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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 02 02820
(54) Szolubilizált izzadásgátló hatóanyagot tartalmazó készítmények
(21) P 04 02094
(54) Billentyûvel mûködtetett, gyermekzáras szivattyús szórófej

(21) P 00 04576
(54) Ciklopentafenantrenil-fémkomplexek és polimerizációs eljárások
(21) P 01 03197
(54) Padlóbevonat rugalmas anyagból, domború mintázatú felsõ felülettel

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 03413
(54) Új kondenzált piridinszármazékok, eljárás elõállításukra és az
azokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 01 03228
(54) Rákellenes hatású alkinil szubsztituált kinolin-2-on-származékok
és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
FD9A

(11) T/64 223
(21) P 92 00517
(54) Eljárás és eszköz dexmedetomidin transzdermális adagolására
(11) T/66 097
(21) P 94 00583
(54) Szteroid szulfatáz inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) T/67 742
(21) P 94 02342
(54) Taxánszármazékok foszfono-oximetil-éterei

(21) P 01 03433
(54) Új izoxazolinon antibakteriális szerek, alkalmazásuk és eljárás
vegyületek elõállítására
(21) P 01 03468
(54) Az interleukin-2-káros hatásainak enyhítésére szolgáló módszer
(21) P 01 03480
(54) Eljárás kromán-karbonsav elõállítására
(21) P 01 03487
(54) Gombás megbetegedések kezelésére szolgáló kéntartalmú készítmény

(11) T/71 553
(21) P 95 00341
(54) Protein tirozin-kinázokat gátló és tumorellenes hatású 2-tioindolok (szelenoindolok) és diszulfidjaik (szelenidjeik)

(21) P 01 03563
(54) Memória effektor T-sejtek modulálására szolgáló eljárás és készítmények

(11) T/73 183
(21) P 95 02548
(54) Heterociklil-benzoil-guanidin-származékok és azok sói, ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és a vegyületek
alkalmazása

(21) P 01 04906
(54) Kompakt felépítésû kétfokozatú mágnesszelep belsõ égésû motorok befecskendezõ rendszerének injektorához

(11) T/74 425
(21) P 96 00294
(54) Eljárás ráksejtek szenzibilizálására ölõsejtek közvetítésével végbemenõ lízishez

(21) P 02 02451
(54) Flexibilizált és lélegzõképességet biztosító, javított tapadórendszerrel ellátott abszorbens cikk

(11) T/74 920
(21) P 95 03856
(54) Javított nikotinos cukorka és kezelési eljárás dohányzásról való
leszoktatásra

(21) P 02 02471
(54) Eljárás és berendezés elektronikus tranzakciók lebonyolítására

(21) P 00 00478
(54) Fémproteáz inhibitor hatású szubsztituált ciklusos aminszármazékok és alkalmazásuk gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 02 02569
(54) Légtelenítõ szelepberendezés öntõformák részére
(21) P 02 02719
(54) Gyógyszerkészítmények nõi szexuális zavarok kezelésére

(21) P 00 02684
(54) Oligonukleotidok szintézise oldatfázisban

(21) P 02 02742
(54) Új F-15078 vegyület

(21) P 00 03037
(54) Ólom- és báriummentes kristályüveg

(21) P 02 02837
(54) Berendezés szennyvízcsatorna öblítéséhez
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(21) P 02 02882
(54) Új B7-4 molekulák és alkalmazásaik

(21) P 03 02488
(54) Szorító tartóeszköz összekötõrudak és/vagy tolóelemeket vezetõ
futósínek rögzítésére

(21) P 02 02903
(54) Közegszállító eszköz és eljárás egy közeg egy elsõ hely és egy
második hely közötti átvitelére, továbbá fedélszerelvény és eljárás annak tartályra szerelésére

(21) P 03 02511
(54) Tûzoltó szer, fõként bozóttüzek, erdõtüzek oltásához
(21) P 03 02533
(54) Eszköz játék lebonyolításához

