
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/75 103 (21) P 95 03457
(54) Metoprololt tartalmazó orális gyógyszerkészítmény napi egyszeri

adagolásra és eljárás elõállítására

(11) T/76 353 (21) P 96 03175
(54) A protoporfirinogén enzim aktivitás eukarióta szervezetekben

való manipulálása

(21) P 01 04650
(54) Üvegtábla

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(21) P 00 01189
(54) Heteroaril-oxi-etil-amin-származékok, eljárás elõállításukra, al-

kalmazásuk gyógyszerek elõállítására és ilyen származékokat tar-
talmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 03591
(54) Az oppozíciós ellenálló rendellenesség kezelése

(21) P 00 03825
(54) Eljárás nagy koncentrációjú klóramin oldat elõállítására és fel-

használása

(21) P 00 04025
(54) Viselkedési zavarok kezelése norepinefrin-újrafelvétel inhibito-

rokkal

(21) P 00 04611
(54) APRIL, egy új növekedési hatású fehérje

(21) P 00 05015
(54) Lapos, önfacsaró felmosó

(21) P 01 00092
(54) Kombinációs terápia kimutatható HCV-RNS eradikációjára kró-

nikus hepatitis-C fertõzött betegekben

(21) P 01 00161
(54) Online adatbázisvizsgálat (adatkiaknázás)

(21) P 01 00351
(54) Gázkisülési lámpa vezérelhetõ hosszúságú világító szakasszal, el-

járás a gázkisülési lámpa vezérlésére, valamint féklassuláskijelzõ
berendezés

(21) P 01 00477
(54) Berendezés adagólószerkezetekkel és tárakkal két különbözõ tí-

pusú kartondobozhoz

(21) P 01 02180
(54) Villamosforgógép állórész, villamos forgógép és eljárás állórész

vasmagjának és villamos forgógép házrészének összeállítására

(21) P 01 03506
(54) 4-Karboxi-amino-2-helyettesített-1,2,3,4-tetrahidrokinolinok

mint CETP-inhibitorok és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(21) P 01 03558
(54) Stroke és traumás agysérülés kezelésére alkalmas NMDA-anta-

gonista hatású vegyületet tartalmazó gyógyászati készítmény

(21) P 01 03657
(54) Gyógyászatilag hatásos, migrén kezelésére alkalmazható növényi

készítmény

(21) P 01 03669
(54) Késleltetett és agitációfüggetlen hatóanyag-leadású, több kis egy-

séget tartalmazó gyógyszerkészítmény és eljárás az elõállítására

(21) P 01 03729
(54) Elasztomer szigetelõmembrán, valamint ilyet tartalmazó kipárná-

zó szerkezeti elem és lábbeli

(21) P 01 03811
(54) Eljárás mérnöki feladat végrehajtására referencia információ fel-

használásával

(21) P 01 03893
(54) Heterociklusos csoporttal szubsztituált propanolaminszármazé-

kok, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmé-
nyek és alkalmazásuk

(21) P 01 03945
(54) Moraxella catarrhalis BASB034 polipeptidek és alkalmazásuk

(21) P 01 03965
(54) Eljárás limfocitaproliferáció antigénspecifikus módon történõ gát-

lására zot vagy zonulin alkalmazásával

(21) P 01 04259
(54) Eljárás ritonavir elõállítására

(21) P 01 04841
(54) Hatóanyagként NF-kB gátló hatású benzokinonszármazékot vagy

kondenzált pirimidinszármazékot tartalmazó gyógyszerkészít-
mények szívizomgyulladás, dilatatív kardiomiopátia vagy szív-
elégtelenség kezelésére

(21) P 02 00477
(54) Szék
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(21) P 02 02468
(54) Tartóelem fejes csavar elvesztésmentes tartására

