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Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

FD9A

(21) P 01 01133
(54) Eljárás parafatartalmú anyag és parafa kezelésére

(11) T/72 665
(21) P 95 02117
(54) Eljárás temozolomid hatásfokozására emberi daganatsejtekben

(21) P 01 01739
(54) Nyújtott hatású tiagabin készítmények csökkentett mellékhatásokkal

(11) T/76 282
(21) P 96 01849
(54) Benzazepin- és benzodiazepinszármazékok, ezeket tartalmazó
gyógyászati készítmények, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk

(21) P 01 05010
(54) Vizes peroxid emulziók

(21) P 00 00137
(54) Szabályozott hatóanyag-felszabadulású analgetikumot tartalmazó gyógyszerkészítmény
(21) P 00 00140
(54) Tárolással szemben stabil felszabadulásprofillal rendelkezõ retard tramadolkészítmények és eljárás ezek elõállítására
(21) P 00 00141
(54) Eljárás legfeljebb 90 tömeg% gyógyhatású anyagot tartalmazó
pelletek elõállítására
(21) P 00 00912
(54) Hatásfokozó port tartalmazó mosdószappan-kompozíció és eljárás elõállítására
(21) P 00 00965
(54) Foszfolipáz A2 inhibitor hatású pirrolidinszármazékok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 01037
(54) Eljárás kedvezõ hatású adalék leválásának fokozására mosdószappanból, valamint ilyen módon elõállított mosdószappan
(21) P 00 01308
(54) Antipszichotikus szerként használható (4-piperidinil)-1H-2-benzopirán-származékok, eljárás elõállításukra és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 01 00072
(54) Fenoxazin-, fentiazinszármazékok, alkalmazásuk a gyógyászatban; elõállításukra szolgáló eljárás és az ezeket tartalmazó gyógyszerészeti készítmények
(21) P 01 00255
(54) Biztonsági fékpedálszerkezet gépjármûvekhez
(21) P 01 00584
(54) Triazepinonok, eljárás a vegyületek elõállítására és gyógyászati
alkalmazásuk
(21) P 01 00890
(54) Zsírmegkötõ polimerek

(21) P 01 05176
(54) Benzolszulfonamidszármazékok és alkalmazásuk
(21) P 01 05420
(54) Bulímia nervosa kezelésére szolgáló antikonvulzív származékok
(21) P 02 00021
(54) 4-(Heterociklikus szulfonamido)-5-metoxi-6-(2-metoxi-fenoxi)-2-fenil- vagy -piridil-pirimidinek, mint endothelin receptor
antagonisták, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 02 00197
(54) Kettõs fémcianid katalizátorok poliéter-poliolok elõállítására
(21) P 02 00538
(54) Passzív, nagy hõmérsékletálló ellenálláselem a hõmérséklet érzékelésére személy- és teherautókban
(21) P 02 00560
(54) BHV-1 géndeletált vírusvakcina
(21) P 02 02649
(54) Ötletes adagolóberendezés
(21) P 02 03965
(54) Indazolvegyületek és ilyen vegyületeket tartalmazó gyógyászati
készítmények
(21) P 02 04040
(54) Enoxaparin új gyógyászati alkalmazása
(21) P 02 04059
(54) Fémszubsztrátum felületek bevonására alkalmas eljárás
(21) P 02 04071
(54) Nitrogéntartalmú gyûrûs vegyületek és ezen vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények és alkalmazásuk
(21) P 02 04095
(54) Szubsztituált benzoilguanidinek, eljárás elõállításukra, gyógyszerként vagy diagnosztikai szerként történõ alkalmazásuk és a
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
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(21) P 02 04150
(54) A cisz-lítium-4-ciano-4-[3-(ciklopentil-oxi)-4-metoxi-fenil]-ciklohexánkarboxilát monohidrátja, eljárás az elõállítására és ezt tartalmazó gyógyszerkészítmény

(21) P 04 00260
(54) Eljárás alkoholmentes bor, borból, alkoholmentes gyümölcsés/vagy gyógynövénybor gyümölcs- és/vagy gyógynövényborból
membránszeparációs eljárással történõ elõállítására

