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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(11) T/71 225
(21) P 94 03069
(54) Gyomorsav-szekréciót gátló hatású anyagot és sav hatására bomló antibiotikumot tartalmazó, szinergetikus hatású készítmények
(21) P 03 00513
(54) Permetezõnyílás kézi mûködtetésû porlasztóhoz

(21) P 01 05181
(54) Adatfeldolgozó berendezés kliens/szerverhálózathoz, eljárás az
adatfeldolgozó berendezés mûködtetésére, valamint számítógépes programtermék és adatjel
(21) P 01 05363
(54) Kondenzált pirrolokarbazol- és izoindolonszármazékok és a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 06 00082
(54) Eljárás és reagenskészlet a szervezet szénhidrát- és zsíranyagcseréjével összefüggõ metabolikus állapotának vizsgálatára
A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 01 02583
(54) Új prepreg

(21) P 01 05467
(54) Volfrám-karbid bevonatok és eljárás elõállításukra
(21) P 02 00155
(54) Tioamidszármazékok, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk

FD9A

(21) P 00 00786
(54) Eljárás polimer elõállítására etilénes kettõs kötést tartalmazó monomer polimerizálásával
(21) P 00 00913
(54) Haláleffektor-domént tartalmazó CASH-ok (kaszpázhomológok), a FAS-receptorok mûködését módosító fehérjék
(21) P 00 01654
(54) Eljárás szubsztituált antrakinon-származékok elõállítására
(21) P 01 00842
(54) Eljárás élelmiszerek, például hús- és kolbászáruk elõállítására és
formázására
(21) P 01 00844
(54) Az azithromycin szöveti behatolásának és biológiai hasznosulásának növelésére szolgáló eljárás
(21) P 01 00885
(54) Fungicid hatású 7-aril-triazolopirimidinek
(21) P 01 00929
(54) A makrofágok által közvetített betegségek kezelése és diagnosztizálása Fc-receptorok segítségével
(21) P 01 01354
(54) E-2-[4-(4-klór-1,2-difenil-1-butenil)-fenoxi]-etanol észterei,
ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 01 01797
(54) Lopásjelzõ egység újrahasználható hordozóanyagokhoz, valamint ilyen hordozóanyag

(21) P 02 00202
(54) Stabilis, nemvizes egyfázisú, viszkózus vivõanyagok és ilyen vivõanyagokat hasznosító összetételek
(21) P 02 00243
(54) Betahisztint tartalmazó szabályozott felszabadulású készítmények
(21) P 02 00343
(54) Fenil-alaninol-származékok, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 00386
(54) Gyulladásgátló, érzéstelenítõ és antitrombotikus hatású nitroxiszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények és
alkalmazásuk
(21) P 02 00421
(54) Eljárás szabályozott részecskeméretû liposzómák elõállítására
(21) P 02 00434
(54) Eljárás konkrét esetre vonatkozó elõírások meghatározására általános elõírásokat tartalmazó dokumentum alapján, számítógépes
rendszer az eljárás végrehajtására és számítógépes rendszert vezérlõ utasításokat tartalmazó, számítógéppel olvasható adathordozó
(21) P 02 00650
(54) Mikrobiológiai eljárás pravasztatin elõállítására
(21) P 02 01363
(54) Optikai leolvasó készülék, kollimátorlencse szabályozással és ezt
tartalmazó optikai lejátszó
(21) P 02 02332
(54) ERK inhibitorokként alkalmazható pirazolszármazékok
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(21) P 02 04289
(54) Nagy sótartalmú fûszerkeverék

(21) P 03 02772
(54) 3-Fenil-5-alkoxi-1,3,4-oxadiazol-2-on-származékok, eljárás
ezek elõállítására, valamint ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 04555
(54) Gyógyászati készítmény
(21) P 03 00248
(54) Aminosavvegyületek és alkalmazásuk a neutrális endopeptidáz,
endotelinátalakító enzim és angiotenzin I-átalakító enzim gátlására, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyászati
készítmények

(21) P 03 02844
(54) Továbbfejlesztett biztonsági szelep bürettához
(21) P 03 03133
(54) Acilezett 6,7,8,9-tetrahidro-5H-benzocikloheptenil-aminok és
gyógyszerkénti alkalmazásuk és eljárás az elõállításukra