(21) P 02 02680
(54) Eljárás és intermedierek 4-ciano-ciklohexánkarbonsavak elõállí-

tására

(21) P 02 02791
(54) Pikkelysömör kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02968
(54) Új, multiinformációs vékonyréteg-kromatográfiás módszer és be-

rendezés

(21) P 02 02979
(54) Telítetlen kötést tartalmazó vegyületekben gazdag bor és eljárás

elõállítására

(21) P 02 02980
(54) Metakrilsav-kopolimert, szilikont és kationos polimert tartalma-

zó kozmetikai készítmények és alkalmazásuk

(21) P 02 02986
(54) Metakrilsav-kopolimert és olajat tartalmazó kozmetikai készít-

mények és alkalmazásuk

(21) P 02 03042
(54) Peszticid hatású tetrahidro-piridin vegyületek

(21) P 02 03047
(54) Árucikk hordozóeszköz, elõgyártmány ennek kialakításához, to-

vábbá kiszerelés

(21) P 02 03174
(54) Eljárás biodízel és növényolajipari melléktermékek biokonvenzi-

óval való hasznosítására

(21) P 02 03311
(54) Új, nyújtott hatású gyógyszerkészítmények

(21) P 02 03490
(54) Eljárás növényvédõ szerekkel, kemikáliákkal, kellemetlen szagú

anyagokkal szennyezett mûanyagok ártalmatlanítására és újra-
hasznosíthatóvá tételére

(21) P 02 03636
(54) Pirolizáló berendezés használt õrölt autógumi feldolgozására

(21) P 02 03719
(54) Poliuretánalapú készítmény érrendszeri üregek kitöltésére vagy

keringésbõl való kiiktatására és annak alkalmazási módszere

(21) P 02 03814
(54) Vas, ammónia víztisztító berendezés és eljárás, víztisztítására

(21) P 02 03979
(54) Fáklya, fõként kõolaj- és vegyiparban keletkezõ alacsony fûtõér-

tékû, magas inertgáz és/vagy inertgázzal szennyezett levegõtar-
talmú, esetenként mérgezõ alkotókat is tartalmazó hulladékgázok
elégetésére

(21) P 02 04506
(54) Eljárás alginit felhasználásával történõ szennyvíz, nehézfémek-

kel és fémekkel szennyezett talaj, talajvíz tisztítására

(21) P 03 00845
(54) Sebgyógyulást elõsegítõ készítmény, eljárás az elõállítására és

alkalmazása

(21) P 03 01093
(54) Kemokinreceptorhoz kötõdõ heterociklusos vegyületek, ezeket

tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 01094
(54) Kemonikinreceptorhoz kötõdõ heterociklusos vegyületek, e ve-

gyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk

(21) P 03 01202
(54) Glutaril-cefalosporin amidáz Pseudomonas diminuta BS-203-ból

(21) P 03 01220
(54) Eljárás és rendszer termék árának meghatározására és termékkód

(21) P 03 01375
(54) Mechanikus kapcsolóérintkezõ

(21) P 03 02258
(54) Fenoxifenil-alkánszulfonátok, eljárás az elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02386
(54) Csipkártya

(21) P 03 02433
(54) Benzofenantridin-alkaloida-származékok alkalmazása takarmány-

adalékként és gyógyszerkészítmény elõállítására

(21) P 03 02626
(54) Eljárás bevonat elõállítására porózus vagy abszorbens anyagokon

(21) P 03 02677
(54) Tetrodotoxin alkalmazása fájdalom csökkentésére szolgáló gyógy-

szerkészítmény elõállítására

(21) P 03 02830
(54) Transzdermális gyógyszerkészítmény

(21) P 03 02960
(54) Kemokinreceptorhoz kötõdõ heterociklusos vegyületek, alkalma-

zásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02970
(54) Aminosavak felhasználása fájdalom kezelésére, eljárás az elõállí-

tásukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03038
(54) Szubsztituált azolszármazékok mint kortikotropin releasing fak-

tor inhibitorok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és al-
kalmazásuk

(21) P 03 03068
(54) Berendezés egymásba teleszkóposan csatlakozó profilok egy-

máshoz történõ rögzítésére és oldására

(21) P 03 03074
(54) Benzodiazepinszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerké-

szítmények
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(21) P 03 03294
(54) Repinotan készlet