(21) P 02 03049
(54) Dezoxiribonukleozidok elõállítása enzimatikus úton

(21) P 03 02667
(54) Beállítható hasadásgátló eszköz

(21) P 02 03097
(54) Foszfolipidgél
(21) P 02 03108
(54) Pikornavírus-ellenes hatású vegyületek, valamint ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és a vegyületek elõállítására alkalmazott közbensõ termékek

(21) P 03 02679
(54) Csomagolás, kartondoboz, dobozbetét, valamint nyersdarab a
kartondoboz kialakításához
(21) P 03 02877
(54) Rendszer és eljárás eszközök eladásához, bérbeadásához vagy
terjesztéséhez kapcsolódó tranzakciók bonyolítására

(21) P 02 03233
(54) Kampós kommutátor
(21) P 02 03276
(54) Folyamatos permetezéses festõberendezés vagy festõsor gyorsított festéshez légáramnyílással és vibrációs eszközzel
(21) P 02 03315
(54) Eljárás pikonavírus-ellenes hatású izoxazolkarboxamid-származékok elõállítására és intermedier vegyületeik
(21) P 02 03365
(54) Rinovírus proteáz inhibitorok szintetikus elõállítási eljárása és az
eljárás köztitermékei
(21) P 03 00340
(54) c-JUN N-terminális kinázok (JNK) és más protein kinázok inhibitorai, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 00823
(54) Dézsmálásjelzõ gyûrû sugárirányú deformálódását gátló eszközzel ellátott kupak
(21) P 03 00857
(54) Peroxiszóma proliferátor aktivált agonisták

(21) P 03 03111
(54) Porózus hordozó használata
(21) P 03 03827
(54) Paroxetinkészítmények és eljárások ezek elõállítására
(21) P 03 03911
(54) Vezetõsín-befogó tartó tolóajtó rendszerekhez való vezetõsínek
rögzítésére
(21) P 04 00306
(54) Vasbeton falszerkezet
(21) P 04 00722
(54) Mérõedény és eljárás annak elõállítására
(21) P 04 01022
(54) Eljárás alkoholizmus vagy alkoholfüggõség kezelésére szolgáló,
opioid-antagonistát tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(21) P 04 01026
(54) Világító jelzés forgalomirányításra és eljárás világító jelzés mûködõképességének ellenõrzésére

(21) P 03 01511
(54) Ülésrögzítõ szerkezet
(21) P 03 01515
(54) Eljárás királis 1,4-diaril-2-fluor-2-butének elõállítására és intermedierjeik
(21) P 03 01823
(54) Szorbens készítmény, elõállítására irányuló eljárás és alkalmazása kénmentesítésben

(21) P 04 01066
(54) Orális dózisforma, amely egy terápiás szert és egy ellentétes hatású szert tartalmaz és eljárás az elõállítására
(21) P 04 01108
(54) Spirovegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02143
(54) Eljárás és berendezés összetett lapok elõállítására

(21) P 04 01191
(54) Opioid agonistát, valamint leadható és álcázott antagonistát tartalmazó készítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 03 02460
(54) Megnövelt kopásállóságú, viasszal módosított bevonószer, alkalmazása, eljárás ennek elõállítására és poliamid por

(21) P 04 01195
(54) Averziót okozó szert tartalmazó készítmények opioidokkal való
visszaélés megakadályozására és eljárás elõállításukra
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(21) P 04 01326
(54) Új eszköz

(21) P 05 00229
(54) Eljárás és berendezés szilárd anyagok dinamikai tulajdonságainak helyszíni meghatározására

(21) P 04 01344
(54) Gyógyszerkészítmények opioidokkal való visszaélés megakadályozására, és eljárás elõállításukra

(21) P 05 00639
(54) Mosószeradalék, elõállítása, alkalmazása és ilyet tartalmazó mosószerkészítmény

