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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 01 00774
(54) Keményítõt vagy keményítõszármazékokat tartalmazó mûbél
(21) P 01 05448
(54) Javított kettõs fémcianid-katalizátorok poliéterpoliolok elõállításához

(11) T/69 733
(21) P 94 00803
(54) Új béta-laktámok
(11) T/72 646
(21) P 95 02449
(54) Eljárás oldalláncot hordozó taxánszármazékok elõállítására új béta-laktámok felhasználásával
(21) P 99 00857
(54) T-sejt közvetített autoimmun-rendellenességek kezelése

(21) P 01 05488
(54) Monoamin-visszavételt gátló anyagok alkalmazása központi
idegrendszeri zavarok kezelésére és a vegyületeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(21) P 02 00100
(54) Eljárások és készítmények a fehérvérsejtek számának fokozására

A rovat 3 db közlést tartalmaz.
(21) P 02 00124
(54) Fenil- és piridinil-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(21) P 00 00517
(54) Eljárás iszap, fõként tengeri és lagúnaüledék vagy talaj szerves
és/vagy szervetlen mikroszennyezõdésektõl való mentesítésére
(21) P 00 00647
(54) Elõre gyártott hõszigetelõ homlokzatburkoló panel és eljárás
homlokzat hõszigetelésére

(21) P 02 00143
(54) Tolófogantyú szállítókocsihoz, különösen bevásárlókocsihoz
(21) P 02 00186
(54) CASB616 Polipeptidek és polinukleotidok alkalmazása rák kezelésére

(21) P 00 00911
(54) Eljárás szemét kezelésére
(21) P 00 01674
(54) Eljárás L-(-)-karnitin stabil, nemhigroszkópos sóinak elõállítására
(21) P 00 01779
(54) Kötõelem és eljárás egy elsõ és egy második lap átlapolt egymáshoz rögzítésére, továbbá doboz árucikkek tárolására, valamint
dobozalapanyag
(21) P 00 01801
(54) Eljárás szubsztituált 4-ciano-4-fenil-ciklohexánkarbonsavak elõállítására és az eljárás intermedierei
(21) P 00 02317
(54) Gyulladásos sejtek önszabályzott apoptózisa génterápiával
(21) P 00 03219
(54) Ftalazinszármazékok, eljárás elõállításukra és e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint a vegyületek alkalmazása erekciós diszfunkció kezelésére alkalmas gyógyászati
készítmények elõállítására
(21) P 01 00763
(54) Humán CD 40 elleni antitestek

(21) P 02 00139
(54) 3-Fenil-piridin-származékok, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és NK-1 receptor antagonistaként történõ felhasználásuk

(21) P 02 00270
(54) Üzemanyag-kompozíció
(21) P 02 00273
(54) Eljárás húsalapú élelmiszer elõállítására és a húsalapú élelmiszer
(21) P 02 01282
(54) Hatóanyagként kinazolindionszármazék kimázinhibitort tartalmazó gyógyászati készítmények dermatitisz megelõzésére és kezelésére
(21) P 02 01284
(54) Hatóanyagként kinazolindionszármazék kimázinhibitort tartalmazó gyógyászati készítmények fibrózis megelõzésére vagy kezelésére
(21) P 02 01287
(54) Eozinofilek számának növekedésével járó betegségek megelõzésére és kezelésére alkalmas, hatóanyagként kinazolindionszármazék kimázinhibitort tartalmazó gyógyászati készítmény
(21) P 02 01511
(54) Eljárás és berendezés kapcsolat létesítésére nézõk egy csoportja
és egy televíziós játékmûsor között távközlési hálózat útján
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(21) P 02 01710
(54) Bifenilszármazékok, mint a neurokinin-1-receptor antagonistái,
eljárás elõállításukra és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati
készítmények
(21) P 02 02574
(54) T-sejt-receptor Vbéta-Dbéta-Jbéta-szekvencia és eljárások kimutatására
(21) P 02 04357
(54) Patron felvert italok készítéséhez

szolgáltatásoknak az ügyfelek által egyénileg külön-külön történõ
használatáért való számlázásra
(21) P 03 03253
(54) Aril-karbamát-származékok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk
(21) P 03 03269
(54) Egyenletes szövetszerkezettel rendelkezõ, hõálló fémlap és eljárás elõállítására
(21) P 03 03273
(54) Szállítórendszer és szállító jármûrendszer