(21) P 03 03676
(54) Helyettesített 4-fenil-1-(1-fenil-ciklohexil)-1,2,3,6-tetrahidropi-

ridinek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszer-
készítmények

(21) P 03 03760
(54) AZ NF-kB faktort gátló szubsztituált benzoesavszármazékok és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03780
(54) Eljárás gyógyhatású tisztasági betét elõállítására és a tisztasági

betét

(21) P 04 00015
(54) Gyógyszerkombinációk, elsõsorban húgyivarszervi fertõzések és

extragenitális szövõdményeik kezelésére és megelõzésére

(21) P 04 00151
(54) Aktivátorok oligonukleotidok szintéziséhez

(21) P 04 00230
(54) Gyártóeszköz jármû karosszéria részegység megtartásához

(21) P 04 00377
(54) Tömöríthetõség szabályozása kristályosításkor

(21) P 04 00468
(54) Kiegészítõ lámpa jármûvekre

(21) P 04 00883
(54) Aciklusos aminnal szubsztituált 4-karboxamido-benzimidazolok,

eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 04 00941
(54) Elektromechanikus lopásgátló szerkezet

(21) P 04 00981
(54) Polipeptid-tisztítási eljárás

(21) P 04 01131
(54) Eljárás galvániszap hasznosítására

(21) P 04 01132
(54) Többfunkciós kézikocsi

(21) P 04 01176
(54) Prokinetikus hatású gyógyászati készítmény

(21) P 04 01177
(54) Gyógyászati készítmény mitokondriumképzõdés fokozására

(21) P 04 01178
(54) Gyûrõdõzóna-növelõ közlekedés biztonságtechnikai légzsák-

rendszer

(21) P 04 01481
(54) Kinolinszármazékok mint neuropeptid Y antagonisták, eljárás az

elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01492
(54) R-állapotú inzulin hexamerek cisz-HisB10Zn2+ helyéhez kötõdõ

ligandumok, ezek elõállítása, R-állapotú inzulin hexamerek és
ilyeneket tartalmazó vizes inzulin készítmények

(21) P 04 01657
(54) Eljárás hepatitis-C vírusfertõzés kezelésére eredménytelenül ke-

zelt betegek esetében

(21) P 04 01658
(54) Humán szöveti faktor ellenanyagok

(21) P 04 01659
(54) Eljárás hepatitis-C vírusfertõzés kezelésére eredménytelenül ke-

zelt betegek esetében

(21) P 04 01681
(54) Oxidatív úton száradó bevonatkészítmény

(21) P 04 01736
(54) Megkülönböztetõ elem

(21) P 04 01759
(54) Eljárás tûzi bevonatkészítésre, valamint berendezés az eljárás fo-

ganatosítására

(21) P 04 01818
(54) Eljárás hepatitis vírusfertõzés kezelésére multifázisos interferon

felszabadulású profillal

(21) P 04 01827
(54) Eljárás kerámia gyártására

(21) P 04 01890
(54) Inhalálható kompozíció, amely hatóanyagként triciklusos 5,6-di-

hidro-9H-pirazolo (3,4-C)-1,2,4-triazolo (4,3-alfa) piridineket
tartalmaz

(21) P 04 02328
(54) Diabétesz mellitusz kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmény

(21) P 04 02386
(54) Eljárás és formabelövõ gép fémolvadék öntésére alkalmazott ön-

tõformák egyes formarészeinek – fõként öntõmagjainak – elõállí-
tására

(21) P 05 00130
(54) Nagyszilárdságú rögzítõeszköz kiegészítõ elem lõfegyverhez

való hozzáerõsítéséhez

(21) P 05 00152
(54) Kézilõfegyverhez rögzíthetõ kinyitható tus rugós elõfeszítõ me-

chanizmussal

(21) P 05 00326
(54) Szerkezet tolóajtó, különösen élelmiszer-ipari hûtõházi tolóajtó

alsó vezetõsínjének a terelésére

(21) P 05 00423
(54) Transzgenikus úton elõállított fúziós fehérjék

(21) P 05 00780
(54) Fûzés sportcipõkhöz, és ilyen fûzéssel ellátott sportcipõ
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(21) P 05 01042
(54) Talpszerkezet lábbelihez