(21) P 04 01400
(54) Elrendezés toronydarunak gémen ébredõ nyomaték függvényében történõ kiegyensúlyozásához

(21) P 06 00154
(54) Diclofenac-nátriumot tartalmazó transzdermális tapasz

(21) P 04 01409
(54) Kerekesszék-szállító merev függesztékkel

(21) P 06 00304
(54) A glükokortikoid II receptorra ható vegyületek

(21) P 04 01446
(54) Heterokondenzált indol- és heteroindolszármazékok, elõállításuk, alkalmazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerészeti készítmények

(21) P 06 00335
(54) MN-kötõ és sejtadhézió-semlegesítõ aktivitású humán ellenanyagok
(21) P 06 00438
(54) Nitrogén-monoxid-szintázt gátló hatású anilinszármazékok

(21) P 04 01484
(54) BIBN4096 alkalmazása kombinációban más migrénellenes szerekkel migrén kezelésére és a kombinációt tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 06 00442
(54) Streptococcus eredetû, HSP70-családba tartozó hõsokk fehérjék

(21) P 04 01556
(54) Fokozat nélküli sebességváltó hajtómû

(21) P 97 01437
(54) Komplex lipidek felhasználása stabilizáló adalékként emésztõenzim-keverékeket tartalmazó gyógyászati készítményekben, gyógyászati készítmények és kitek

(21) P 04 01587
(54) Új elnyújtott kibocsátású, orális adagolási forma

(21) P 97 02038
(54) Fenil-szubsztituált 4-aza-szteroidok fluorszármazékai, eljárás
elõállításukra, alkalmazásuk, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 01599
(54) Elnyújtott kibocsátású, új orális adagolási forma
(21) P 04 01607
(54) Aminokinolinszármazékok és azok kiindulási anyagainak szintézise

(21) P 98 01676
(54) Új 2,3-dioxo-1,2,3,4-tetrahidrokinoxalinil-származékok
(21) P 98 02819
(54) Hõsokkfehérje-alapú oltóanyagok és immunterápiák

(21) P 04 01625
(54) Szállítótartály
(21) P 04 01696
(54) Angiotenzin-II receptor antagonistát tartalmazó gyógyászati készítmény
(21) P 04 01728
(54) P-szelektinhez szelektíven kötõdõ peptidszerû vegyületek
(21) P 04 01908
(54) Arilszubsztituált propanolaminszármazékokat tartalmazó kombinációs készítmények, alkalmazásuk és elõállítási eljárásuk

(21) P 99 00662
(54) Végein reakcióképes csoportokat tartalmazó blokk-polimerek
(21) P 99 01979
(54) 4 és 8 közötti gyûrûtagszámú heterociklushoz szén-szén kötéssel
kapcsolódó fenil-oxazolidin-származékok és az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 99 02776
(54) Villamos szabályozó többsebességû tengelykapcsolóval ellátott
hajtómû-elrendezéshez

(21) P 04 02334
(54) Módosított humán növekedési hormon

(21) P 99 03931
(54) Indolopirrolokarbazolok citotoxikus aminocukor- és más rokon
jellegû cukorszármazékai

(21) P 04 02513
(54) Adapter szõlõszüretelõ géphez

(21) P 99 04323
(54) Osztott rendszerû személyi számítógép

(21) P 05 00166
(54) Eljárás N-acetil-fenilglicin és N-acetil-4-fluorfenilglicin rezolválására

(21) P 99 04362
(54) Eljárás felsõ légúti allergiás tünetek kezelésére hisztamin H1 és
H3 receptor-antagonisták kombinációjával
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(21) P 99 04413
(54) A kávénövények érését szabályozó tisztított fehérjék, rekombináns DNS-szekvenciák és eljárások
(11) T/66 097
(21) P 98 02359
(54) Szteroid-szulfanáz inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) T/M6 609
(21) P 00 03946
(54) Szteroid-szulfatáz inhibitorokat tartalmazó gyógyászati készítmények

