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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 02 01788
(54) In situ térhálósított hidrofil polimerekbõl készült hatóanyag-tartalmú többrétegû film

FD9A

(21) P 00 02532
(54) Eljárás dohány kezelésére, nitrózamin-tartalmának csökkentésére
és az ily módon elõállított termékek

(21) P 02 01810
(54) Szutepenzon és származékai, eljárás elõállításukra és gyógyszerként történõ alkalmazásuk

(21) P 00 02638
(54) Árucikktartó, árucikkel kapcsolódó elem, árucikktartó részére,
valamint nyersdarab az árucikktartó kialakítására

(21) P 02 01893
(54) Szilárd zsír, elõállítása, alkalmazása és önthetõ zsírdiszperziók

(21) P 00 03050
(54) Oldható, savanyú polifoszfát és eljárás, valamint készülék annak
elõállítására

(21) P 02 02087
(54) Tárolóeszköz, továbbá eljárás tárolóeszköz hõmérsékletének
fenntartására vagy tárolóeszköz hûtésére

(21) P 00 04857
(54) T. variabilisból származó D-aminosav oxidáz promótere

(21) P 02 02250
(54) Membránszintézisben és membrántranszportban szerepet játszó
fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének

(21) P 01 01650
(54) Eljárás polimer elõállítására

(21) P 02 02322
(54) Melagatran lényegében kristályos formája, eljárás elõállítására,
azt tartalmazó gyógyszerkészítmény és alkalmazása

(21) P 01 02072
(54) Eljárás záróplatina elõállítására

(21) P 02 03191
(54) Foszfoenolpiruvát: cukor-foszfotranszferáz rendszer fehérjéket
kódoló Corynebacterium glutamicum gének

(21) P 01 02427
(54) Készülék kávéfõzet elõállítására
(21) P 01 02489
(54) Biokémiai anyagok alkalmazása emberi test szerveiben található
simaizomsejtek összehúzódása okozta egészségi állapotok megelõzésére és kezelésére alkalmas készítményekben
(21) P 01 02544
(54) Jelzõanyagok és biztonsági elemek dokumentumok, értékpapírok, bankjegyek, csomagolások és termékek vizsgálatához
(21) P 01 03283
(54) Proteázokat gátló pirazinonszármazékok, e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint a vegyületek alkalmazása
(21) P 01 03830
(54) Új, joghurtot tartalmazó hústermék és elõállítása
(21) P 02 01455
(54) Jódra specifikus hordozót (NIS) kódoló rekombináns adenovírusok

(21) P 02 03239
(54) Anyagcsere-folyamatokban érintett proteineket kódoló Corynebacterium glutamicum gének
(21) P 02 03292
(54) Alkanoil-L-karnitint és silybum marianum kivonatot tartalmazó
máj- és epediszfunkciót megelõzõ gyógyélelmiszerek
(21) P 02 03340
(54) Stressz-, rezisztencia- és toleranciafehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének
(21) P 02 03647
(54) Homeosztázisban és adaptációban szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének
(21) P 03 00649
(54) Fungicid hatású 5-fenil-szubsztituált 2-(ciano-amino)-pirimidin-származékok, elõállításuk és alkalmazásuk
(21) P 03 00656
(54) Eljárás fényérzékeny anyagok stabilizálására

(21) P 02 01521
(54) Optikai behatásra megváltozó biztonsági jegy
(21) P 02 01735
(54) Üreges, szálas membrán és fonott, csõ alakú tartóelem a membrán
számára

