
Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt FC4A

(11) T/77 486 (21) P 98 00029
(54) Lipidhasító enzim

(21) P 00 00280
(54) Kutyaféle OB-fehérje összetételek és eljárások elõállításukra

(21) P 01 01317
(54) Módosított VIII-as faktor

(21) P 02 00554
(54) Kristályos szerkezetû cPLA2 és annak felhasználásával végzett

agonista- és antagonista-azonosító módszerek

(21) P 02 00830
(54) Eljárás szubsztituált pirimidinek elõállítására

(21) P 02 02248
(54) Gyulladásgátló szerekként alkalmazható vegyületek

(21) P 02 03960
(54) Pirrol-karboxiamidok és pirrol-tioamidok mint fungicid anyagok,

intermedierjeik, elõállításuk és alkalmazásuk

(21) P 02 04418
(54) NHE-1 inhibitor hatású N-[(helyettesített öttagú, di- vagy triaza-,

kétszeresen telítetlen gyûrû)-karbonil]-guanidin-származékok és
alkalmazásuk

(21) P 03 02540
(54) Eljárás 1-alkil-3-aril-5-(difluor-metoxi)-1H-pirazolok elõállítá-

sára

(21) P 98 00247
(54) Humán endoglin gén promóter és annak alkalmazása

(21) P 98 02675
(54) Eljárások és készítmények alfa-v béta-5-közvetített angiogenézis

gátlására

(21) P 99 00589
(54) Pirazolopirimidinek és pirazolotriazinok

A rovat 12 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában FD9A

(11) T/65 547 (21) P 93 03739
(54) Taxane-származékok foszfono-oxi-metil-éterei, eljárás a vegyü-

letek elõállítására, valamint a vegyületeket hatóanyagként tartal-
mazó, tumorellenes hatású gyógyászati készítmények

(11) T/76 284 (21) P 96 01725
(54) Enantioszelektív eljárás királis triaril-származékok elõállítására

és az alkalmazott királis intermedierek

(11) T/77 099 (21) P 97 01913
(54) Bõrirritáció-gátló kompozíciók, azok alkalmazásán alapuló koz-

metikai eljárás és kétvegyértékû stronciumkation alkalmazása
ilyen kompozíciók elõállítására

(21) P 00 00474
(54) Aril-etén-szulfonamid-származékok és e vegyületeket tartalmazó

gyógyászati készítmények

(21) P 00 01232
(54) Béta-amiloid peptid kibocsátást és/vagy szintézist gátló ciklo-

alkil-, laktám-, laktonszármazékok, és ezek tio-analógjai, vala-
mint e vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 00 01452
(54) Új eritromicinszármazékok, eljárás elõállításukra és gyógyszer-

készítményekként való alkalmazásuk

(21) P 00 04983
(54) Cukortermék

(21) P 00 05002
(54) Ecetsavszármazékok és azokat tartalmazó készítmények, valamint

alkalmazásuk kultúrnövények abiotikus stressztûrésének növelé-
sére, vetõmagok öregedésének gátlására és vigorának növelésére
stresszkörülmények között

(21) P 01 01153
(54) Deszaturáz

(21) P 01 01300
(54) Matrix metalloproteáz inhibitorok

(21) P 01 01701
(54) Szubsztituált béta-alaninok és ezeket tartalmazó gyógyszerké-

szítmények

(21) P 01 04623
(54) Ciklosporin oldat, azt tartalmazó gyógyszerkészítmény és alkal-

mazása

(21) P 01 04801
(54) Eljárás bifenil típusú aromás tioéterszármazékok elõállítására

(21) P 01 04827
(54) Vírusellenes nukleozid-analógok

(21) P 01 04933
(54) MEK inhibitorok alkalmazása vírusellenes terápiában
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(21) P 01 05092
(54) 1-es helyzetben heterociklusos csoporttal szubsztituált diaril-ami-

nok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05160
(54) Ras-farnezil transzferáz inhibitor és béta-ciklodextrin-7-szulfo-

butil-éter vagy 2-(hidroxi-propil)-béta-ciklodextrin komplexe és
eljárás elõállítására és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 01 05375
(54) Víztisztító berendezés, és eljárás víztisztításra