(21) P 03 00024
(54) Kaszpáz-aktiválásos pro-drog terápia
(21) P 03 00066
(54) Polipeptid vegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 03 00155
(54) Nitriláz Rhodococcus rhodochrous NCIMB 11216-ból

(21) P 03 03341
(54) Monoamin-felvétel inhibitora és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03842
(54) Biofilmhordozó részecskéket használó biológiai szennyvíztisztító eljárás
(21) P 03 04047
(54) 3,4-Diszubsztituált ciklobutén-1,2-dionok mint CXC kemokinreceptor-antagonisták és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00511
(54) Karbohidrid akkumulátor
(21) P 03 00689
(54) Eljárás és kompozíciók gyulladásos betegségek kezelésére

(21) P 03 04060
(54) Cannabinoid-receptor-antagonisták, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01809
(54) Larakódás kezelése
(21) P 03 02211
(54) Kerámia kisülõcsõ, valamint eljárás és berendezés annak elõállítására

(21) P 04 00729
(54) Beburkoló árucikkhordozó kartondoboz és kivágás, valamint eljárás azok kialakítására

(21) P 03 02262
(54) Fémes központi atomokon alapuló nitrogén-(II)-oxid-donorok

(21) P 04 00730
(54) Felújított céltárgy, valamint eljárás céltárgyak és/vagy hõálló tárgyak felújítására

(21) P 03 02384
(54) Sejtek bioenergia-metabolizmusában szerepet játszó biokémiai
vegyületeket tartalmazó készítmények és alkalmazásuk

(21) P 04 00749
(54) A fitoszterolok emulzióit és vizes diszperzióit tartalmazó készítmények, eljárás az elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 03 02534
(54) Eljárás mandulasav-származékok elõállítására

(21) P 04 00948
(54) Szilikagél kötõanyag és üveghulladék-hasznosító eljárás

(21) P 03 02659
(54) Szaniterberendezés

(21) P 04 01965
(54) Szûrõálarc

(21) P 03 03129
(54) Túlnyomásos italtermék és eljárás annak fogyasztására

(21) P 04 02647
(54) Eljárás víz biológiai tisztítására egy vivõanyag alkalmazásával

(21) P 03 03130
(54) A VII-es faktor és a VIII-as faktor polipeptidek kombinált alkalmazása és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 02689
(54) Eljárás az ammóniamegkötésre használatos nátrium-alumínium-szilikát ioncserélõ környezetkímélõ regenerálására és fertõtlenítésére

(21) P 03 03143
(54) A VII-es faktor és a IX-es faktor polipeptidek kombinált alkalmazása
(21) P 03 03163
(54) Tramadolalapú gyógyszerkészítmény
(21) P 03 03191
(54) Rendszer és eljárás tartalom és szolgáltatás nyújtására ügyfelek
számára infrastruktúrán keresztül, valamint a tartalomnak és a

(21) P 05 00041
(54) 2’-O-(2-metoxi)etil módosításokat tartalmazó oligonukleotid és
terápiás alkalmazása
(21) P 05 00168
(54) Elrendezés dugattyús gépekhez a fõtengelyházas hengertömb alátámasztásain mûködés közben ébredõ erõ/nyomaték befolyásolására
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(21) P 05 00213
(54) Görgõs szállító/rendezõ mezõt alkotó szállítómodulok

(21) P 03 02490
(54) Természetes zsírfázist tartalmazó ehetõ spred

(21) P 05 00254
(54) Sport-gyógyászati eszköz

(21) P 03 03590
(54) Eljárás 4,6-diamino-pirimido[5,4-d]pirimidinek elõállítására és a
felhasznált köztitermékek

(21) P 05 00265
(54) Bõrfelszínen tapadó határolóréteg izmokat és ízületeket fedõ bõrfelület megtámasztására, valamint készítmény és annak alkalmazása a határolóréteg létrehozására
(21) P 05 00495
(54) Eljárás legalább két egymással telekommunikációs hálózaton,
például interneten, intraneten vagy hasonlón át együttmûködõ
mérõszámítógép idõszinkronizálására

(21) P 04 01094
(54) Eljárás és berendezés kötött textiltermékek elõállítására közvetlenül elemi szálakból és/vagy filament szálakból, valamint az így
elõállított termék
(21) P 99 02239
(54) L310 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(21) P 02 00478
(54) Borotvapenge-egység

(21) P 05 00618
(54) Szemnyomást csökkentõ prosztaglandin-származékok

A rovat 8 db közlést tartalmaz.