(21) P 03 00771
(54) Üzemanyagcellákban alkalmazható hidrogénáteresztõ membrán
és részleges reformálású üzemanyagcella-rendszer, amely az
üzemanyagcella anódterében reformáló katalizátorokat tartalmaz
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(21) P 03 00798
(54) Szubsztituált triazolopirimidin-származékok és alkalmazásuk
rákellenes hatóanyagként és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01105
(54) Nem-nukleozid reverz transzkriptáz inhibitorok, alkalmazásuk és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01110
(54) Stabilizált radioaktív gyógyszerkészítmények és eljárás az elõállításukra
(21) P 03 01136
(54) Szénmetabolizmusban és energiatermelésben szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének
(21) P 03 01183
(54) Eljárás pirazolo-pirimidinonok elõállítására
(21) P 03 01205
(54) Pamoesav, származékai és analógja alkalmazása amiloid aggregátumok lerakódásával jellemzett betegségek kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmény elõállítására és eljárás a vegyületek
elõállítására

(21) P 04 00019
(54) Eljárás fémfelületeken fémközi réteg létrehozására
(21) P 04 00178
(54) Betétet tartalmazó maszktartó pengeelrendezés katódsugárcsõhöz
(21) P 04 00238
(54) Pirrolidin-oxadiazol- és tiadiazolszármazékok, elõállításuk és
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00249
(54) Pirimidinszármazékok mint 5-HT-receptor ligandumok és azok
alkalmazása
(21) P 04 00254
(54) Bevonattal ellátott mag és eljárás magok bevonására
(21) P 04 00321
(54) Fluorpirrolidin-származékok mint dipeptidil-dipeptidáz inhibitorok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 00322
(54) Dibenzo-cikloheptén-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01207
(54) Új eljárás pirazolo-pirimidinonok elõállítására

(21) P 04 00334
(54) Ozmotikus implantátum membránnal, és membránrögzítõ eszköz

(21) P 03 01254
(54) Új vegyületek, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00337
(54) Eljárás kürtõskalács elõállítására fagyasztott tésztából
(21) P 04 00365
(54) 3-Fluor-pirrolidinek, mint cukorbetegség elleni szerek és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 01618
(54) Vízbontó erõmû
(21) P 03 01620
(54) Friss, elõkészített -marinált- hústermékek, és eljárás azok elõállítására

(21) P 04 00870
(54) Épületelem és épületelem-hajlító gép

(21) P 03 01896
(54) Cipõtalpba épített szellõztetõszerkezet

(21) P 04 01071
(54) Termikus hatásra fényáteresztést változtató gélüveg

(21) P 03 01899
(54) Eljárás és berendezés a szem látásfunkcióinak vizsgálatára
(21) P 03 01905
(54) Eljárás és extrudálószerszám extrudált termékek, fõleg mûanyag
fóliatömlõk gyártásához
(21) P 03 01919
(54) Szabályozott pH-tartományban levõ stabil gabapentin
(21) P 03 02233
(54) Virális betegségek kezelésére IL-18-cal és IL-18 kombinációkkal
(21) P 03 02668
(54) Eljárás volfrám egykristály elõállítására
(21) P 03 03369
(54) Herbicid készítmények, elõállításuk és eljárás alkalmazásukra

(21) P 04 00748
(54) Ringatóberendezés

(21) P 04 01243
(54) Mûködtetõegység öntõformához, valamint öntõformakészlet
(21) P 04 01246
(54) Hõvel kikeményíthetõ kétkomponensû bevonórendszerek
(21) P 05 00038
(54) Eljárás menetváltás szabályozására automata, lépcsõs hajtómûhöz
(21) P 05 00570
(54) Eljárás (S)-(-)-amlodipin elõállítására
(21) P 05 00607
(54) Eljárás és kiviteli elrendezések modulrendszerû, pehelykönnyû
fémszerkezetes építmények ragasztásos eljárással történõ kialakítására a Kalap Profil Rendszer (HAT ProfileSystem – HPS –)
megvalósításával
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(21) P 05 00626
(54) Eljárás és kommunikációs elrendezés egy hibát tûrõ, kétirányú
adatátvitel megvalósítására és hiba kijelzésére, elõnyösen riasztórendszerekben

