
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/77 357 (21) P 97 01899
(54) AIDS-ellenes imidazolszármazékok és ilyen vegyületeket tartal-

mazó gyógyászati készítmények

(11) T/77 907 (21) P 98 01173
(54) 2-Metil-4-(4-metil-piperazino)-1OH-tieno[2,3-b][1,5] benzodia-

zepin alkalmazása kognitiv diszfunkció kezelésére gyógyszerké-
szítmények elõállítására

(21) P 00 01931
(54) Kémiai vegyületek

(21) P 00 02062
(54) Eljárás metabolikus csontbetegségek diagnózisára

(21) P 00 03264
(54) Prolaktin receptor gén, mint a megnövekedett sertés alomméret

genetikai markere

(21) P 00 03891
(54) Alkoholtartalmú tisztítószerek

(21) P 00 04409
(54) Eljárás az Escherichia coli DSM 6601 törzs azonosítására

(21) P 04 01480
(54) Javított reológiai tulajdonságokkal és javított zsugorodási tulaj-

donságokkal rendelkezõ polimerkeverék

(21) P 98 00315
(54) Kettõs reflektoros mikrohullámú antenna

(21) P 98 01679
(54) Eljárás és hatóanyag többváltozós, többmintás elektro-kemilumi-

neszcencia teszthez

(21) P 99 00899
(54) Idegrendszeri eredetû magzati sejtvonalak felhasználása a transz-

plantációs terápiában

(21) P 99 01688
(54) A diabétesz kezelésére szolgáló, humán hõsokk protein 60-ból

származó új peptidek, készítmények, eljárások és kitek

(21) P 99 03661
(54) Eljárás a humán G-fehérje béta3-alegységének génjében található

génváltozás alkalmazására betegségek diagnosztizálásában

A rovat 13 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/70 509 (21) P 94 03811
(54) Antraciklin konjugátok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények

(11) T/72 422 (21) P 94 01143
(54) Vizes koncentrátum és eljárás ennek elõállítására

(11) T/74 096 (21) P 95 01139
(54) 3-Indolil-piperidin-származékok

(21) P 00 00716
(54) Fekélyes kolitisz és/vagy Crohn-féle betegség megelõzésére és

kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény

(21) P 00 01261
(54) Eljárás az in vivo bekövetkezõ sejthalál leképezésére

(21) P 00 01613
(54) Eljárás tercier nitrillel szubsztituált aromás vegyület elõállítására

(21) P 00 01623
(54) Készülék õrölt kávé csomagolt adagjainak egy forrázóegységhez

való hozzávezetésére

(21) P 00 01669
(54) Összetett antenna, telepített antennarendszerek, eljárás összetett

antenna kialakítására, telepítésére

(21) P 00 01852
(54) Új eljárás 3-(N,N-diciklobutil-amino)-8-fluor-3,4-dihidro-

2H-1-benzopirán-5-karboxamid racém és enantiomer formáinak
elõállítására, és az eljárás intermedierei

(21) P 00 01862
(54) Eljárás és rendszer olvasás típusú mûveletekhez multiprocesszo-

ros számítógépes rendszereknél

(21) P 00 02100
(54) alfa-Metil-p-tirozin alkalmazása melanintermelés gátlására írisz

melanocitákban

(21) P 00 02922
(54) Angiogenezis antagonista adenovírus-közvetített intratumorális

bevitele tumorok kezelésére

(21) P 00 03802
(54) 13-Dihidro-3’-aziridino-antraciklinek

(21) P 00 03970
(54) Porszûrõ
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(21) P 01 00537
(54) Pehelyszerû ásványi töltõanyag kompozitokhoz

(21) P 01 01092
(54) Berendezés és eljárás infravörös jel vételére és továbbítására