(21) P 02 04270
(54) Eljárás ciklohexánkarbonitril-származékok és intermedierjeik
elõállítására

(21) P 04 00289
(54) Készítmény vizelet-visszatartási képtelenség kezelésére
(21) P 04 00767
(54) Javított eljárás tiszta ondansetron-hidroklorid-dihidrát elõállítására

(21) P 03 00314
(54) Elektronikus kromoszóma
(21) P 03 01010
(54) A koleszteril-észter és a viaszészter szintézisét egyaránt gátló vegyületek faggyúmirigy-betegségek kezeléséhez és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 03 01078
(54) Készülék hordozószalagra film alakjában felvitt anyag átviteléhez egy hordozófelületre

(21) P 04 01971
(54) Mosóberendezés PET-hulladék újrahasznosításához és intenzív
mosó ehhez
(21) P 04 01977
(54) Anyagcsere-szabályozott fermentálás a karbamoil-tobramycin
elõállítására
(21) P 04 02306
(54) Sajtolólemez nyomtatóberendezéshez

(21) P 03 01490
(54) Kondenzált ciklusos vegyületek és gyógyászati alkalmazásuk
(21) P 03 01635
(54) Folyamatos eljárás optikailag tiszta (S)-béta-hidroxi-gamma-butirolakton elõállítására
(21) P 03 02196
(54) Szolubilizált izzadásgátló hatóanyagot és illékony szilikont tartalmazó egyfázisú izzadásgátló készítmények
(21) P 03 02538
(54) 3,7-diaza-biciklo[3.3.0]oktán-vegyületek, eljárás az elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és felhasználásuk
szívritmuszavarok kezelésére
(21) P 03 02632
(54) Antigesztagének alkalmazása gyorsított endometriális érés gátlására meddõségi kezelés alatt
(21) P 03 02805
(54) Kétrétegû felépítésû védõbevonatok

(21) P 04 02421
(54) Mátrix-metalloproteinázokat gátló készítmény neopláziás betegségek kezelésére
(21) P 04 02572
(54) Hipertermiás kezelõberendezés asztma kezelésére
(21) P 04 02593
(54) Kariporidból és ramiprilbõl álló kombinációs készítmény és alkalmazása
(21) P 04 02688
(54) Eljárás a nátrium-klorid oldat vas-, mangán- és ammóniatartalmának eltávolítására, valamint kalcium- és magnéziumtartalmának
csökkentésére
(21) P 05 00031
(54) Piridazinon diabéteszellenes vegyületek elõállítása és az eljárás
köztitermékei
(21) P 05 00052
(54) Áramütésmentes hajszárító

(21) P 03 02851
(54) Készülék folyadéksugár kijuttatására, valamint eljárás a készülék
mûködtetésére
(21) P 03 02857
(54) Gyógyszerészeti kiszerelés

(21) P 05 00119
(54) Késleltetett hatású gyógyszerkészítmények, ezekben alkalmazható hordozóanyagok és eljárás a hordozóanyagok elõállítására
(21) P 05 00224
(54) Bio szõlõlé nagyüzemi megvalósítása

(21) P 03 03192
(54) Perfluor-szulfonil-halogenidek és hasonló vegyületek polimerbõl
készült hordozók módosítására

(21) P 05 00364
(54) Eljárás és elrendezés kondenzációs gõz körfolyamatok, elsõsorban erõmûvi elrendezések munkaközegének hibrid hûtésére

(21) P 03 03800
(54) Gyógyszerkészítmények, adagolási formák epotilonok orális beadására

(21) P 05 01026
(54) Eljárás postai küldeményre felvitt bérmentesítés ellenõrzésére

(21) P 04 00078
(54) Eljárás és készülék postai küldeményekre felvitt bérmentesítések
ellenõrzésére

(21) P 06 00069
(54) Eljárás nitrogénelimináló baktériumkészítmény létrehozása céljából
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(21) P 06 00070
(54) Eljárás és konténer-üzemi fermentáció mikrobiális oltóanyagok
létrehozása céljából
(21) P 06 00376
(54) Vákuumos eljárás és berendezés szilárd anyagok dinamikai tulajdonságainak helyszíni meghatározására pontos kinetikus peremfeltételekkel