(21) P 98 01454
(54) Terbear fajtanevû, félig telt virágú rózsaszínû gerbera (Gerbera
Jamesonii H.Bolus ex Hook)
(21) P 98 02317
(54) Piridazin- és piridin-karbonsav-származékok, eljárás elõállításukra és az azokat tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 05 00761
(54) Eljárás fóliasátrak kombinált fûtésére
(21) P 05 01095
(54) Fogköztisztító nyél segédeszköz fogselyemhez

(21) P 98 02705
(54) Aromás vegyületek, eljárás elõállításukra és az azokat tartalmazó
gyógyászati készítmények

(21) P 05 01188
(54) Mycoplasma bovis vakcina és állatokban tüdõgyulladás csökkentésére szolgáló eljárások

(21) P 99 00330
(54) Pirrolo-pirimidinek és eljárás ezek elõállítására

(21) P 06 00057
(54) Glutaminil-alapú DPIV inhibitorok, azokat hatóanyagként tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(21) P 99 00870
(54) Humán növekedési hormont tartalmazó késleltetett hatóanyag-leadású készítmény

(21) P 06 00119
(54) Kapocs elõnyösen sebészi varrógéphez

(21) P 99 02217
(54) Polikation alapú biokonjugátumok és elõállításukra szolgáló eljárás

(21) P 06 00246
(54) Kézikerekes gereblye

(21) P 99 03087
(54) Fungicidkeverékek

(21) P 06 00281
(54) Eljárás kúpos palásttal rendelkezõ mûanyag csomagolódoboz
elõállítására
(21) P 06 00395
(54) Berendezés ömlesztett anyagok és szemes termény tárolására

(21) P 07 00397
(54) Szénmetabolizmusban és energiatermelésben szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének
(21) P 07 00398
(54) Szénmetabolizmusban és energiatermelésben szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének

(21) P 06 00581
(54) Lumineszkáló italkupakok és ezek alkalmazása különbözõ italok
megkülönböztetésére és dekoráció kialakítására
(21) P 06 00679
(54) Kristályos és amorf mupirocin kalcium elõállítására szolgáló eljárások és a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 06 00746
(54) Kukoricachips

(21) P 07 00399
(54) Szénmetabolizmusban és energiatermelésben szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének
(21) P 07 00400
(54) Szénmetabolizmusban és energiatermelésben szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének
(21) P 07 00401
(54) Szénmetabolizmusban és energiatermelésben szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének

(21) P 06 00876
(54) Mézes dió szeszes ital

(21) P 07 00402
(54) Szénmetabolizmusban és energiatermelésben szerepet játszó fehérjéket kódoló Corynebacterium glutamicum gének

(21) P 06 00877
(54) Mézes dió likõr
(21) P 06 00893
(54) Pálinka parfüm-permet elõállítása és alkalmazása

A rovat 94 db közlést tartalmaz.

(21) P 07 00070
(54) Szeszes ital gyümölcslével

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 07 00071
(54) Szeszes ital gyümölcslével és szén-dioxiddal dúsítva

FA9A

(21) P 00 04848
(54) Berendezés és eljárás MPEG-2 adatfolyam SMPTE-259 kompatibilis adatfolyammá történõ átalakítására

(21) P 07 00595
(54) Morinda citrifolia (Noni) gyümölcskivonat spermatológiai területen történõ alkalmazása és eljárás spermiumok eltarthatóságának
növelésére

(21) P 01 02112
(54) Aril- (vagy heteroaril)-azolilkarbinol-származékok alkalmazása
ideggyulladás kezelésére alkalmas gyógyszer elõállítására