(21) P 01 01343
(54) Antitest-citokin fúziós protein által közvetített immunválasz fo-

kozása prosztaglandin-inhibitor együttes adagolásával

(21) P 01 01347
(54) Eljárás parazitafertõzés kezelésére

(21) P 01 01465
(54) Eljárás mátrix fém-proteináz enzimek gátlására hatásos, gátolt

szulfonamidok alkilezésére

(21) P 01 01511
(54) 1-[(1-Szubsztituált-4-piperidinil)-metil]-4-piperidin-származé-

kok, eljárás a vegyületek elõállítására, a vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények és intermedierjeik

(21) P 01 01597
(54) Reprodukálható hatóanyag-felszabadulású, gatifloxacint vagy

gyógyászatilag alkalmas sóit vagy hidrátjait tartalmazó orális
gyógyszerformák

(21) P 01 01601
(54) Csõradiátor

(21) P 01 01623
(54) Herbicid hatású szubsztituált (4-bróm-3-pirazolil)-benzazolok,

elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 01 01629
(54) Eljárás gyantakötött ciklusos peptidek elõállítására

(21) P 01 01708
(54) 1,2-Hexándiolt tartalmazó izzadásgátló készítmények

(21) P 01 01721
(54) Eljárás N,N’-karbonil-bisz(laktámok) elõállítására

(21) P 01 01832
(54) PDE V gátló hatású, kondenzált tienopirimidinszármazékok és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 02244
(54) Fluid energiával végzett õrlési eljárás és az ehhez alkalmazott

berendezés

(21) P 01 02407
(54) Integrált áramköri kártyák automatikus helyreállítása

(21) P 01 02442
(54) Katalizátorok kiválasztásának és optimalizálásának párhuzamos

kombinatorikai megközelítése és a katalizátorok alkalmazása

(21) P 01 02504
(54) Nikotinreceptor agonista pozitív modulátorának alkalmazása

csökkent nikotintranszmisszióval társult állapotok kezelésére
szolgáló gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 01 02563
(54) Indolszármazékok és alkalmazásuk rosszindulatú és egyéb, pato-

lógiás sejtproliferáción alapuló megbetegedések kezelésére

(21) P 01 03225
(54) Eljárás illékony frakciót tartalmazó folyékony közeg kezelésére

és berendezés ezen eljárás megvalósítására

(21) P 01 04452
(54) Triciklusos vegyületeket tartalmazó gyógyászati kompozíció

(21) P 01 04525
(54) Biztonsági helyiség információtechnikai berendezésekhez

(21) P 01 04934
(54) PACAP peptid analógok, azokat tartalmazó gyógyászati készít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 02 00708
(54) Kölönbözõ komponensek koextrudálásával mesterséges sejtszer-

kezetû élelmiszertermék, valamint eljárás és berendezés ilyen
élelmiszertermék elõállítására

(21) P 02 00808
(54) Eljárás a piperazingyûrû kialakítására és új piperazinszármazé-

kok

(21) P 02 00831
(54) Új amoxycillinumot tartalmazó gyógyszerkészítmény és alkal-

mazása

(21) P 02 00839
(54) Új eljárás piperazingyûrût tartalmazó vegyületek elõállítására és

kristályosítására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 00864
(54) Száraz szem kezelésére szolgáló szer

(21) P 02 00873
(54) Készülék távvezérlése

(21) P 02 00895
(54) Alfa-helyettesített karbonsavak benzimidazolszármazékai, eze-

ket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 00958
(54) Eljárás IL5-aktivitás csökkentésére

(21) P 02 01002
(54) Kettõs fémcianid katalizátorok, eljárás ezek elõállítására, alkal-

mazásuk poliéter-poliolok elõállítására, eljárás poliéter-poliolok-
nak a találmány szerinti DMC-katalizátor jelenlétében végzett
elõállítására és a kapott poliéter-poliol

(21) P 02 01122
(54) Pirimidinonszármazékok, eljárás az elõállításukra, ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 01136
(54) Toronyszerkezet