(21) P 03 00258
(54) Biaxiálisan orientált és hõrögzített, többrétegû termoplasztikus
fólia csomagolásra

(21) P 03 03154
(54) Az oxkarbazepin új kristályformái, és az elõállításukra szolgáló
eljárások

(21) P 03 00441
(54) Szellõzõ szûrõs cigaretta

(21) P 03 03238
(54) HIV-vírus szaporodását gátló N-aminoimidazol-származékok,
alkalmazásuk, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(21) P 03 00511
(54) Karbohidrid akkumulátor

(21) P 03 03246
(54) Aktív fehérjék fokozott kinyerése

(21) P 03 00518
(54) Eljárás vasbeton burkolóelemek javítására közút-vasút szintbeli
keresztezõdésénél
(21) P 03 00713
(54) Átmenetifémmel katalizált eljárás aminok szén-szén kettõs kötésekhez történõ addicionálására
(21) P 03 00848
(54) Kamptotecint és egy pirimidinszármazékot tartalmazó készítmény rák kezelésére
(21) P 03 00922
(54) Új vegyületek, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 01057
(54) Angiotenzin II antagonista heterociklusos vegyületek és alkalmazásuk TNF-alfa-inhibitorok elõállítására
(21) P 03 01079
(54) Berendezés és eljárás tisztálkodáshoz felhasználandó víz melegítésére, vízforraló készülék szobák fûtéséhez, gáztüzelésû, víztárolós vízmelegítõ készülék és elektromos, víztárolós vízmelegítõ
készülék
(21) P 03 01117
(54) Imidazolszármazék kináz inhibitorok, alkalmazásuk, eljárás az
elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01573
(54) Szubsztituált arilpirazinok, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és alkalmazásuk
(21) P 03 01971
(54) Taliporfin vagy származékainak alkalmazása szívbetegségek kezelésére szolgáló gyógyászati készítmények elõállítására és a
vegyületek
(21) P 03 02148
(54) Berendezés és eljárás üzemanyag-befecskendezés vezérlésére

(21) P 03 03258
(54) N-szubsztituált nem aril-heterociklusos NMDA/NR2B antagonisták és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03277
(54) Eljárás és katalizátor acetilpiridinek elõállításához
(21) P 03 03319
(54) 9-Dezoxo-9-dihidro-9a-aza-9a-homoeritromicin A és 5-O-dezozaminil-9-dezoxo-9-dihidro-9a-aza-9a-homoeritronolid A 9a-N[N’-(fenil-szulfonil)karbamoil]-származékai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03326
(54) Benzofenonszármazékok mint reverz transzkriptáz inhibitorok,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 03338
(54) Páciensgondozó rendszer és eljárás, továbbá eljárás egy páciens
gondozását végzõ készülék programozására, és eljárás egy
gyógyszer vagy folyadék páciensbe való bejuttatására
(21) P 03 03406
(54) Felnyitószál fóliacsomagolásokhoz
(21) P 03 03445
(54) Eljárás és berendezés széntartalmú anyagon alapuló fémgyártásra
(21) P 03 03490
(54) Daráló és víztelenítõ berendezés szerves hulladék kezelésére
(21) P 03 04045
(54) IkB kináz (IKK) inhibitorok alkalmazása gyulladásos és immunbetegségek kezelésére és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 04083
(54) Radiofarmakon kompozíciók, elõállításuk és eljárás radiofarmakonok pufferolására
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(21) P 04 00027
(54) Jelzett makrofág scavenger receptor antagonisták ateroszklerózis
és sérülékeny plakk leképezésére
(21) P 04 00421
(54) Kapcsolási elrendezés egy legalább 500 mikroFarad kapacitású
elektrolitikus kondenzátornak egy energiát tároló másik elektrolitikus kondenzátorral való vezérelt párhuzamos kapcsolására
(21) P 04 00422
(54) Szövött huzalból kialakított áramvezetõ