P51

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 2. szám II. kötet, 2009.03.02.
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(21) P 01 03903
(54) Eljárás adott esetben többrétegû forgóláncos szövet elõállítására
nyüstösgépes szövõszéken, valamint szövetpálya
(21) P 03 00391
(54) Prosztaglandinnal rokon vegyületek alkalmazása szemen belüli
túlnyomás és glaukóma kezelésére alkalmas készítmény elõállítására
(21) P 04 01715
(54) Eljárás racém és enantiomerszerûen tiszta 1,5-diaril-3-trifluormetil-delta2-pirazol-származékok elõállítására
(21) P 05 00007
(54) Berendezés és eljárás rétegek elõállítására kõzet szálasanyagból
és hasonló szigetelõ szálasanyagokból
(21) P 05 00896
(54) Ösztrogénnek és más hormonoknak aszkorbáttal, lizinnel, prolinnal és más anyagokkal kialakított készítménye

(11) 214.850
(21) P 94 01648
(54) Különbözõ térgeometriai alakzatokat bemutató eszköz
(11) 215.547
(21) P 95 03774
(54) (Béta-amino-vinil)-ketonok, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk béta-diketonok elõállításában
(11) 216.331
(21) P 94 01915
(54) Eljárás ciklodextrin-glikozil-transzferázok elõállítására
(11) 216.651
(21) P 95 00094
(54) Palackfúvott, szabadon megálló mûanyag palack
(11) 216.791
(21) P 94 01776
(54) Egy nitrogén- és kén- vagy oxigénatomos kondenzált biciklust
tartalmazó vegyületek, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(11) 216.950
(21) P 93 03462
(54) Nyílászáró-mûködtetõ motoros szerkezet

(21) P 06 00038
(54) Szabályozható permeabilitású membrán kontrollálható nyitó-záró mechanizmussal (és szelektivitással)

(11) 217.194
(21) P 95 03119
(54) Adagolófej aeroszolhabhoz

(21) P 96 01541
(54) Triciklusos 5,6-dihidro-9H-pirazolo [3,4-c]1,2,4triazolo[4,3-a]
piridinek és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 217.379
(21) P 93 03684
(54) Eljárás oldalirányban elfordított horgokkal bíró, mechanikus rögzítõanyag elõállítására, az így elõállított rögzítõanyag és az ezt
tartalmazó abszorbens cikk

(21) P 98 02760
(54) Új vízoldható (2-fluor-etil)-kamptotecin-származék és eljárás
elõállítására
(21) P 99 02989
(54) 1-Fenil-pirazol-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 99 03526
(54) Pirimidinszármazékok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
A rovat 12 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 217.380
(21) P 92 04101
(54) Eljárás mechanikus rögzítõrendszer karmainak elõállítására, továbbá az eljárással készült karom mechanikus rögzítõrendszerhez
(11) 217.507
(21) P 97 01131
(54) Eljárás gõzvezeték, fõleg föld alatti gõzvezeték helyszíni szigetelésére
(11) 217.779
(21) P 95 03522
(54) O6-helyettesített guaninszármazékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint eljárás e vegyületek elõállítására
(11) 217.960
(21) P 98 02957
(54) Egy nitrogén- és kén- vagy oxigénatomos kondenzált biciklikus
gyûrût tartalmazó intermedier vegyületek, és eljárás elõállításukra
(11) 219.002
(21) P 93 03563
(54) Dinamikusan rugalmas övrész illeszkedést biztosító rögzítõrendszerrel ellátott abszorbens cikk

MM4A

(11) 208.082
(21) 3523/90
(54) Eljárás etopozidkészítmény elõállítására

(11) 220.444
(21) P 97 00114
(54) Önthetõ salátaöntetek és eljárás az elõállításukra

(11) 211.121
(21) P 93 03667
(54) Eljárás 3,4-dihidroxi-5-nitro-benzaldehid elõállítására

(11) 220.618
(21) P 95 00424
(54) Új eljárás 1-metil-3-keto-delta 1,4-szteroidok elõállítására

(11) 213.310
(21) P 92 02057
(54) Keverék kerámiahegesztéshez

(11) 220.670
(21) P 95 01970
(54) Pozitív inotróp és luzitróp pirrolokinolinonszármazékok, elõállításuk, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és elõállításuk, valamint a vegyületek elõállításának köztitermékei