(21) P 05 01089
(54) Gyógyászati hatású izokinolin-vegyületek és az ezeket tartalma-

zó gyógyszerkészítmények

(21) P 05 01143
(54) Új formátumú, kényelmes és egészségvédõ kerékpárülés

(21) P 05 01209
(54) Eljárás betegségtünetek kimutatására, valamint készülék

(21) P 05 01213
(54) Gördülõelemes hajtás

(21) P 06 00164
(54) Szájápoló eszköz

(21) P 06 00292
(54) Súrlódásmentes generátor kerékpárhoz

(21) P 07 00068
(54) Ballisztikus polimer heggyel ellátott sörét

(21) P 98 02067
(54) Eljárás akusztikus eszköz kialakítására, passzív és aktív akuszti-

kus eszköz

(21) P 98 02133
(54) Vízmentes leválasztó-kenõadalék öntõforma falainak új öntéshez

vagy újraöntéshez való kezelésére

(21) P 98 02154
(54) Szárnyakkal ellátott egészségügyi nedvszívó termék

(21) P 99 00179
(54) Rezgéskeltõ átalakító és hangfal

(21) P 99 02952
(54) Ionos komplex formájú, vízoldható gyógyászati készítmény és al-

kalmazása

(21) P 99 03216
(54) Helyettesített benzamidok, valamint alkalmazásuk hatóanyag-

ként gyógyászati készítményekben

(21) P 99 03300
(54) Gömbhéjszerkezet

(21) P 99 03301
(54) Tökéletesített mûanyag ekevasú eke és eljárás az eke összeszere-

lésére

(21) P 99 03675
(54) Új acetamid-származékok és proteáz inhibitorok

(21) P 99 03928
(54) Fenoxi-etil-amin új származékai,eljárás elõállításukra, alkalma-

zásuk gyógyszerhatóanyagokként és ilyen vegyületeket tartalma-
zó gyógyászati készítmények

(21) P 99 04171
(54) A ragadós száj- és körömfájás vírusok immunogén peptidjei

(21) P 05 00389
(54) Eljárás mozgászavarok kezelésére

A rovat 112 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 02593
(54) Eljárás az emberi haj, illetve az állati szõr ékszerré alakítására

(21) P 00 04962
(54) Elektromos fonási eljárás, flexibilis szerkezetekhez alkalmas ke-

ményítõ filamentek elõállítására

(21) P 01 02150
(54) Kioszk különbözõ cikkek, mint például újságok eladásra kínálá-

sához

(21) P 01 02300
(54) Diazepinszármazékok alkalmazása szomatosztatin-receptor által

befolyásolt betegségek kezelésére szánt gyógyszerek elõállításá-
ra, valamint új vegyületek

(21) P 01 02592
(54) Zuhanyzópapucs

(21) P 01 03087
(54) Tömítõ csatlakoztatás ISO típusú konténerekbõl konténerblok-

kok kialakításához

(21) P 02 00753
(54) Többrészes ruhatartó

(21) P 02 01200
(54) Gyorsan összeállítható fiókvezetõsín

(21) P 03 00595
(54) Új vegyületek

(21) P 03 00668
(54) A globális felmelegedés ütemének csökkentését célzó eljárások

(21) P 03 01401
(54) Könnyen mûködtethetõ magasított gyermekülõke

(21) P 03 01402
(54) Üzemanyag-befecskendezõ berendezés belsõ égésû motorhoz

(21) P 03 03217
(54) Természetes zsírfázist tartalmazó ehetõ spredek

(21) P 04 00917
(54) Talártartó táska

(21) P 05 01200
(54) Rendszertechnikai elrendezés tûzjelzõ analóg és kétállapotú esz-

közök, valamint vagyonvédelmi és épületfelügyeleti jelzõ kétál-
lapotú eszközök egy rendszerben történõ kezelésére
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(21) P 06 00172
(54) Elektromos elakadásjelzõ eszköz

(21) P 99 01616
(54) Új benzofuranon-származékok, eljárás elõállításukra és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