(21) P 99 00497
(54) Szelepcsatlakozó
(21) P 99 00993
(54) Gyógyszerhatóanyagokból eredõ toxicitás csökkentésére alkalmas nitrogén-oxid donorok
(21) P 99 01109
(54) Immunogén peptidek vakcinálásra és allergia kezelésére
(21) P 99 04192
(54) Felnyitószál csomagolásokhoz

(21) P 04 00432
(54) Zárrudas vasalat motoros mozgatóegysége

(21) P 99 04193
(54) Felnyitószál csomagolásokhoz

(21) P 04 00995
(54) Biztonsági elemek

(21) P 04 02056
(54) Szelepcsatlakozó

(21) P 04 01237
(54) Felületmenti biztonsági elem

(21) P 05 00729
(54) Kamptotecint vagy származékát és egy pirimidinszármazékot tartalmazó készítmény rák kezelésére

(21) P 04 01240
(54) Biztonsági jegyek

(11) T/67 607
(21) P 03 00408
(54) Nagyobb szénatomszámú primer alifás alkoholok elegye, kinyerésük cukornádviaszból és gyógyszerészeti alkalmazásuk

(21) P 05 00159
(54) Örökmécses

A rovat 81 db közlést tartalmaz.

(21) P 05 00160
(54) T-80 ívkisülési csõ
(21) P 05 00471
(54) Biztonsági csíkok

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

(21) P 05 00787
(54) Eljárás és berendezés hústermékek fóliából és hálóból álló kettõs
burkolatba történõ töltésére
(21) P 05 01184
(54) Lemezkazetta

FA9A

(21) P 02 00480
(54) Enzimek új osztálya triacil-glicerin termelésére szolgáló bioszintetikus folyamatban és ezeket az enzimeket kódoló rekombináns
DNS molekulák
(21) P 02 00819
(54) Sejtméret által szabályozott humán h-sgk gátlóanyagait tartalmazó gyógyszer

(21) P 06 00086
(54) Fényszóró szerkezet, mely abszorpciós tulajdonságokkal rendelkezik az ultraibolya tartományban

(21) P 07 00084
(54) Egyéni szórakoztató egység

(21) P 06 00087
(54) Vizuális információs berendezés motorkerékpárok fékezési viselkedésének valósidejû szemléltetésére

(21) P 07 00209
(54) Eljárás szolgáltató egység helyének meghatározására, készülék
szolgáltató egység helyének meghatározására, valamint alkalmazás szolgáltató egység helyének meghatározására

(21) P 06 00101
(54) Rezolválási eljárás ciklusos béta-aminosavak és -észtereik elõállítására

(21) P 07 00544
(54) Házimozi rendszer-káva hangsugárzókkal

(21) P 97 00346
(54) Sütõipari termék megnövelt kalciumtartalommal

A rovat 5 db közlést tartalmaz.

(21) P 99 00213
(54) Gyógykompozíció(k) gesztagén típusú hormon tartalmú gyógyszerek thromb-embóliás mellékhatásainak mérséklésére
(21) P 99 00434
(54) Eljárás vízben diszpergálható szterinkészítmények elõállítására

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 204.787
(21) 772/90
(54) Hatóanyagként nitrovegyületeket tartalmazó inszekticid szerek
és eljárás a nitrovegyületek elõállítására
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(11) 205.253
(21) 1539/90
(54) Eljárás omeprazolt tartalmazó, Campylobacter ellen hatásos
gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 205.341
(21) 753/90
(54) Eljárás fenilhidrazonok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására, valamint ezeket tartalmazó kozmetikai szerek
(11) 207.757
(21) 810/90
(54) Vágányaláverõ, szintezõ és irányító gép elfordítható aláverõ aggregátorral
(11) 209.422
(21) 3515/91
(54) Gerincrögzítõ készülék

(11) 211.820
(21) 643/90
(54) Eljárás cserzett bõrök és textíliák felületének hõ és vegyi hatás elleni védelmére
(11) 212.541
(21) 702/90
(54) Biztonsági injekciós fecskendõ
(11) 212.945
(21) P 92 00335
(54) Eljárás 1-[2-(2-naftil)-etil)]-4-(3-trifluor-metil-fenil)-1,2,3,6-tetrahidropiridint vagy sóit tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 213.182
(21) P 93 00416
(54) Hõre keményedõ, por alakú bevonókompozíció