(21) P 02 02760
(54) Eljárás szálak egyesítésére
(21) P 02 03530
(54) Cipõipari bélés és eljárás ennek elõállítására
(21) P 02 03898
(54) Fehérnemûzsák

(21) P 06 00411
(54) Pneu-expanziós kétfázisú regionális energetikai rendszer

(21) P 02 04284
(54) Hegesztési eljárás és hegesztõberendezés

(21) P 06 00415
(54) Fényáteresztõ anyagból készült redõny

(21) P 03 03237
(54) Légelosztó fedél természetes vagy mesterséges konvekciójú fûtõvagy légkondicionáló egység által kibocsátott levegõ elosztására

(21) P 06 00472
(54) Mûtéti segédeszköz

(21) P 03 03433
(54) Italtermék, valamint eljárás pezsgõ italfolyadék elõállítására

(21) P 98 00112
(54) Ciánamido-szulfonil-bifonil-metil-helyettesített imidazolszármazékok, alkalmazésuk gyógyszerkészítmények elõállítására,
valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00489
(54) Eszközkészlet közvetlen információforgalom interneten keresztül történõ biztonságos lebonyolítására

(21) P 99 00187
(54) Univerzális információs tábla kialakítás

(21) P 04 01123
(54) Galantamin alkalmazása a központi idegrendszer kóros tüneteinek kezelésére pszichotróp anyagokkal történõ mérgezés esetén

(21) P 99 01156
(54) Teljesen zárt gyûjtõkarton

(21) P 05 00322
(54) Eljárás különleges élvezeti értékû pezsgõ elõállítására

(21) P 99 01180
(54) Eljárás mosószer elõállítására

(21) P 06 00428
(54) Vitaminkészítmény

(21) P 99 01473
(54) 2,3-Benzodiazepin-származékok, ezek elõállítási eljárása és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 06 00571
(54) Szabványos izzófoglalatú, kompatibilis lámpák, nagy fényerejû,
radiálisan elhelyezett LED diódákkal

(21) P 99 03291
(54) Eljárás szilárduló olvadt fém hõkezelésére, plazmagenerátor az
eljárás megvalósításához, valamint elektród ilyen plazmagenerátorhoz

(21) P 06 00577
(54) Interaktív hirdetõegység

A rovat 72 db közlést tartalmaz.

(21) P 98 02522
(54) Svédcsepp jellegû, növényi kivonatokat tartalmazó vizes-alkoholos oldat
(21) P 98 02523
(54) Növényi kivonatokat tartalmazó vizes-alkoholos oldat

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

A rovat 18 db közlést tartalmaz.

(21) P 00 00770
(54) Eljárás szubsztituált p-nitro-difenil-éterek tisztítására
(21) P 00 02674
(54) Felsõ megfogásos típusú karton, nyersdarab annak kialakítására,
valamint csomagolás
(21) P 01 04428
(54) Eljárás csõtestek folyamatos elõállítására

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

MM4A

(11) 205.114
(21) 140/90
(54) Eljárás 1,8-benzonaftiridin-származékok elõállítására
(11) 205.901
(21) 326/91
(54) Eljárás 2-klór-5-metil-piridin elõállítására

(21) P 02 02750
(54) Fehérnemû cikkek, nevezetesen melltartó és nadrág, amelyek csõ
alakú kötött anyagból vannak kialakítva, valamint eljárás a melltartó elõállítására

(11) 206.501
(21) 142/90
(54) Eljárás új 1,8-benzonaftiridin-származékok és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények elõállítására
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(11) 206.510
(21) 427/89
(54) Lebontott keményítõbõl és legalább egy szintetikus, hõre lágyuló
polimerbõl készült olvadékkompozíciók és eljárás azok elõállítására
(11) 207.473
(21) 151/90
(54) Eljárás és berendezés fémlemez alakítására, fõleg katódcsõ
maszkjának elõállítására
(11) 207.994
(21) 151/91
(54) Eljárás szubsztituált 2-klór-piridinek elõállítására