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 197.983
(21) 3789/87
(54) Eljárás telt ízû, stabilis, diabetikus, energiamentes vagy energiaszegény szörpök elõállítására
(11) 203.320
(21) 3791/87
(54) Ariloxi-karbonsav-származékokat tartalmazó gombaölõ szerek
és eljárás a hatóanyagok elõállítására
(11) 204.923
(21) 4186/87
(54) Eljárás gáz elégetésére atmoszférikus gázégõ segítségével igen
alacsony NOx és CO-emisszió mellett, és gázégõ g eljárás foganatosítására

(11) T/M6 609
(21) P 00 03947
(54) Szteroid-szulfatáz inhibitorok alkalmazása
(11) T/M6 609
(21) P 00 03948
(54) Szteroid-szulfatáz inhibitorok

(11) 205.374
(21) 4918/89
(54) Eljárás elágazó láncú ciklodextrinek elõállítására

A rovat 99 db közlést tartalmaz.
(11) 206.341
(21) 3967/89
(54) Eljárás 3-piperazinil-benzazol-származékok és e vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására
Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 00 02416
(54) Berendezés és eljárás elektromos terhelés egyenletes elosztására
háromfázisú teljesítményelosztó hálózaton keresztül
(21) P 00 03565
(54) SIM csipkártya, hordozható készülék, adatfeldolgozó készülék,
valamint az utóbbi és a hordozható készülék közötti kommunikációs eljárás
(21) P 00 03904
(54) Pentozán-poliszulfát (PPS) vagy gyógyászati szempontból elfogadható sójának alkalmazása ciklosporinok és tacrolimus által
okozott nephrotoxicitas megelõzésére
(21) P 02 02167
(54) Kalcilitikus vegyületek

(11) 206.380
(21) 4198/89
(54) Eljárás elágazó láncú béta-ciklodextrinek lánchosszúság szerint
történõ frakcionálására
(11) 206.939
(21) 3649/87
(54) Eljárás egy adott lúdállomány meghatározott korában termelt átlagos tojásainak kezelésére
(11) 207.307
(21) 4157/89
(54) Eljárás oxaspiro /2,5/ oktán-származékok elõállítására
(11) 207.675
(21) 2789/91
(54) Berendezés kisnyomású öntéshez használt öntõformák öntõberendezéshez történõ csatlakoztatására
(11) 208.484
(21) 4374/88
(54) Eljárás szkizofrénia kezelésére alkalmas, hatóanyagként selegilin
savaddíciós sóját tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 02 03887
(54) Elemekbõl összeállítható lábtörlõ rendszer

(11) 208.930
(21) 2587/91
(54) Kopóbetét öntött munkadarabok öntéséhez

(21) P 04 00591
(54) Eljárás és berendezés többfázisú diszperz rendszerek reagáltatására és fáziselkülönítésére
(21) P 04 02512
(54) Eljárás és berendezés háromdimenziós képek megjelenítésére

(11) 209.418
(54) Hordó

(21) 4421/88

(11) 209.879
(21) P 92 02591
(54) Eljárás ital elõállítására

(21) P 05 00236
(54) Helyzetvezérlõ eszköz

(11) 209.903
(21) 5675/90
(54) Eljárás vízzel érintkeztetve szétesõ és vízben diszpergálódó, kártevõirtó hatóanyagot tartalmazó tabletták elõállítására

(21) P 06 00151
(54) Szövetfeszítõ szerkezet és eljárás szövet feszítésére
(21) P 99 01134
(54) Diolegységet tartalmazó, leukotrén antagonista hatású kinolinszármazékok

(11) 212.694
(21) 2754/91
(54) Kompakt szalagkazetta
(11) 213.769
(21) P 94 02369
(54) Reteszelés ülõ- és fekvõbútorok párnázat-alátétjeinek támasztólábaihoz