(21) P 02 01154
(54) Calor 2000 nagysebességû gázosító fûtõreaktor

P36

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 2007/1

Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése



(21) P 02 01259
(54) Eljárás és berendezés üvegolvasztó kemencék fûtésére fosszilis

tüzelõanyagokkal

(21) P 02 01311
(54) 1-(p-Tienil-benzil)-imidazol-származékok mint angioten-

zin-(1-7)-receptorok agonistái, eljárás az elõállításukra, alkalma-
zásuk és az e vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01414
(54) Kettõs fém-cianid katalizátorok, elõállításuk és alkalmazásuk po-

liéter-poliolok elõállítására, valamint a kapott poliéter-poliol

(21) P 02 01417
(54) Hordozólap

(21) P 02 01938
(54) Biztonsági szelep egy gépjármû légtelenítõvezetékéhez

(21) P 02 02401
(54) Öttagú heterociklusos amidinek mint trombin inhibitorok prod-

rugjai, azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazá-
suk

(21) P 02 02987
(54) Kamra és dugattyú kombinációja, valamint a kombinációval ellá-

tott pumpa, motor, lengéscsillapító és átalakító

(21) P 03 00302
(54) Kerék lánctalpas jármûhöz

(21) P 03 00407
(54) Információfeldolgozási eljárás, együttmûködési szerver, együtt-

mûködési rendszer és információfeldolgozási programot tároló
adathordozó

(21) P 03 00443
(54) Eljárás bipoláris membrán elõállítására, valamint az így készült

bipoláris membrán felhasználása

(21) P 03 00448
(54) Oltókészülék

(21) P 03 00477
(54) A PDE5 inhibitorokat tartalmazó készítmények alkalmazása az

erekciós zavarok napi kezelésére

(21) P 03 00479
(54) PPAR-gamma agonisták alkalmazása neutrofil okozta betegsé-

gek kezelésére

(21) P 03 00625
(54) Tartály bor tárolására és érlelésére, valamint eljárás a tartály

felújítására

(21) P 03 00717
(54) Mirtazapint és paracetamolt vagy nem szteroid gyulladáscsök-

kentõ gyógyszert tartalmazó gyógyszer-kombináció fejfájás ke-
zelésére

(21) P 03 00926
(54) Interaktív adatátviteli és feladatirányítási rendszer és eljárás

(21) P 03 01639
(54) Manipulálást jelzõ záróeszköz

(21) P 03 01774
(54) Izobutilén-alapú elasztomerkeverékek

(21) P 03 01781
(54) Proteáz inhibitor hatású 4-amino-3-oxo-azepám-származékok és

alkalmazásuk

(21) P 03 01938
(54) Eszköz szubsztancia kinyerésére, amely eszköznek mozgatható

eleme van

(21) P 03 02452
(54) Prosztaglandin E1-et tartalmazó topikus gyógyászati készít-

mények

(21) P 03 02681
(54) Protein antigének hõsokk fehérjékhez való gerelyszerû hozzákö-

tése

(21) P 03 02683
(54) Táplálkozási modulok

(21) P 03 02686
(54) Szinergetikus hatású fungicid hatóanyag-kombinációk és alkal-

mazásuk

(21) P 03 03054
(54) Vezérlési eljárás utánfutó fékberendezéséhez, valamint ezen eljá-

rás szerint mûködõ fékberendezés

(21) P 03 03727
(54) Szomatosztatin agonisták és ezek alkalmazása

(21) P 03 03818
(54) HIV reverz transzkriptáz inhibitorként alkalmazható triciklikus

vegyületek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03852
(54) Egyfázisú vagy többfázisú teljesítménykapcsoló megfelelõ bur-

kolatban elhelyezve

(21) P 03 03965
(54) Integrált áramköri csomag és eljárás integrált áramköri elemek