(11) 219.238
(21) P 96 01892
(54) Gyûrûs poliaminok, eljárás elõállításukra és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények
(11) 219.437
(21) P 98 00444
(54) Csípõvédõ eszköz
(11) 219.439
(21) P 98 00447
(54) Nadrág csípõvédõkkel
(11) 219.649
(21) P 96 02518
(54) Szûrõköpeny folyadékok szilárd anyagoktól való elkülönítésére
szolgáló prések elvezetõeleméhez

(11) 208.258
(21) 51/90
(54) Eljárás vírusmentes természetes anyagok elõállítására
(11) 209.381
(21) 1124/90
(54) Eljárás magas SiO2:K2O mólarányú kálium-szilikát oldatok hidrotermális elõállítására

(11) 219.838
(21) P 97 00117
(54) Eljárás profil vagy hasonló test rúdsajtolására préstuskóból, valamint berendezés az eljárás megvalósítására

(11) 210.707
(21) P 92 02173
(54) Készülék forgó tengely tengelyirányú és sugárirányú játékának a
megszüntetésére

(11) 219.858
(21) P 98 00099
(54) Takarmányadalék és/vagy itatóvízadalék-kompozíció, továbbá
eljárás ennek elõállítására

(11) 212.719
(21) P 94 00100
(54) GK 57 fajtanevû, szárazságtûrõ kukoricavonal (Zea mays L.)

(11) 220.034
(21) P 97 00292
(54) VASILICA fajtanevû, kétvonalas hibridkukorica (Zea mays L.)

(11) 214.098
(21) P 94 00159
(54) Eljárás 2-alkil-4-(fluor-metil)-tiazolkarbonsav-alkil-észterek
elõállítására

(11) 220.137
(21) P 95 02029
(54) Biológiailag lebontható poliészterek és biológiailag aktív polipeptidek ionos molekuláris konjugátumai, eljárás ezek elõállítására, és eljárás mikrorészecskék elõállítására

(11) 214.510
(21) P 94 01348
(54) Mûanyag fúvóformázó gép és eljárás annak vezérlésére
(11) 214.773
(21) P 95 02189
(54) Eljárás poliszacharidot tartalmazó termék elõállítására, poliszacharid kompozíciók és poliszacharidot tartalmazó tárgy
(11) 214.796
(21) P 95 00149
(54) Eljárás különbözõ típusú rádiólokátorok párhuzamos figyelésére,
rádiólokátort és indikátort választó berendezés
(11) 214.929
(21) P 96 00089
(54) Eljárás és berendezés bevont üvegáram továbbítására üveg gyártásánál
(11) 215.188
(21) P 92 00092
(54) Eljárás rekombináns IgA-proteáz elõállítására
(11) 216.501
(21) P 94 02060
(54) Berendezés és eljárás pontosan szabályozható világítás elõállítására, berendezés távoli célfelület több, egymástól élesen elhatárolódóan különbözõ fényerõsséggel való megvilágítására, valamint
eljárás és rendszer versenypálya világítására

(11) 220.484
(21) P 96 01079
(54) Építõpanel, panelgyártási eljárás, épületszerkezeti alapozáspanel,
épületalapozás, eljárás burkolóelem utószilárduló anyagú felületre történõ rögzítésére, épületszerkezet, többszintes épület, valamint háromdimenziós szerkezet
(11) 220.914
(21) P 99 00967
(54) Kézi készülék film átvitelére hordozófóliáról szubsztrátumra
(11) 221.128
(21) P 96 00115
(54) Poliamidbázisú töltelékáruhéjak és eljárás elõállításukra
(11) 222.193
(21) P 00 00169
(54) Helytakarékos plombaszerkezet
(11) 222.292
(21) P 98 00122
(54) Nagy érzékenységû relé, eljárás nagy érzékenységû relé érintkezõfelületének bevonására
(11) 222.610
(21) P 98 01657
(54) Gyûjtõkarton és a gyûjtõkartonnal kialakított gyûjtõcsomag