A rovat 10 db közlést tartalmaz.
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(11) 214.351
(21) P 96 03077
(54) Berendezés jármûvek parkolóházon belüli automatikus szállítására
(11) 214.816
(21) P 97 01266
(54) Dúcpalló gödörmegtámasztáshoz mélyépítésnél
(11) 214.833
(21) P 92 02684
(54) Berendezés és eljárás cianursav karbamid hõbontása útján történõ
elõállítására
(11) 214.861
(21) 2609/91
(54) Vezérlõegység harckocsi és harcjármû lövegtöltõ-berendezésének vezérlésére
(11) 215.101
(21) 2735/91
(54) Készülék folyadékok gázzal való telítésére

(11) 220.821
(21) P 96 02369
(54) Szerelõdoboz, különösen elektromos készülékekhez
(11) 220.824
(21) P 99 02572
(54) Eljárás és hálózat üzenet továbbítására

(11) 221.060
(21) P 96 02308
(54) Poliétertartalmú, javított kettõs fém-cianid katalizátorok és eljárás ezek elõállítására, valamint eljárás ezek jelenlétében epoxid
polimerek elõállítására

(11) 216.158
(21) 3926/89
(54) Extrudált szintetikus gyantahab, és eljárás annak elõállítására

(11) 221.190
(21) P 94 00491
(54) Az acil-koenzim-A koleszterin-acil-transzferáz (ACAT) enzimet
gátló hatású tetrazol-karboxamid-származékok

(11) 216.938
(21) P 93 02295
(54) Univerzális mezõgazdasági szállítógép
(21) P 94 02841

(11) 221.374
(21) P 97 00360
(54) Önálló, többcélú tejfeldolgozó berendezés tejtermékek elõállítására

(11) 218.188
(21) P 95 00631
(54) Tömítõegység, valamint ilyen tömítõegységgel ellátott csatlakoztatószerelvény, fõleg optikai kábelekhez
(11) 218.257
(21) P 95 02279
(54) Tetõfedés, valamint rögzítõszeg és tetõfedõ elem
(11) 218.742
(21) P 93 00397
(54) Módosított sejt-, szövet- vagy gazdaszervezet-tropizmussal rendelkezõ rekombináns mikroorganizmust tartalmazó vakcina
(11) 219.057
(21) P 94 00571
(54) Inszekticid hatású proteinek Homoptera rovarok ellen és alkalmazásuk a növényvédelemben
(11) 219.098
(21) P 97 01831
(54) Dúcpalló gödörmegtámasztáshoz mélyépítésnél
(11) 219.533
(21) P 94 00792
(54) Multimédia-számítógéprendszer, valamint eljárás multimédia
számítógéprendszer mûködésének vezérlésére
(11) 219.938
(21) P 97 01757
(54) Mágneses védõkészülék és fluidközeg-mérõ

(11) 220.757
(21) 2706/91
(54) Eljárás 6-szubsztituált tetrahidrobenz [c,d]indolszármazékok és
az ezeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 220.878
(21) P 97 00339
(54) Padlóburkoló anyag

(11) 215.865
(21) P 92 02783
(54) Berendezés tartályok ürítéséhez

(11) 217.319
(54) Melltartó

(11) 220.696
(21) P 97 01334
(54) Eljárás szemcsés anionos felületaktív anyag elõállítására, a kapott
termék és ezt tartalmazó mosószerkészítmény