összekapcsolására funkcionális áramköri egységgé

(21) P 03 03970
(54) Elõre gyártott rétegelt faelem

(21) P 03 03976
(54) Kombinációs terápia anti-EGFR-ellenanyagok és hormonantago-

nisták együttes alkalmazásával

(21) P 03 03988
(54) Azitromicin alkalmazása nem fertõzõ gyulladásos betegségek ke-

zelésére szolgáló gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 03 04080
(54) Eljárás adatok elektronikus formájú szöveges dokumentumokba

való észrevétlen beillesztésére és elrejtésére
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(21) P 04 00071
(54) Eljárás polimer elõállítására polimer prekurzor kompozícióból

(21) P 04 00191
(54) Leheletszabályozó mikrokapszulák

(21) P 04 00369
(54) Új szulfonsavszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-

mények

(21) P 04 00536
(54) Szexuális segédeszköz

(21) P 04 00736
(54) Eljárás és berendezés olajkutak hozamának pontos mérésére

(21) P 04 00877
(54) Helyettesített imidazo[1,2-a]piridin-3-il-amid- és imida-

zo[1,2-a]-piridin-3-il-amin-vegyületek felhasználása gyógyszer-
ként és eljárás a vegyületek elõállítására

(21) P 04 00881
(54) Gázpatron és eljárás annak töltésére

(21) P 04 00895
(54) Magas hatásfokú fluxustranszformátor

(21) P 04 00896
(54) Nagy hatásfokú dinamóelektromos gép

(21) P 04 00980
(54) Eljárás és berendezés mérõszeparátoros olajkúthozam-mérõvel

mért olajfázis korrekciós tényezõjének meghatározására

(21) P 04 00987
(54) Vírusellenes szerek

(21) P 04 01046
(54) Cetuximab hatóanyagot és polioxietilénszorbitán-zsírsavésztert

tartalmazó folyékony készítmény

(21) P 04 01212
(54) Hüvelybe helyezhetõ higiéniás eszköz

(21) P 04 01302
(54) Helyettesített imidazo[1,2-a]piridin-vegyületek felhasználása

gyógyszerként

(21) P 04 01450
(54) Eljárás autológ transzplantációra

(21) P 04 01516
(54) Szögmerev csomóponti kapcsolóegység

(21) P 04 01526
(54) Ariloxi-ecetsavamid-származékok, ezeket tartalmazó gyógyá-

szati készítmények, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 04 01559
(54) Differenciál elven mûködõ, fékezéses tengelykapcsoló

(21) P 04 01680
(54) Úszó nélküli egyszelepes WC-öblítõ-tartály

(21) P 04 01813
(54) Eljárás természetes kõbõl készült mozaiklapok gyártására

(21) P 04 01820
(54) Gravitációs hajtómû

(21) P 04 02641
(54) Elfordítható záróelem tartály számára

(21) P 05 01070
(54) Nukleozidok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk RNS virális

polimerázok inhibitoraként

(21) P 05 01091
(54) Szilárd készítmény

(21) P 05 01094
(54) Testi sejtekbõl származó embrionális õssejtek és azok differenci-

ált utódsejtjei

(21) P 05 01108
(54) Izomdisztrófia kezelése köldökzsinórvér-sejtekkel

(21) P 06 00030
(54) Orvosi infúziós rendszer integrált tápegységgel és szivattyúval,

valamint eljárások ezek mûködtetésére

(21) P 06 00065
(54) Új 1,1-dioxo-2H-1,2-benzotiazin-3-karboxamid vegyületek, eljá-

rás a vegyületek elõállítására és a vegyületeket tartalmazó gyó-
gyászati készítmények