(11) 216.114
(21) P 94 02055
(54) Szabályozókar-elrendezés közúti jármûvek fékemelõjéhez
(11) 217.240
(21) P 96 00375
(54) Sütõipari termék sütés elõtti végleges tésztája, szerves kötésben
lévõ ásványi anyaggal dúsítva

(11) 218.342
(21) P 94 00324
(54) Szubsztituált triazolinonszármazékok, azok elõállítása, az azokat
tartalmazó készítmények és mezõgazdasági eljárás
(11) 219.847
(21) P 98 00304
(54) Csatlakozóberendezés közegátáramlást biztosító szerelvénycsoport két szerkezeti eleme részére
(11) 220.680
(21) P 99 00477
(54) Kapcsolóretesz többreteszes zárakhoz
(11) 220.709
(21) P 97 00438
(54) Eljárás perfluor-poli(oxi-alkilén)-peroxidok elõállítására
(11) 221.098
(21) P 96 02355
(54) Többzónájú, szerkezetileg elasztikus filmszövetbõl készült derékrésszel ellátott abszorbens cikk

(11) 213.680
(21) P 93 00394
(54) Eljárás 2-karboxil-3-[2-(dimetil-amino)-etil]-N-metil-1H-indol5-metánszulfonamid és alkil-észter-származékainak elõállítására
(11) 213.681
(21) P 93 00395
(54) Eljárás 3-[2-(dimetil-amino)-etil]-N-metil-1H-indol-5-metánszulfonamid elõállítására
(11) 213.688
(21) P 95 00482
(54) Eljárás talajba fektetett csõvezeték feszültségmentesítésére, továbbá eljárás a talajba fektetett csõvezeték és a talaj közötti relatív
elmozdulás biztosítására
(11) 213.924
(21) P 93 02410
(54) Eljárás emberben bélfertõzést okozó enterotoxikus E.coli baktériumok elleni vakcina elõállítására formalinnal elölt, kolóniaképzõ
faktor antigént expresszáló E.coli sejtekbõl

(11) 221.401
(21) P 98 00311
(54) Eljárás és elrendezés mobilitásfunkciók integrálására vezetékes
kommunikációs hálózatokban
(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) 221.722
(21) P 98 00303
(54) Tömegáram (térfogatáram)-stabilizált cirkulációs rendszer
(11) 221.916
(21) P 00 00637
(54) Folyadékzáró burkolat és eljárás annak elõállítására
(11) 222.177
(21) P 95 02575
(54) Eljárás transz-6-[2-(szubsztituált pirrol-1-il)-alkil]-pirán-2-onok
elõállítására, az új intermedierek és a gyógyászatilag hatásos új
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 214.127
(21) P 93 03114
(54) Rádióadó linearizált teljesítményerõsítõvel
(11) 214.164
(21) 679/91
(54) Behúzófej végcsatlakozókkal ellátott, szalag típusú optikai kábelekhez

(11) 215.040
(21) P 94 02268
(54) Berendezés tömegáram méréséhez

(11) 215.287
(21) P 96 00499
(54) Eljárás ivermektin elõállítására

(11) 217.452
(21) P 93 00502
(54) Szellõztetett füstszûrõs cigaretta

(11) 210.433
(21) 2218/90
(54) Eljárás és berendezés tárgyak vagy tárgykötegek csomagolására

(11) 214.340
(21) P 92 00387
(54) Eljárás homoszerin-laktonok elõállítására

(11) 215.064
(21) P 94 00437
(54) Ablak vagy ajtó redõnyszekrénnyel

(11) 222.518
(21) P 97 00492
(54) Eljárás káros anyagok immobilizálására és immobilizált káros
anyagokat tartalmazó szilárd testek
(11) 222.539
(21) P 99 00263
(54) 11-Acetil-12,13-dioxa-biciklo[8.2.1]tridecenon-származékok,
eljárás e vegyületek elõállítására és az e vegyületeket tartalmazó
gyógyászati készítmények
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(11) 222.617
(54) Fûszerszóró

