felfüggesztés-szerelvény, valamint mágneses tároló-
rendszer

(11) 221.887 (21) P 00 03129
(54) Hûtõberendezés

(11) 221.955 (21) P 99 00382
(54) Eljárás földmentes gyepszõnyeg készítésére, valamint földmen-

tes gyepszõnyeg

(11) 222.325 (21) P 99 00433
(54) Eljárás és rendszer álló és/vagy mozgó objektumok helyzetének

meghatározására és azok megközelítésére

(11) 222.433 (21) P 01 00921
(54) Eljárás szerves szilil-alkil-poliszulfánok elõállítására

(11) 222.477 (21) P 02 00960
(54) Szerelt vállcsapágycsésze

(11) 222.753 (21) P 00 01722
(54) Kartondobozos csomagolás, hozzá tartozó lap, és eljárás azok elõ-

állítására és alkalmazására

(11) 223.189 (21) P 98 00386
(54) Csomagolás édesipari termékhez

(11) 223.212 (21) P 00 03432
(54) Elasztomer támasz és támaszkialakítás, különösen hidak dilatáci-

ós szerkezeteihez
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(11) 223.309 (21) P 99 02430
(54) Mesterséges üveges szálak

(11) 223.370 (21) P 01 00911
(54) Berendezés gyógyszer adagolására

(11) 224.290 (21) P 01 01072
(54) Eljárás poliamidok elõállítására amino-nitrilekbõl

(11) 224.446 (21) P 02 00754
(54) Többcélú átalakítható bútor

(11) 224.582 (21) P 97 00440
(54) Eljárás és berendezés folytonosság-, tömeg-, belsõ csillapodás-

változásnak kitett szerkezetek, gépelemek, illetve gépalkatrészek
állapotának összehasonlító akusztikai vizsgálattal történõ minõsí-
tésére

(11) 224.758 (21) P 03 00284
(54) Korlátozott, maximum 40 joule, elõnyösen 30-35 joule csõtorko-

lati energiájú, peremgyújtású, rugalmas lövedékes marokfegyver

(11) 225.163 (21) P 95 00495
(54) Eljárás gyûrûszubsztituált 2-amino-1,2,3,4-tetrahidronaftalinok

és 3-amino-kromán közbensõ termékek elõállítására

(11) 225.198 (21) P 99 02688
(54) Egyesített tömítõszalag, az egyesített tömítõszalag segítségével

összeerõsített összetett szerkezet, valamint eljárás az egyesített
tömítõszalag elõállítására

A rovat 65 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 222.089 (21) P 01 00975
(54) Kapcsolási elrendezés szaggatóról táplált soros egyenáramú mo-

tor gerjesztéscsökkentésére, és a motor kapocsfeszültségénél ala-
csonyabb hálózatra való visszatáplálásos üzemére

(11) 222.090 (21) P 01 00976
(54) Kapcsolási elrendezés nagy teljesítményû IGBT-k túlfeszültség

és túláramvédelmét egyaránt biztosító meghajtóáramkörére

(11) 222.091 (21) P 01 00977
(54) Kapcsolási elrendezés egyenáramú hálózatra visszatápláló jármû-

vek túláramvédelmére

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása RH9A

(11) 207.894 (21) 499/91
(54) Csõ alakú, bordás hõcserélõ elem és eljárás annak elõállítására

(21) P 03 00511
(54) Karbohidrid akkumulátor

(21) P 04 01469
(54) Épületek bontási kõtörmelékének és bányák meddõ kõzetének

hasznosítása árvízvédelemhez

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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