(11) 217.291
(21) P 92 02991
(54) Forgócsapos gömbcsap

(11) 222.721
(21) P 98 00851
(54) Automatikus recirkulációs szelep

(11) 218.430
(21) P 95 02330
(54) Eljárás sertés reproduktív és légzésiszindróma-vírus (PRRSV) tenyésztésére, és annak alkalmazása vakcinában

(11) 222.961
(21) P 98 01118
(54) Kompozíció és eljárás újrafelhasználáshoz pépesíthetõ páraszigetelõ bevonat elõállítására flexibilis csomagolóanyaghoz

(11) 218.696
(21) P 95 00220
(54) Hirdetõberendezés

(11) 223.079
(21) P 99 00155
(54) Eljárás szerves diszulfidok és poliszulfidok elõállítására
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(11) 223.373
(21) P 98 02081
(54) Tampont felhelyezõ eszköz nõk számára, higiéniai célokra

(11) 225.190
(21) P 02 04408
(54) Izzítógyertya belsõ égésû motorhoz

(11) 223.383
(21) P 02 00118
(54) Egy izomonoolefin és egy vinil aromás monomer szilánnal ojtott
kopolimerei, és eljárás elõállításukra

(11) 225.219
(21) P 96 00116
(54) Benzofenontartalmú fungicid készítmény, eljárás a hatóanyagok
elõállítására és fitopatogén gombák pusztítására szolgáló eljárás

(11) 223.583
(21) P 97 02433
(54) Tömítõszerkezet betonhézagok tömítésére

(11) 225.298
(21) P 02 04111
(54) Új eljárás alfa-(2,4-diszulfo-fenil)-N-terc-butil-nitron és gyógyszerészetileg elfogadható sói elõállítására

(11) 223.789
(21) P 98 00411
(54) Eljárás emlõsökbõl kinyert szövetek és tenyésztett szövetekvivalensek hidegtartósítására és tárolására

(11) 225.364
(21) P 04 00556
(54) Ütõfej-elrendezés

(11) 223.985
(21) P 01 01667
(54) Eljárás optimális optikai törlõ- és íróteljesítmény meghatározására, és az eljárás foganatosítására szolgáló regisztrálóberendezés

(11) 225.920
(21) P 96 01967
(54) Pirrolo[2,3-d] piridazin-származékok, eljárás elõállításukra és az
ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(11) 224.155
(21) P 02 00654
(54) Induktív érzékelõ, különösen fordulatszám-érzékelõ

A rovat 55 db közlést tartalmaz.

(11) 224.329
(21) P 03 00220
(54) Biztonsági csomagolás kitenni szándékozott termékhez

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

NF4A

(11) 224.509
(21) P 03 00200
(54) Hõenergia-számláló termooszloppal

(11) 212.536
(21) P 92 03673
(54) Csomómentesítõ készülék, valamint portovábbító berendezés

(11) 224.541
(21) P 01 05088
(54) Szálerõsítésû kerámiatest, eljárás annak elõállítására, továbbá
féktárcsa, és eljárás annak elõállítására

(11) 218.313
(21) P 96 03021
(54) Gépesített gépjármûtároló berendezés automatizált parkolóházak
elõnyös kialakításához

(11) 224.574
(21) P 01 02628
(54) Világítótest mind közvetlen, mind közvetett megvilágításhoz

(11) 219.556
(21) P 97 02010
(54) Hamvasztóberendezés

(11) 224.612
(21) P 98 00299
(54) GnRH-leukotoxin kimérák

(21) P 03 03412
(54) Eljárás és berendezés termálvíz gyógysótartalmának koncentrálására

(11) 224.632
(21) P 00 02616
(54) Tárolódoboz italokhoz vagy más folyadékokhoz kiugró csutorával, valamint alaptag

(21) P 04 02374
(54) Környezetkímélõ baktériumkeverék és eljárás annak alkalmazására, különösen a napraforgó termesztésében

(11) 224.903
(21) P 03 00014
(54) Földfelszín fölé emelt egysínû kötött pályás közlekedési rendszer
A rovat 5 db közlést tartalmaz.
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