(21) P 02 00018
(54) Hõcserélõ

(21) P 02 02263
(54) Benzimidazol-, indol- és imidazo-piridin-származékok és ezeket

tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 02382
(54) Tüzelõanyag-befecskendezõ berendezés mind laminárisan, mind

turbulensen csillapított mágnesszeleppel

(21) P 02 03641
(54) Eljárás és készülék egy csõ többlépcsõs alakítására

(21) P 02 03909
(54) Fémorganikus katalizátorok

(21) P 02 04027
(54) Polimerizációs katalizátorok és az ezzel kapcsolatos eljárások

(21) P 02 04037
(54) Berendezés és eljárás tartóelemnek tartófelületre történõ felhe-

lyezésére és felragasztására

(21) P 02 04534
(54) ATA-10 fajtanevû tönkölybúza (Triticum spelta L.)

(21) P 03 00286
(54) Eljárás baromfiipari melléktermék (hulladék) mikrobiológiai star-

terkultúrával történõ kezelése és mezõgazdasági hasznosítása

(21) P 03 00316
(54) Eljárás trágyalé semlegesítésére és folyékony trágyává alakítására

(21) P 03 00376
(54) Eljárás alginátok kinyerésére táplálékkiegészítõ, kozmetikai és

gyógyszer hatóanyag por alakú elõállítására

(21) P 03 00971
(54) Állati eredetû húsliszt, valamint hulladékok zárt rendszerben tör-

ténõ végleges megsemmisítése

(21) P 03 02526
(54) Makrolid vegyületek, eljárás az elõállításukra, alkalmazásuk és

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02528
(54) Ingerlõ aminosav receptor antagonisták és e vegyületeket tartal-

mazó gyógyászati készítmények és eljárás a vegyületek elõ-
állítására

(21) P 03 02860
(54) Nátrium-hidrogén cserélõ 1-típusú inhibitor hatású vegyület új

etanolátjai, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógy-
szerkészítmények

(21) P 03 02891
(54) PDE4 izoenzimek inhibitoraiként alkalmazható éterszármazé-

kok, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 02932
(54) Elrendezés és rendszer tolmácsszolgáltatás és egyéb idegenfor-

galmi szolgáltatás megvalósítására

(21) P 03 03402
(54) Tükrös toalettülõke

(21) P 03 03544
(54) Nyitó-csukó kéziszerszám

(21) P 03 03666
(54) Eljárás fordított ozmózis elve alapján mûködõ sómentesítõ beren-

dezések tápvízének elõkezelésére környezetbarát adalékanyaggal

(21) P 03 03670
(54) Kerámia- és/vagy porcelánbetétek alkalmazása bútorokon, nyí-

lászárókon és falburkolatokon

(21) P 03 03704
(54) Szkanderpad

(21) P 03 04097
(54) Hajtószerkezet, különösen egykerekû jármûhöz

(21) P 03 04107
(54) Növényvédõszer-készítmény és eljárás alkalmazására

(21) P 04 00278
(54) Berendezés ózon elõállítására

(21) P 04 00430
(54) Speciális kialakítású transzformátoregységnek a betáplálási pont-

ról vételezett egyfázisú elektromos energiának többfázisú elekt-
romos energiává való átalakítása automatikus vezérlõegységgel
gazdaságos felhasználás céljából

(21) P 04 00554
(54) Tetrahidropiridin-származékok, elõállításuk és felhasználásuk sejt-

burjánzás-inhibitorként

(21) P 04 00580
(54) Meteor elleni robbanófej

(21) P 04 00596
(54) Nyomóközeg által mûködtetett membrános duda

(21) P 04 00676
(54) Adagolóeszköz aromaterápiás anyagokhoz

(21) P 04 00702
(54) Hatékony eljárás szilárd anyagok statikus és dinamikus mechani-

kai tulajdonságainak meghatározására
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(21) P 04 00844
(54) Csökkentett mellékhatású, milrinont vagy amrinont tartalmazó,

elsõsorban a szív erejét fokozó gyógyászati készítmény

(21) P 04 00846
(54) Csökkentett mellékhatású, különösen pozitív inotrop hatású gyó-