(11) 214.323
(21) P 92 03855
(54) Eljárás omeprazol elõállítására
(11) 214.580
(21) P 95 00613
(54) Kollagén által stimulált vérlemezke-aggregációt gátló protein, eljárás ennek elõállítására, és ezt tartalmazó gyógyászati készítmény

(11) 220.803
(21) P 97 01094
(54) Eljárás rátétes üvegcseppek adagolására szolgáló berendezés kialakítására és berendezés rátétes üvegcseppek adagolására
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(11) 221.779
(21) P 99 02837
(54) Állványos polcrendszer
(11) 221.780
(54) Burkolat

(11) 225.924
(21) P 02 01703
(54) Legalább egy szigetelt érpárt tartalmazó adatkábel és eljárás annak gyártására

(21) P 99 01824
A rovat 36 db közlést tartalmaz.

(11) 221.844
(21) P 94 01821
(54) Alfa, omega-diaminosavakból származó ciklusos ureid és eljárás
ciklikus ureidek elõállítására

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

(11) 222.612
(21) P 97 01126
(54) Eljárás és berendezés élelmiszer extrudálással való elõállítására

(11) 222.422
(21) P 00 03248
(54) Láb-tehermentesítõ ortézis

(11) 222.768
(21) P 96 03583
(54) Folyadékszállító szövedék felületienergia-gradienssel, eljárás
elõállítására, és ezt tartalmazó abszorbens cikk

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

MH4A

NF4A

(11) 222.769
(21) P 96 03548
(54) Folyadékáteresztõ szövedék felületi energiagradienssel, és ezt fedõlapként tartalmazó abszorbens cikk

(11) 225.746
(21) P 04 00709
(54) Univerzális készülék furatok kijelölésére bútorokhoz

(11) 223.112
(21) P 01 02192
(54) Eljárás és berendezés építésnél alkalmazott viszkózus anyagú
testben lévõ mágnesezhetõ szálak mágneses elrendezésére

(21) P 00 01379
(54) Készítmény humán immundeficiencia vírus és más vírusfertõzések okozta betegségek antimikrobás megelõzésére és kezelésére

(11) 223.285
(21) P 99 02830
(54) Tamponfelhelyezõ eszköz és eljárás annak elõállítására

(21) P 03 02026
(54) Növekedési hormon szekrécióját fokozó triptofánszármazékok,
azokat tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

(11) 223.326
(21) P 96 01521
(54) Helyettesített kinolinintermedierek elõállítása és az eljárásban
keletkezõ intermedierek
(11) 223.574
(21) P 00 02780
(54) Eljárás dugóelõállításhoz alkalmazható készítmény elõállítására,
ilyen készítmény és ilyen készítményt tartalmazó dugó
(11) 223.952
(21) P 02 02252
(54) Eljárás gégecsõ elõállítására, egy palástalkotó mentén húzódó hasítékszerû nyílással, valamint ezen eljárással elõállított mûanyag
gégecsõ
(11) 224.398
(21) P 01 01238
(54) Pajzsszerkezet, pajzs villamos motorhoz, valamint eljárás a pajzsszerkezet szerelésére

(21) P 06 00091
(54) Eljárás mezõgazdaságban hasznosítható termék elõállítására mederiszapból
(21) P 99 02055
(54) Herpes simplex vírus és más fertõzések okozta megbetegedések
kezelésére alkalmas gyógyászati készítmény
A rovat 5 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

RH9A

(11) 222.188
(21) P 92 01164
(54) Hidroxi-ecetsav-ligáz hatását gátló herbicideknek ellenálló búza
és eljárás annak kiválogatására

(11) 225.603
(21) P 02 01831
(54) Peremprofil légcsatornaelemek ütközõszéleire történõ feldugásra
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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