(21) P 97 00420

(11) 225.699
(21) P 01 00875
(54) Eljárás kis molekulájú olefinek gyártására, reaktor szénhidrogének pirolízisére és berendezés krakkolt gáz lehûtésére

(11) 223.121
(21) P 99 02735
(54) Eljárás eltávolítható nyomtatott jelölés tartályra való felvitelére,
valamint a nyomtatott jelöléssel ellátott tartály, továbbá filmréteg
(11) 223.221
(21) P 02 00381
(54) Szita rés vagy hasíték alakú szitanyílásokkal

(11) 225.865
(21) P 03 03157
(54) Nagyfeszültségû szabadvezetéki szigetelõtag, valamint ilyennel
ellátott nagyfeszültségû átvezetõszigetelõ, kapcsoló, szakaszoló
és villamos vezeték

(11) 223.444
(21) P 99 01623
(54) Eljárás pneumatikus fékerõ-erõsítõ mûködtetésére

(11) 225.904
(21) P 00 04754
(54) Préselt kókuszháncs-törmelék és tõzegmoha elegyek és elõállításuk

(11) 223.805
(21) P 02 00569
(54) Csúszó ablakszerkezet

(11) 225.910
(21) P 02 00630
(54) Munkadarabtartó készülék

(11) 223.862
(54) Kerékpárnyereg

(11) 226.376
(21) P 03 00282
(54) Légutak gyulladásos megbetegedéseinek kezelésére szolgáló, nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 00756

(11) 223.977
(21) P 99 01579
(54) Alfa-d-integrinre specifikus antitestek
(11) 224.080
(21) P 00 02504
(54) Kisülõlámpa dielektromosan gátolt elektródokkal, és a kisülõlámpát tartalmazó világítási rendszer
(11) 224.109
(21) P 01 05354
(54) Burkolótábla kötéselemekkel

(11) 226.485
(21) P 03 00125
(54) Propofolt tartalmazó érzéstelenítõ készítmények
(11) 226.647
(21) P 98 00392
(54) Hüvelykúpkészítmények emlõs állatok kezelésére
A rovat 61 db közlést tartalmaz.

(11) 224.418
(21) P 00 02094
(54) Rendszer és tálca nedvesborotválkozásra szolgáló borotvához
Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
(11) 224.724
(21) P 99 00780
(54) Eljárás dohány nyújtására

NF4A

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

(11) 224.824
(21) P 99 00270
(54) PR36T58 fajtanevû, háromvonalas hibrid kukoricafajta (Zea
mays L.)

(21) P 05 01174
(54) Szerkezet az orgonaszél bevezetésére

(11) 224.886
(21) P 04 01222
(54) Eljárás burkolattal ellátott felület megerõsítésére és vízhatlanná
tételére

(21) P 06 00053
(54) Szerkezeti elem, különösen szendvicspanel, valamint eljárás
ilyen szerkezeti elem elõállítására

(11) 225.043
(21) P 00 01104
(54) Ibuprofent és domperidont tartalmazó gyógyszerkészítmények
migrén kezelésére
(11) 225.050
(21) P 94 01938
(54) Nagyobb szénatomszámú, cukornádból kinyerhetõ primer alifás
alkoholok elegyét tartalmazó szinergetikus gyógyászati készítmény
(11) 225.184
(21) P 04 00431
(54) Ablak, ajtó vagy hasonló nyílászáró motoros hajtóegységgel hajtórúd-elrendezéshez
(11) 225.307
(21) P 00 01969
(54) Az NNT-1 neurotróf faktor

A rovat 3 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása

RH9A

(11) 225.700
(21) P 04 00277
(54) Eljárás palatetõ felújításra
(11) 226.781
(21) P 04 00489
(54) Eszközkészlet közvetlen információ-forgalom interneten keresztül történõ biztonságos lebonyolítására
(21) P 07 00072
(54) Áramlás irányában és ellenében energiát termelõ szél és vízikerék

(11) 225.477
(21) P 96 00320
(54) Eljárás és új köztitermékek triazolinonszármazékok elõállítására
A rovat 3 db közlést tartalmaz.

P357