gyászati készítmény, amely hatóanyagként milrinont vagy am-
rinont tartalmaz

(21) P 04 00890
(54) Nagy hatásfokú szélerõgép

(21) P 04 00937
(54) Forgó égésterû kompressziógyújtású belsõ égésû motor

(21) P 04 00965
(54) Külsõ húgyúti katéter és eljárás a katéter elõállítására, valamint

katétert tartalmazó készlet

(21) P 04 02613
(54) Eljárás trimetilén-karbonát elõállítására

(21) P 04 02617
(54) Eljárás trimetilén-karbonát elõállítására

(21) P 05 00083
(54) Redox-aktív reverzibilis elektród és új akkumulátorként való al-

kalmazása

(21) P 05 00834
(54) Eljárás és berendezés adathozzáférés vezérlésére, valamint szá-

mítógépprogram

(21) P 05 00858
(54) Burkolatba építhetõ víztelenítõ szerkezet és eljárás annak elkészí-

tésére

(21) P 96 03582
(54) Vízoldható rapamicin-észterek és ezeket tartalmazó gyógyszer-

készítmények

(21) P 97 02528
(54) Keratinszálak oxidációs festésére szolgáló készítmény és festési

eljárás ennek alkalmazásával

(21) P 98 03041
(54) Tiazolszármazékok, eljárás elõállításukra, alkalmazásuk és az

ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 99 01065
(54) Új barbitursavszármazékok, ezen vegyületeket tartalmazó gyó-

gyászati készítmények és eljárás elõállításukra

(21) P 99 02254
(54) Interleukin-1béta konvertáló enzim inhibitorai

(21) P 99 04659
(54) Aril-karbonsav- és tetrazolszármazékok, alkalmazásuk és ezeket

tartalmazó gyógyászati készítmények

A rovat 65 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése

lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 01 00473
(54) Berendezés kartondoboz billenõnyelveinek átállítására

(21) P 01 02315
(54) Tantál-szilícium-ötvözetek, ezeket tartalmazó termékek és eljárás

elõállításukra

(21) P 01 03237
(54) Szár, talajgerjesztésû vibrációs ekéhez

(21) P 02 03213
(54) 2-Imidazolil-szubsztituált karbinolok alkalmazása ischemiás be-

tegségek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítmények elõállítá-
sára

(21) P 03 00251
(54) Eljárás közvetlen fogyasztásra alkalmas alkoholpárlat elõállításá-

hoz paprikából

(21) P 03 01033
(54) Rotor és csapágyrendszer elektromos rásegítéses turbófeltöltõhöz

(21) P 03 01129
(54) Új vegyületek

(21) P 03 01805
(54) Antiszensz oligonukleotidok VR1 ellen

(21) P 03 01818
(54) Eljárás veszélyes húslisztek égetésekor keletkezõ dioxinok és

egyéb veszélyes klórtartalmú anyagok mennyiségének csökken-
tésére

(21) P 03 02072
(54) Bio-homoktövis és ezt tartalmazó készítmények, valamint eljárás

azok elõállítására

(21) P 03 02164
(54) Eljárás csõhálózat összveszteségének megbontására, csõhálózat-

modell kalibrálására, csõhálózat valószínû csõtörései helyének és
méretének meghatározására, számítógépprogram és információ-
hordozó

(21) P 03 02182
(54) Eljárás metalo flavon proteidek alginitbõl való elõállítására

(21) P 03 03053
(54) Három gerincvezetékes fûtési rendszer

(21) P 03 03206
(54) Élelmiszer-kiegészítõ készítmény

(21) P 03 03429
(54) Csökkent immunogenitású módosított granulocita-makrofág ko-

lóniastimuláló faktor (GM-CSF)

(21) P 03 03523
(54) Csökkentett immunogenitású, módosított inzulin
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(21) P 03 03534
(54) Csökkent immunogenitású módosított interferon-béta