(11) 221.383
(21) P 94 01197
(54) Kemencekormok és a kemencekormokat tartalmazó készítmények
(11) 221.592
(21) P 94 00405
(54) Eljárás száraz szem helyi kezelésére alkalmas, hatóanyagként
karbakol-kloridot tartalmazó gyógyszerkészítmény elõállítására
(11) 221.707
(21) P 98 02628
(54) Vezérlõszerkezet légfékekhez
(11) 222.152
(21) P 97 01247
(54) Ház támasztósaru befogadására gödörmegtámasztó dúcpallóban,
valamint eljárás gödörmegtámasztó szerkezet visszabontására
(11) 222.245
(21) 4493/89
(54) Eljárás aszimmetrikus membránokat tartalmazó hatóanyag-kibocsátó gyógyszerformák elõállítására
(11) 222.345
(21) P 94 02480
(54) Aromás karbonsavszármazékok, és azokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 220.111
(21) P 95 02355
(54) Humán interleukin-6-inhibitor és eljárás elõállítására

(11) 222.401
(21) P 95 02501
(54) (Alkil-benzoil)-guanidin-származékok és ezeket tartalmazó készítmények, eljárás ezek elõállítására és alkalmazásuk

(11) 220.325
(21) P 97 01237
(54) Árokmegtámasztó szerkezet

(11) 223.627
(21) P 03 00022
(54) Burkolóelemek mechanikai kötése

(11) 220.695
(21) P 97 01360
(54) RYNIA fajtanevû, nyugati tujafajta (Thuja occidentalis L.)

(11) 223.794
(21) P 00 04692
(54) Ajtózár, teljesen üvegbõl készült ajtóhoz
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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
szer dokumentumok elektronikus átvitelére, valamint elektronikusdokumentum-tároló és -visszakeresõ rendszer

(11) 223.845
(21) P 95 02380
(54) Szintetikus ingerületképzõ aminosavak, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, eljárás a vegyületek elõállítására és intermedierjeik

A rovat 63 db közlést tartalmaz.
(11) 223.888
(21) P 01 00614
(54) Kapcsolóberendezés
Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

(11) 223.933
(21) P 01 03243
(54) Orsós emelõ biztonsági fogóanyával

MH4A

(11) 209.112
(21) P 93 00638
(54) Eljárás kommunális szennyvíziszapok kezelésére

(11) 224.203
(21) P 01 03115
(54) Jármû rakományt befogadó rekeszekkel

(11) 217.325
(21) P 93 00393
(54) Eljárás kommunális szennyvíziszapok hasznosítására

(11) 224.219
(21) P 00 03337
(54) Nyomdafestékekhez és bevonatokhoz alkalmas, leváló csoportokat tartalmazó módosított széntermékek

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

(11) 224.317
(21) P 00 03463
(54) Egy piperidinil-metil-oxazolidinon-származék, eljárás elõállítására, az ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazása

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 222.850
(21) P 00 02376
(54) Eljárás és berendezés szerves szennyezõdéseket tartalmazó, különösen kommunális szennyvíz tisztítására

(11) 224.362
(21) P 01 03848
(54) Szorítóvasalat sarokkötéshez

(11) 223.167
(21) P 00 03878
(54) Elektromágneses mûködtetõszerv érintkezõ ki- vagy bekapcsolt
állapotba juttatására

(11) 224.460
(21) P 01 03239
(54) Látásvizsgáló berendezés
(11) 224.526
(21) P 00 03566
(54) Eljárás dózisforma elõállítására és az elõállított termék
(11) 224.811
(21) P 02 02899
(54) Lábelrendezés ülõeszközökhöz, asztalokhoz, állványokhoz, pultokhoz és hasonlókhoz
(11) 225.119
(21) P 98 02232
(54) Eljárás és berendezés elektronikus dokumentumok hitelesítésére,
eljárás és berendezés tranzakció végrehajtására, hitelesítõ rend-

(11) 224.677
(21) P 01 02762
(54) Eljárás színtévesztõ személyek számára valósághû színérzékelés
biztosítására, additív színkeverésen alapuló megjelenítõeszközöknél
(21) P 04 01103
(54) Tetrazoiloxim-származékok és a vegyületeket hatóanyagként tartalmazó mezõgazdasági növényvédõ szerek
A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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