(21) P 05 01055
(54) Eljárás és berendezés gél állapotú jég készítésére
(21) P 06 00006
(54) Burkolóelem

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 06 00142
(54) Egészségi állapot javító hatású, természetes alapanyagú kozmetikai és gyógyászati készítmény

(11) 201.724
(21) 843/89
(54) Új eljárás veratrumaldehid elõállítására
(11) 206.977
(21) 664/90
(54) Eljárás primer melankóliás depresszió kezelésére alkalmas, buspiront tartalmazó gyógyászati készítmények elõállítására

(21) P 06 00408
(54) Tesztrendszerek transzporterfehérjékhez

(11) 207.986
(21) 2321/90
(54) Eljárás N-fenil-benzamid-származékok, valamint ilyen vegyületeket hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 99 00497
(54) Szelepcsatlakozó
(11) T/39 02
(21) P 95 00480
(54) Abszorbens betét
(21) P 03 00170
(54) A karvedilol alkalmazása szívszélhûdés kezelésére szolgáló gyógyászati készítmény elõállítására
(21) P 04 02056
(54) Szelepcsatlakozó

(11) 208.512
(21) P 92 00563
(54) Eljárás ammóniát és cianidionokat tartalmazó oldat visszanyerésére és újrafelhasználására
(11) 209.192
(21) 358/91
(54) Áramlásváltó áramló folyadékok áramlási irányának megfordítására
(11) 209.907
(21) 434/91
(54) Eljárás alagútban levõ vasúti pálya beton vagy/és vasbeton pályaszerkezetének a víztelenítésére, különösen metróalagutakban

A rovat 71 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

MM4A

FA9A

(21) P 02 02638
(54) Fermentált búzacsíra-kivonat alkalmazása gyulladáscsökkentõ
készítmények elõállítására

(11) 211.058
(21) 516/91
(54) Eljárások, reagenskészletek és készítmények specifikus nukleotidvariációk kimutatására
(11) 211.390
(21) P 92 00530
(54) Eljárás vizek nitrátmentesítésére kevert baktériumpopulációk alkalmazásával és a baktériumpopulációk enkapszulázására

(21) P 02 03559
(54) A szertralin-hidroklorid polimorf formái, eljárás az elõállításukra
és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 212.215
(21) P 95 00306
(54) Eljárás tárgyak, különösen gépjármûvek azonosítására

(21) P 03 00646
(54) Hõszigetelt falazóelem

(11) 213.019
(21) 1839/89
(54) Eljárás T-4 fehérje oldható formáinak elõállítására
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(11) 213.529
(21) P 92 00369
(54) Vízben emulgeálható növényvédõszer-granulátum és elõállítása
(11) 214.838
(21) P 93 00493
(54) Eljárás talajszennyezõk mikrobiológiai lebontásának fokozására
(11) 216.046
(21) P 92 00383
(54) Eljárás és berendezés háromdimenziós kép elõállítására
(11) 216.115
(21) P 93 02321
(54) Cementált karbidból és öntöttvasból készült henger, valamint eljárás elõállítására
(11) 216.236
(21) 519/91
(54) Többutas hangsugárzó rendszer
(11) 216.778
(21) P 95 00425
(54) PHJ-40xCO-255 fajtanevû, kétvonalas hibrid kukorica (Zea
mays L.)
(11) 217.193
(21) P 95 00392
(54) PHJR-5 fajtanevû, magas, beltenyésztett kukoricavonal (Zea
mays L.)
(11) 217.354
(21) P 95 00394
(54) PHJ-90 fajtanevû, lófogú szemtípusú, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 217.494
(21) 2325/90
(54) Eljárás elektronikus hitelkártyák használatának egyszerûsítésére,
valamint többcélú kártya az eljárás végrehajtására
(11) 218.272
(21) 561/91
(54) Oxetanonszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények, és eljárás ezek elõállítására