(21) P 03 03649
(54) Mátrix-metalloproteináz-inhibitorok liposzómás célzása

(21) P 04 00510
(54) Élelmiszer-kiegészítõ készítmény

(21) P 05 00852
(54) Elektromos stimuláló berendezés és eljárás

(21) P 05 00853
(54) Eljárás alumínium és szürkeöntvény forgácskeverék szétválasztá-

sára

(21) P 05 00988
(54) Protézis emlõsök ízületi üregeibe történõ beültetésére és szerszám

a protézis beültetésére

A rovat 22 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 196.297 (21) 5418/86
(54) Eljárás kalóriamentes édesítõszer elõállítására

(11) 202.812 (21) 5511/86
(54) Eljárás anyalúgok króm (III)-ion-tartalmának eltávolítására

(11) 203.236 (21) 6619/88
(54) Eljárás purinil- és pirimidinil- ciklobutánok elõállítására

(11) 204.416 (21) 6527/88
(54) Eljárás müzli elõállítására

(11) 205.603 (21) 6172/87
(54) Eljárás 1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(2’-nitro-fenil)3,5-piridin-

dikarbonsav-dimetil-észter elõállítására

(11) 207.779 (21) 8460/90
(54) Mikrohullámú, szélessávú, tölcsérszerû illesztõelem

(11) 208.317 (21) 6728/89
(54) Eljárás mono-N-alkilezett poliaza-makrogyûrûs vegyületek elõ-

állítására

(11) 209.459 (21) 6768/89
(54) Új eljárás izotiocianáto funkciós csoportot tartalmazó fémkom-

plexek elõállítására

(11) 209.670 (21) 391/90
(54) Eljárás sík alakú lemezek, így padló- és falburkolatok elõállításá-

ra olajból

(11) 210.098 (21) 6780/89
(54) Kémiai eljárás

(11) 211.028 (21) 4161/91
(54) Eljárás porózus szerkezetû, üvegalapú termék elõállítására

(11) 212.481 (21) P 92 04188
(54) Eljárás nemesfémek és tercier foszfinok visszanyerésére

(11) 212.772 (21) 8366/90
(54) Dohányzási filter cigarettákhoz és hasonló dohánykészítmények-

hez

(11) 214.291 (21) P 94 03799
(54) 1-{[Alfa-ciklopropil-alfa-(szubsztituált oxi)-o-tolil]-szulfa-

moil}-3-(4,6-dimetoxi-2-pirimidinil)-karbamid-származékok,
ezeket tartalmazó herbicid készítmények és alkalmazásuk
nemkívánt növényfajok növekedésének szabályozására

(11) 214.507 (21) P 95 03726
(54) Eljárás nagytisztaságú, fertõzõképes vírust tartalmazó készítmé-

nyek elõállítására

(11) 214.968 (21) P 94 03774
(54) Mv Pálma fajtanevû, korai érésû õszibúzafajta (Triticum aes-

tivum L.)

(11) 215.266 (21) P 94 03757
(54) Kettõs fémcianid vegyületet tartalmazó hordozós katalizátor, el-

járás elõállítására és eljárás epoxid polimer elõállítására

(11) 216.390 (21) P 95 03958
(54) Eljárás és berendezés rétegelt anyagnak abroncselemkészletbõl

való építésére és gumiabroncs köpenyvázának kialakítására

(11) 216.460 (21) P 92 04185
(54) Eljárás és berendezés fogási pont meghatározására tengelykap-

csoló automatikus szabályozójához

(11) 216.567 (21) P 94 03825
(54) Fenilén-diamin- és amino-fenol-származékot tartalmazó készít-

mény, festési eljárás, és a készítmény, valamint az ezt tartalmazó
kit alkalmazása keratintartalmú szálak festésére

(11) 217.236 (21) P 92 03996
(54) Guanidinszármazékok, hatóanyagként a vegyületeket tartalmazó

inszekticid készítmények, és eljárás a hatóanyag elõállítására és a
készítmények alkalmazására