A rovat 17 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 200.321 (21) 4542/88
(54) Eljárás N-(halogén-benzoil)-N’-(2-halogén-4-/1,1,2-triflu-

or-2-(trifluor-metoxi)-etoxi/-fenil)-karbamid-származékok elõ-
állítására

(11) 203.478 (21) 4534/89
(54) Eljárás fokozott stabilitású, epemûködést javító gyógyszerkészít-

mény elõállítására

(11) 203.580 (21) 4802/89
(54) Eljárás a GE 2270 antibiotikum A faktor és ezt tartalmazó gyógy-

szerkészítmények elõállítására

(11) 206.198 (21) 5999/90
(54) Eljárás rodanido-izovajsav elõállítására

(11) 206.375 (21) 5729/89
(54) Eljárás biológiailag aktív, stabil szomatotropinok, és hatóanyag-

ként ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(11) 206.507 (21) 5119/89
(54) Eljárás olefinek polimerizálására

(11) 208.855 (21) 2966/91
(54) Berendezés szigetelõelem falazatba való behajtására

(11) 208.954 (21) 5998/90
(54) Eljárás 1-/3-merkapto-/2S/-metil-1-oxo-propil/-l-prolin elõállítá-

sára

(11) 209.820 (21) 6000/90
(54) Eljárás 1-(2-metil-1-oxo-3-rodanido-propil)-prolin elõállítására

(11) 210.223 (21) P 93 02617
(54) Kordaba fajtanevû rózsa (Rosa canina L.)

(11) 210.317 (21) P 93 02671
(54) Eljárás kommunális szennyvizek és/vagy mezõgazdasági mellék-

termékek, elõnyösen híg- vagy almostrágyák komplex kezelésére
és hasznosítására

(11) 212.779 (21) 2839/91
(54) Berendezés szilárd anyag és folyadék érintkeztetésére, különösen

szilárd anyag folyadékkal történõ extrahálására

(11) 213.078 (21) 5805/90
(54) Nagy élettartamú, kompakt tömítõegység

(11) 214.483 (21) P 92 03080
(54) Nedvszívó termék perineális testrészen folyadék elnyelésére

(11) 214.542 (21) P 94 02792
(54) Eljárás részlegesen oxidált szénhidrogéntermékek elõállítására

(11) 214.667 (21) 5878/90
(54) Metallocén vegyületeket tartalmazó katalizátorrendszerek, eljá-

rás a metallocén vegyületek és a katalizátorrendszerek elõállításá-
ra, és eljárás poliolefinek elõállítására ilyen katalizátorok alkal-
mazásával

(11) 214.969 (21) P 95 02830
(54) GK 61 fajtanevû, szárazságtûrõ, betegségeknek ellenálló, belte-

nyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 215.204 (21) P 93 02488
(54) Eljárás hõre keményedõ mûgyanták aktív hígítására és tapadásja-

vítására

(11) 215.588 (21) P 95 02084
(54) Polimerkötéses kamptotekinszármazékok, eljárás azok elõállítá-

sára, és a polimerkötéses kamptotekinszármazékokat tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(11) 215.598 (21) P 94 01470
(54) Eljárás optikailag aktív 1-fenil-pirrolidon-származékok és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 216.586 (21) P 95 02774
(54) GK 55 fajtanevû, kiváló pollentermelõ, beltenyésztett kukorica-

vonal (Zea mays L.)

(11) 216.669 (21) P 92 01649
(54) Információhordozó fõ adatállománnyal és vezérlõállománnyal,

eljárás és készülék ezen állományok rögzítésére, valamint készü-
lék azok kiolvasására

(11) 216.676 (21) P 93 02720
(54) Eljárás és kapcsolási elrendezés megválasztható hosszúságú tá-

volságegységen belül topográfiailag korrigálható, tág határok kö-
zött megválasztható osztásszámú jelsorozat elõállítására

(11) 216.780 (21) P 95 02805
(54) GK 63 fajtanevû, gyors kezdeti fejlõdésû és bõséges pollenterme-

lõ, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 216.781 (21) P 95 02787
(54) GK 59 fajtanevû, hosszú tenyészidejû, beltenyésztett kukoricavo-

nal (Zea mays L.)