(21) P 96 00876
(54) Benzonitril- és -fluorid-származékok, e vegyületeket tartalmazó

gyógyszerkészítmények, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 98 00719
(54) N-helyettesített azaheterociklusos karboxilsavak és észtereik, el-

járás elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 98 00745
(54) Ortoszubsztituált benzoil-guanidinok, eljárás azok elõállítására,

gyógyszerként vagy diagnosztikumként való alkalmazásuk, vala-
mint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 98 00781
(54) Propanol-amin-származékok, eljárás a vegyületek elõállítására és

a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint
ezek alkalmazása

(21) P 98 01009
(54) Huminsav-alapú gyógyhatású alapanyag

(21) P 98 01056
(54) Apolipoprotein-B szintézist gátló triazolonszármazékok, eljárás

elõállításukra, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(21) P 98 01759
(54) Neurodegeneratív betegségek kezelésére alkalmas benzamidok
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(21) P 98 01871
(54) Eljárás új metabolikus útvonalak létrehozására és szûrõvizsgála-

tára

(21) P 99 00304
(54) Hatóanyagok pH-függõ, ellenõrzött felszabadulását biztosító ké-

szítmény és eljárás elõállítására

(21) P 99 01387
(54) Disztamicinszármazékok, eljárás elõállításukra és tumorellenes

és vírusellenes szerként történõ alkalmazásuk

(21) P 99 01560
(54) Kombinációs kémiai könyvtárak tömeg alapján történõ kódolása

és minõségi elemzése

(21) P 99 01725
(54) Szubtilizinváltozatok

(21) P 99 02742
(54) Új eljárás klavulánsav elõállítására

(21) P 99 02802
(54) Megszokási rendellenességek kezelésére alkalmas piridil- és piri-

midil-piperazin-származékok

A rovat 123 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 01610
(54) Eljárás elgázosodott olajtermelõ kutak kezelésére, azok gázhoza-

mának mérséklése céljából

(21) P 00 03133
(54) ACE inhibitor hatású nitrát sók és alkalmazásuk gyógyszerkészít-

mények elõállítására

(21) P 03 01622
(54) A dipeptidil-peptidáz (DPP-IV) enzimet gátló purinszármazékok

és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01843
(54) Berendezés és eljárás csõvezetékek bélelésére

(21) P 03 02082
(54) Eljárás és rendszer jármû indulásának szabályozásához és erõát-

viteli sokk elleni védelemhez

(21) P 03 02905
(54) Triazolo-epotilon-analógok, eljárás az elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03165
(54) Kondenzált gyûrûs vegyületek mint nukleáris hormon receptor

funkció modulátorai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03172
(54) Szelektív androgén receptor modulátorok és eljárások azonosítá-

sukra, tervezésükre és alkalmazásukra

(21) P 03 03779
(54) Szklerózis multiplex kezelésére alkalmas cink-hialuronan komp-

lexet tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 03 04021
(54) Eszközkészlet csavarkapcsolatok létrehozására, meghúzására és

oldására

(21) P 04 00577
(54) Kezelõcsõ

(21) P 04 00706
(54) Beltéri gipszkéreggel ellátott könyített díszítõelem gyártása, és

kültéri, beltéri szemcsés kérgesítésû könnyített díszítõelem gyár-
tása, rögzítése

(21) P 04 01539
(54) Multimédia képeslap és eljárás annak elõállítására és továbbítására

(21) P 04 01710
(54) Video képmegjelenítõkkel ellátott mobil reklámberendezés

(21) P 04 01741
(54) Erõmérõcella, amely szilíciumból, valamint üvegbõl készül és pi-

ezorezisztív jelátalakítót tartalmaz

(21) P 04 01969
(54) Tárgyak rugalmassági paramétereinek megállapítására szolgáló

mérõegység

(21) P 04 02195
(54) Eljárás és rendszer a pénzszállító autók elleni rablások és más do-

log elleni bûncselekmények esélyének csökkentésére

(21) P 04 02199
(54) Elektromágneses ragtapasz

(21) P 05 00273
(54) Aktív biztonsági kamerarendszer gépjármûvek, elõnyösen taxik

számára

(21) P 05 01191
(54) Tartószerkezet gázdiffúziós elektródához

(21) P 99 02423
(54) Benzoilcsoporttal szubsztituált, herbicid hatású pirazolszármazé-

kok

A rovat 21 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 196.558 (21) 1430/87
(54) Eljárás fülcsepp elõállítására