(11) 220.032
(21) P 97 00353
(54) PHK75 x PHR47 fajtanevû, kétvonalas hibrid kukorica (Zea
mays L.)
(11) 220.491
(21) P 96 01930
(54) Üzemzavarból eredõ, ívkisülés ellen védõ berendezés, különösen
villamos energiát elosztó kisfeszültségû kapcsolóberendezésekhez
(11) 221.701
(21) P 98 00287
(54) V 16 fajtanevû, vörösborszõlõ-fajta (Vitis L.)
(11) 221.702
(21) P 98 00285
(54) A 214 fajtanevû, fehérborszõlõ-fajta (Vitis L.)
(11) 221.898
(21) P 96 02382
(54) Képlékeny, csökkentett zsírtartalmú, kenhetõ készítmények és
elõállításuk
(11) 222.273
(21) P 97 00535
(54) Eljárás savkloridok elõállítására savak és/vagy anhidridek nyomás alatt végzett foszgénezésével
(11) 222.463
(21) P 01 02438
(54) Csiszolóeszközök
(11) 222.613
(21) P 96 00474
(54) Öntartó fóliatasak folyadékok, pépes és ömlesztett termékek számára
(11) 223.256
(21) P 02 00627
(54) Elrendezés csúszósín magasságának átállítására, valamint csúszósín
(11) 223.604
(21) P 99 02017
(54) Aminosav- és hidroxisav-származékokkal szubsztituált benzamidinszármazékok és antikoagulánsokként történõ alkalmazásuk

(11) 218.486
(21) P 94 02845
(54) Többrétegû film egészségügyi felhasználásra, valamint az abból
kialakított többkamrás egészségügyi tárolóeszközök

(11) 223.772
(21) P 99 00218
(54) PHNV 4 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 218.573
(21) P 92 00386
(54) Biocid és agrokémiai készítmény

(11) 224.088
(21) P 00 02355
(54) Eszköz mágneses adathordozón rögzített adatjelek bitsûrûségváltoztatására

(11) 218.950
(21) P 93 00376
(54) Kondenzált imidazo-piridin-származékok, az ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

(11) 224.100
(21) P 98 01413
(54) Laza szemcsés anyag szennyvízkezeléshez, eljárás ennek gyártására, továbbá eljárás és berendezés szennyvíz kezelésére

(11) 219.007
(21) P 96 02410
(54) Eljárás és berendezés teherhordozásra alkalmas terméknek egy
alakmeghatározó belsõ testbõl és legalább egy külsõ burkolatból
történõ szerkezeti kialakítására, és teherhordozásra alkalmas termék

(11) 224.312
(21) P 98 00422
(54) 2-Amino-indán-származékok, eljárás elõállításukra és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(11) 219.624
(21) P 97 00418
(54) PHK 75 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)
(11) 219.888
(21) P 96 03012
(54) Impatiens balsamina fajhoz tartozó növény vagy növényi rész õrleményét tartalmazó hajfesték és alkalmazása
(11) 220.029
(21) P 97 00434
(54) PHR 47 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 224.368
(21) P 02 00954
(54) Ötvözött felületû, hengeres, részben hengeres vagy üreges hengeres építõelem
(11) 224.438
(21) P 95 00385
(54) Benzodiazepin-származékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 224.618
(21) P 01 02576
(54) Bifenil-szulfonil-cián-amidok, eljárás a vegyületek elõállítására
és gyógyszerként történõ felhasználása
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(11) 224.720
(21) P 99 02136
(54) Gyógyszerhatóanyagként alkalmazható új helyettesített ciklusos
aminosavszármazékok
(11) 225.826
(21) P 02 00567
(54) Eljárás O-acetil-L-szerin fermentatív elõállítására
(11) 225.943
(21) P 96 02240
(54) Raklap, szállítóegység és eljárás hûtött áruk szállítására és/vagy
tárolására

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
(21) P 05 00112
(54) Keményforrasztási készítmény

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

A rovat 47 db közlést tartalmaz.

P371

NF4A