(11) 217.171 (21) P 94 00715
(54) Eljárás, expressziós vektor és gazdasejt 7-ADCA elõállítására

(11) 217.668 (21) P 96 00622
(54) Optikailag aktív imidazolidinonszármazékok és ezeket tartalma-

zó gyógyászati készítmények

(11) 218.070 (21) P 93 00805
(54) Origináló jelzõgombos záróelem, valamint eljárás ilyen záróele-

mes tartálylezárás kialakítására

(11) 218.522 (21) P 95 02706
(54) Eljárás tagolt felületû támasztóelem felületi kialakítására és tagolt

felületû támasztóelem szövés nélküli textília gyártásához, vala-
mint eljárás és berendezés szövés nélküli textília gyártására
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(11) 218.570 (21) P 96 00621
(54) Imidazolidinonszármazékok, elõállításuk, valamint ezeket tartal-

mazó, idõskori demencia kezelésére szolgáló gyógyászati készít-
mények

(11) 218.618 (21) P 94 02609
(54) Nemszövött anyag

(11) 218.846 (21) P 94 00898
(54) Készítmények nukleinsavkomplexek magasabb rendû eukarióta-

sejtekbe való bevitelére és eljárás az elõállításukra

(11) 218.984 (21) P 96 00484
(54) Gyûjtõkarton, valamint kiterített lap a gyûjtõkarton kialakításá-

hoz

(11) 219.048 (21) P 96 00721
(54) Kihajlítóeszköz termékeket kartongöngyölegbe csomagoló géphez

és csomagológép termékek kartongöngyölegbe csomagolására

(11) 219.398 (21) P 94 01763
(54) Eljárás dihidronaftalinonszármazék enantiomerjének elõállítására

(11) 219.638 (21) P 93 02697
(54) Terminálisan 3’-3’-, illetve 5’-5’-kötésekkel rendelkezõ oligori-

bonukleotid- és ribozimanalógok, valamint eljárás a vegyületek
és az ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények
elõállítására

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

(11) 220.522 (21) P 94 02621
(54) Mágneses forgóberendezés

(11) 220.551 (21) P 99 03567
(54) Csõvezeték alatt ásó földmunkagép és annak lánctalpas önjáró

egysége

(11) 220.579 (21) P 98 02136
(54) Kapcsolási elrendezés helyzetérzékeny nukleáris detektorok kö-

zös késleltetõvonallal történõ optimális beállításához

(11) 220.593 (21) P 93 02772
(54) Foszfolipidszármazékok, foszfónium, arzónium és stibónium bel-

sõ sói, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás az
elõállításukra

(11) 220.816 (21) P 94 02783
(54) Rendszer földszimmetrikus vezetékrendszerrel, földaszimmetri-

kus vezetékrendszerrel, valamint a földaszimmetrikus vezeték-
rendszert a földszimmetrikus vezetékrendszerhez illesztõ kapcso-
lási elrendezéssel

(11) 220.825 (21) P 97 02179
(54) Eljárás számítógépes rendszer mûködtetésére és az eljárással mû-

ködtetett számítógépes rendszer, továbbá eljárás és berendezés
egy számítógépes rendszerben használatban lévõ fájlmásolatok
számának korlátozására

(11) 220.827 (21) P 98 02125
(54) Berendezés tartály elõre meghatározott töltési szintjének megál-

lapítására és/vagy megfigyelésére

(11) 221.156 (21) P 99 03244
(54) Plombaszerkezet

(11) 221.260 (21) P 96 02653
(54) Aratókészülék

(11) 221.580 (21) P 98 02006
(54) Elektród, eljárás és berendezés annak elõállítására, valamint az

elektródot tartalmazó nagynyomású kisülõlámpa

(11) 221.601 (21) P 98 02025
(54) Közvetlen tüzelésû konvekciós melegítés maradékolaj oldószeres

extrakciós eljárásban

(11) 221.789 (21) P 00 00106
(54) Térkép hajtásvonalmintával

(11) 221.938 (21) P 99 03224
(54) Villamos izzólámpa

(11) 222.106 (21) P 00 00662
(54) Készülék tartócsapok hordozófelületre történõ automatizált fel-

helyezéséhez

(11) 222.159 (21) P 99 03069
(54) Távbeszélõ-készülék távvezérelt hívásfogadás, távriasztás és/vagy

távfelügyelet megvalósítására

(11) 223.218 (21) P 97 01552
(54) Feszítõék

(11) 223.306 (21) P 00 04195
(54) Rögzítõ rendszer eldobható abszorbens cikkekhez