(11) 197.295 (21) 1729/87
(54) Eljárás új N-(2’-amino-fenil)-benzamid-származékok és ilyen ha-

tóanyagot tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
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(11) 199.572 (21) 1685/87
(54) Felületkezelõ, passziváló páckompozíció vas és acél szerkezeti

anyagokhoz

(11) 203.333 (21) 1930/89
(54) Eljárás új N-ciano-karboxamidin-származékok elõállítására

(11) 203.342 (21) 1931/89
(54) Eljárás kinazolinszármazékok elõállítására

(11) 203.619 (21) 1861/89
(54) Villamos csatlakozókapocs kicsavarodással szemben fékezett

szorítócsavarral

(11) 205.386 (21) 2384/87
(54) Eljárás klónozott lizosztafin gén kifejezésére, a gént tartalmazó

DNS-fragmentum, expressziós vektor és transzformált gazdasejt
elõállítására

(11) 206.304 (21) 2549/90
(54) Eljárás 2-(1-etil-acetonil)-3’,4,5’,5-tetrametoxi-benzofenon elõ-

állítására

(11) 206.489 (21) 4402/90
(54) Eljárás aromás vegyületek alkilezésére szintetikus, porózus, kris-

tályos zeolit katalizátor alkalmazásával

(11) 207.214 (21) 1943/89
(54) Eljárás állattenyésztési segédanyag elõállítására

(11) 207.941 (21) 3238/88
(54) Gyorsan oldódó gyógyszerészeti dózisegység és eljárás ennek

elõállítására

(11) 207.965 (21) 2563/90
(54) Tengelyaggregát pótkocsihoz

(11) 208.626 (21) 2470/90
(54) Eljárás kalcium-pantotenát-tartalmú stabil készítmények elõállí-

tására

(11) 208.757 (21) 3691/90
(54) Felvevõkészülék csévélõ- és szalagmeghajtással

(11) 209.281 (21) 1073/91
(54) Eljárás 2,2-dimetil-5-(2,5-dimetil-fenoxi)-pentánsav elõállítására

(11) 209.847 (21) P 93 01082
(54) Eljárás 2-amino-5-metil-piridin elõállítására

(11) 210.677 (21) 4504/90
(54) Eljárás karboxil-észteráz stabilizálására

(11) 211.730 (21) P 92 01474
(54) Eljárás enkefalináz-inhibitor hatású 2-merkapto-metilén-tetra-

hidronaftalin-2-karboxamid-származékok és ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 212.414 (21) 1895/89
(54) Diagnosztikai eljárás az ember immunbiológiai és anyagcse-

re-funkcióival összefüggõ prekarcinomás és daganatos állapotá-
nak vagy ezek hiányának a jelzésére

(11) 212.876 (21) P 95 02912
(54) Kompozit köpenybélés, belsõ tömlõ és gumiabroncs

(11) 212.939 (21) P 92 01222
(54) Eljárás N-ciano-N’-(3,4-dimetoxi-fenil)-guanidin-származékok

elõállítására

(11) 212.982 (21) P 92 01205
(54) Eljárás és berendezés nehezen éghetõ vagy éghetetlen szendvics-

lemez elõállítására

(11) 213.619 (21) P 92 01223
(54) Eljárás kinazolinil-ecetsav-észterek elõállítására

(11) 213.628 (21) P 94 03515
(54) Kétirányú nyújtással orientált, hõre zsugorodó, etilén-vinil-alko-

hol bázisú, oxigén záróréteget tartalmazó többrétegû fólia

(11) 213.682 (21) P 92 01221
(54) Eljárás N-ciano-guanidin-származékok elõállítására