(11) 217.404 (21) P 96 02366
(54) Eljárás és berendezés fluid közeget magában foglaló föld alatti

zóna hosszú távú szeizmikus ellenõrzésére

(11) 217.683 (21) P 95 01951
(54) Eljárás Cyclosporin A elõállítására, és az eljárásnál alkalmazott új

mikrobafaj

(11) 217.811 (21) 4101/91
(54) Eljárás metil-5,6-benzoil-2-benzimidazol-karbamátot tartalmazó

gél formájú, antiparazitikus hatású állatgyógyászati készítmény
elõállítására

(11) 217.851 (21) P 95 03724
(54) Szigetelõanyag és eljárás annak elõállítására

(11) 217.864 (21) P 95 03841
(54) Személyszállító berendezés, különösen mozgássérült vagy/és be-

teg személy továbbítására
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(11) 218.106 (21) P 95 03865
(54) Szanitertermékek elõállítására alkalmas, formázható anyagké-

szítmény

(11) 218.199 (21) P 95 03960
(54) Felfújható gumiabroncs és vulkanizálatlan köpenyváz mint a gu-

miabroncs félkész gyártmánya

(11) 219.426 (21) P 97 02552
(54) Vonalkódoló fegyvercsõ

(11) 219.766 (21) P 96 03614
(54) Eljárás benzil-alkohol folyamatos elõállítására

(11) 220.160 (21) P 97 02529
(54) Keratinszálak oxidációs festésére szolgáló készítmény, és festési

eljárás ennek alkalmazásával

(11) 220.218 (21) P 92 04173
(54) NO-szintáz és ciklooxigenáz egyidejû gátlására alkalmas vegyü-

letek és gyógyszerkészítmények és eljárás ezek elõállítására

(11) 221.517 (21) P 96 01726
(54) Aromás jódvegyület-tartalmú kaszkád polimerek

(11) 222.222 (21) P 01 00047
(54) Vágókészülék mûanyag záróelemhez

(11) 222.318 (21) P 00 03932
(54) Vasanyagokon korrózió elleni bevonatokat szolgáltató cinkötvö-

zetek

(11) 222.367 (21) P 96 01981
(54) Pestivírusból származó T-sejt-stimuláló proteinek

(11) 222.611 (21) P 97 02527
(54) Készítmény keratinrostok oxidációs festésére, és festési eljárás a

készítmény alkalmazásával

(11) 223.387 (21) P 98 03027
(54) Belsõ vázas, bennmaradó zsaluidommal könnyített épületszerke-

zet, továbbá idomtest és rácsváz, valamint eljárás ezek elõállí-
tására

(11) 223.828 (21) P 01 00624
(54) Eljárás háromdimenziós mintázattal ellátott papírszövet elõállí-

tására

(11) 224.122 (21) P 00 00388
(54) Nem éghetõ rosttermék

(11) 224.688 (21) P 97 01867
(54) Eljárás 3,5-diamino-6-(2,3-diklór-fenil)-1,2,4-triazin (lamotri-

gin) elõállítására

A rovat 41 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 210.126 (21) 1209/91
(54) LH 93 fajtajelû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 210.130 (21) 1211/91
(54) LH 74 fajtajelû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 210.176 (21) 1213/91
(54) LH 145 fajtajelû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 210.184 (21) 1212/91
(54) LH 146 fajtajelû beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 215.209 (21) P 94 00550
(54) LH 2031 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 216.717 (21) P 95 00718
(54) LH 209 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 217.538 (21) P 95 00717
(54) LH 163 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.195 (21) P 99 00281
(54) LH224 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 223.678 (21) P 99 00586
(54) LH 160 fajtanevû, beltenyésztett kukoricavonal (Zea mays L.)

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(11) 216.865 (21) P 95 01266
(54) Környezetkímélõ hó- és jégoldó folyadék

(21) P 01 01748
(54) Reboxetin alkalmazása idegrendszeri zavarok kezelésére szolgá-

ló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 01 01748
(54) Reboxetin alkalmazása idegrendszeri zavarok kezelésére szolgá-

ló gyógyszerkészítmények elõállítására

(21) P 04 00490
(54) Vezérelt ürítõszeleppel ellátott folyadéktartály, különösen WC-

öblítõ tartály

(21) P 04 00499
(54) T-sejt-receptor Vbéta-Dbéta-Jbéta-szekvenciája és eljárások de-

tektálására

A rovat 5 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása RH9A

(21) P 03 03292
(54) Csuklóforgatós bicepszkar

(21) P 03 03293
(54) Hasimzomfejlesztõ gép

A rovat 2 db közlést tartalmaz.
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