(11) 223.452 (21) P 98 00895
(54) Eljárás és alakos lap kialakított, felül megfogó típusú árucikkhor-

dozó eszköz kialakításához, valamint az alakos lapból kialakított
hordozóeszköz

(11) 223.765 (21) P 02 00587
(54) Égetõállvány kerámia kiégetéséhez

(11) 223.873 (21) P 02 03250
(54) Szöghajtómû

(11) 223.880 (21) P 98 03002
(54) Növekedési faktort tartalmazó gélkészítmény

(11) 223.883 (21) P 97 00048
(54) Elektronikus zárrendszer és páncélfiókrendszer, valamint eljárás

azok hozzáférés-vezérlésére

(11) 223.945 (21) P 97 02043
(54) 1,2,3,4-Tetrahidrokinoxalin-dion-származékok és ezeket tartal-

mazó gyógyszerkészítmények

(11) 223.984 (21) P 01 04061
(54) Eljárás és rendszer sorsjátékok lebonyolítására

(11) 223.997 (21) P 00 00588
(54) Tisztított (poli)peptidek elõállítása
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(11) 224.058 (21) P 00 03489
(54) Javított eljárás kerámiaszálak megerõsítésére

(11) 224.108 (21) P 02 03625
(54) Tissuepapíranyag és/vagy tissuepapír jellegû anyag konyhai tör-

lõpapír, toalettpapír, papírzsebkendõk, nedvszívó betétek és más
nedvszívó termékek elõállításához, valamint eljárás ezen anyag
elõállítására

(11) 224.341 (21) P 02 02962
(54) Túróalapú, bevonatos tejipari desszert és eljárás annak elõállítására

(11) 224.403 (21) P 97 01485
(54) KORMILLER fajtanevû, hibrid tearózsa (Rosa L.)

(11) 224.581 (21) P 99 03217
(54) Hibakompenzált spektrummérõ

(11) 225.069 (21) P 00 01546
(54) Bevonattal ellátott részecskék, elõállítási módszereik és felhasz-

nálásuk

(11) 225.188 (21) P 98 02134
(54) Eljárás és berendezés melegalakító forma falának elõkészítésére,

valamint a berendezésben alkalmazott szóróelem

(11) 225.270 (21) P 97 01596
(54) 2,4-Diamino-1,3,5-triazin-származékok, eljárás elõállításukra,

alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására, és az ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 225.399 (21) P 02 02922
(54) Eljárás dermatoglifiai rajzolatok elemzésére és összehasonlítására

(11) 225.459 (21) P 03 02277
(54) Eljárás szubsztituált imidazopiridinvegyületek elõállítására

(11) 225.667 (21) P 02 03114
(54) Új eljárás nagy tisztaságú 3,5-diamino-6-(2,3-diklór-fenil)-1,2,4-

triazin elõállítására

A rovat 73 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 212.613 (21) P 93 02098
(54) Akaricid hatású vegyületek

(11) 219.083 (21) P 97 00007
(54) Eljárás számítógép hardverarchitektúrájának bõvítésére, az

összetett adatok automatizált kezelésével és az objektumorientált
szemlélet támogatásával

(11) 221.574 (21) P 99 01907
(54) Fluoreszcens lámpa, valamint fluoreszkáló barnítólámpa-elren-

dezés barnítókamrához

(11) 224.432 (21) P 97 00463
(54) Eljárás törpe, igen törpe almafák oltványainak elõállítására

(21) P 04 01378
(54) A pH-tól független redoxpotenciált (rH2-t) csökkentõ biokolloi-

dok alkalmazása tartósításban, táplálkozásban, kozmetikában és
méregtelenítésben

(21) P 04 01594
(54) Eljárás egycsatornás gyûjtõkémény egyedi kéményekké való át-

alakítására

A rovat 6 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(11) 217.646 (21) P 92 00937
(54) Javított katalitikus eljárás policiklusos aromás szénhidrogének

szelektív alkilezésére

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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