(11) 213.985 (21) P 94 01129
(54) Feszítõék

(11) 214.423 (21) 1099/91
(54) Elõfeldolgozó processzor gyorsító memóriához

(11) 214.640 (21) P 96 02949
(54) N-(ciano-fenil)-uracil-származékok, elõállításuk és alkalmazá-

suk, valamint hatóanyagként ezeket a vegyületeket tartalmazó
herbicid és inszekticid készítmények

(11) 214.661 (21) P 94 01493
(54) Kapcsolási elrendezés javított tulajdonságú, többcélú adatátviteli

rendszer megvalósítására

(11) 214.689 (21) P 95 01147
(54) Béta-cipermetrint tartalmazó peszticid készítmények és eljárás

elõállításukra

(11) 214.749 (21) P 94 01233
(54) Eljárás diklór-acetil-klorid elõállítására

(11) 215.470 (21) P 95 01152
(54) Nemionos vagy anionos guarmézga alkalmazása keratinrostok át-

meneti alakítására alkalmas eljárásban

(11) 216.216 (21) P 94 01144
(54) Mikroprocesszoros biztonsági rendszer, fõleg vasúti közlekedés

területén való alkalmazásra

(11) 216.246 (21) P 93 02868
(54) Eljárás szilárd felületek sterilizálására

(11) 216.607 (21) P 93 01072
(54) Plombálási eszköz mint önzáró lakat, illetéktelen felnyitás jelzé-

sére

(11) 216.816 (21) P 97 00704
(54) Eljárás szerves és szervetlen hulladékok feldolgozására
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(11) 217.134 (21) P 94 01079
(54) Eljárás gyógyászati hatóanyagok koncentrációjának meghatáro-

zására testfolyadékokban és az eljárás végrehajtásához felhasz-
nálható diagnosztikai készlet

(11) 217.650 (21) P 95 01140
(54) Kationos csoportokat tartalmazó, polimer- és ceramidalapú, a haj

védelmére és kezelésére alkalmas készítmény

(11) 217.810 (21) P 93 00974
(54) Citarabin-okfoszfát-tartalmú kemény kapszulakészítmények és

eljárás elõállításukra

(11) 217.927 (21) P 95 01000
(54) Siklócsapágyanyag

(11) 217.993 (21) P 95 01141
(54) Haj és bõr mosására és kezelésére alkalmas, ceramidot és kationos

polimereket tartalmazó készítmény

(11) 218.994 (21) P 96 00944
(54) Gépkocsiablak-szerkezet

(11) 219.381 (21) 1967/89
(54) Fitopatogén baktériumokra ható növényvédõ szerek

(11) 219.393 (21) P 95 03185
(54) Eljárás hûtésre és hûtõberendezés

(11) 219.836 (21) P 97 00767
(54) Vontatóberendezés jármûutánfutóhoz

(11) 220.000 (21) P 96 02708
(54) Két- vagy többrétegû átlyukasztható fóliák, ilyen fóliák felhasz-

nálásával elõállított göngyölegek, és azok alkalmazása

(11) 220.071 (21) P 92 00051
(54) Fogyasztó hatású, efedrint és koffeint tartalmazó szinergista

gyógyszerkészítmény és eljárás elõállítására

(11) 220.077 (21) P 93 01099
(54) Eljárás és reagens védõcsoport lehasítására

(11) 220.603 (21) P 94 03083
(54) Eljárás (S)-3-amino-1-benzil-pirrolidin elõállítására

(11) 220.777 (21) P 98 00920
(54) Több anyag szimultán elemzésére szolgáló eszközök és berende-

zések

(11) 220.779 (21) P 93 01236
(54) Berendezés toronyszerû építmények palástbélésének csúszó-

vagy kúszózsaluzatos betonozásához

(11) 220.780 (21) P 98 02449
(54) Eljárás és berendezés csõ szerelésére egy meglévõ csõvezetékbe

(11) 221.113 (21) P 97 00823
(54) Vontatóberendezés jármûutánfutóhoz

(11) 221.205 (21) P 95 03033
(54) Többrekeszes, részekre bontható szállító- és tárolóeszköz

(11) 221.474 (21) P 00 01680
(54) Sugárszivattyú

(11) 221.569 (21) P 99 01239
(54) Növelt tapadású szendvicsjellegû szerkezet

(11) 222.077 (21) P 98 00968
(54) Keret tûzvédõ ajtókhoz, valamint eljárás a keret elõállítására

(11) 222.488 (21) P 95 03089
(54) 5HT1-antagonista hatású indolszármazékokat tartalmazó gyó-

gyászati készítmények

(11) 222.525 (21) P 98 00835
(54) Mézelõ méhek Ascophaera apis által okozott betegségének keze-

lésére alkalmas gyógyszerkészítmény

(11) 222.673 (21) P 99 02647
(54) Eljárás és berendezés matracokhoz, rugózott kárpitozott bútorok-

hoz és hasonlókhoz alkalmazható rugózóegység elõállítására; az
eljárással vagy berendezéssel elõállítható rugózóegység; vala-
mint ilyen rugózóegységet tartalmazó matrac

(11) 222.748 (21) P 97 00750
(54) REDWING fajtanevû, piros ribiszkefajta (Ribes rubrum L.)

(11) 222.854 (21) P 96 02787
(54) Bevonatos, tágulóképes tûzálló bélés és eljárás annak elõállítására

(11) 222.863 (21) P 03 00311
(54) Tengelykapcsoló-szerkezet háztartásban használatos készülékhez

(11) 223.425 (21) P 00 02656
(54) Eljárás, rendszer és készülék rendszerbusz állapotának vezérlésére

(11) 223.642 (21) P 01 01745
(54) Eljárás programozható idõzítõóra mûködtetésére

(11) 224.383 (21) P 02 01151
(54) Eljárás állókép-, valamint mozgóképtartalmú gyûrûképek körké-

pes szemléltetésére

(11) 224.433 (21) P 01 01588
(54) Eljárás 6-hidroxi-(6H)-dibenz[c,e][1,2]oxafoszforin elõállítására

(11) 224.439 (21) P 92 01288
(54) Eljárás kinoxalinszármazékok és e vegyületeket hatóanyagként

tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 224.486 (21) P 97 00782
(54) Eljárás és készítmény veszélyeshulladék-tárolók szivárgó vizé-

ben lévõ nehézfémtartalom megkötésére

(11) 224.733 (21) P 02 00722
(54) Eljárás adattároló merevlemezegységekben használatos fém eme-

lõnyelv felületének simítására, emelõnyelv, csuklósfej-összeállí-
tás, valamint adattároló eszköz

(11) 224.737 (21) P 02 01370
(54) Központosított kardáncsuklópár

(11) 224.834 (21) P 00 02967
(54) Oldatban színezett nylonszálak
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(11) 224.859 (21) P 98 00836
(54) Eljárás és elrendezés túltöltés megállapítására tartályban lévõ fo-

lyadék szintmérésekor impulzus-futásidõ alapján

(11) 225.373 (21) P 98 00898
(54) Eljárás és berendezés a globális felmelegedés megelõzésére, a

hulladék és/vagy tüzelõanyagok égetésekor keletkezõ veszélyes
gázok kibocsátásának megakadályozásával

A rovat 74 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 220.690 (21) P 99 01421
(54) Készülék folyékony részecskék finom permetének kijuttatására

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

meghatározására és azok megközelítésére

(21) P 00 00997
(54) Új gyógyszer-kombináció

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését
megállapító határozat visszavonása RH9A

(21) P 02 00940
(54) Glikopeptid antibiotikum alkalmazása Streptococcus pneumo-

niae-fertõzések kezelésére és ezeket tartalmazó gyógyszerkészít-
mények

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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