Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítõ – 114. évfolyam 5. szám II. kötet, 2009.05.28.
Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt

FC4A

(21) P 01 00302
(54) Eljárások a szerin/treonin protein-kináz funkció módositására
5-azakinoxalin-vázas vegyületekkel

(21) P 00 04677
(54) Eljárás a bõr állapotának javítására
(21) P 00 04929
(54) Cellulózalapú polimerek, ezeket tartalmazó mosószer és mosási
adalékanyag-készítmény

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(21) P 00 04453
(54) Steril kendõ

(21) P 01 00240
(54) Eljárás a bõr egészséges állapotának fenntartására vagy javítására
FD9A

(11) T/71 119
(21) P 94 02726
(54) 1,2,4-Benzotriamin-oxid-származékokat tartalmazó, rákos daganatok kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények
(21) P 00 01112
(54) Heterogyûrûs tioészterek és ketonok, valamint a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 00 03383
(54) 13C, 15N, 2H-Jelzett fehérjék NMR-es szerkezetmeghatározásokhoz, eljárás elõállításukra, ilyen fehérjéket tartalmazó tápközegek és eljárás peptidszekvenciák háromdimenziós szerkezetének meghatározására
(21) P 00 03467
(54) Benzamidoximszármazékok, intermedierjeik, eljárás elõállításukra és alkalmazásuk fungicidként

(21) P 01 02589
(54) Adenozin A3 receptor modulátorok és gyógyászati alkalmazása
(21) P 01 03578
(54) Az oszteoprotegerin-ligand aktivitásának csökkentõ szabályozására szolgáló eljárás
(21) P 01 03741
(54) Nemvizes szuszpenzió-koncentrátumok
(21) P 01 03753
(54) Aljzat érintkezõ villamos csatlakozókhoz
(21) P 01 03969
(54) Új 6-(4-fenilbutoxi)hexilamin-származékok és alkalmazásuk
szalmeterol elõállítására
(21) P 01 04060
(54) Benzamid-származékok és felhasználásuk citokin-inhibitorként,
eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 00 03511
(54) Hepatitisz-B vírus polipeptidek
(21) P 00 03644
(54) 2,3-Diaril-pirazolo[1,5-b]piridazin-származékok, ezeket tartalmazó gyógyászati készítmények ciklooxigenáz 2(COX-2) gátlására, valamint eljárás a vegyületek elõállítására
(21) P 00 03654
(54) Rugalmas bevonórendszer, amely UV-fénnyel kikeményíthetõ,
izocianátcsoport-tartalmú uretán(met)akrilátot tartalmaz, és a bevonórendszer alkalmazása

(21) P 01 04254
(54) Ezrin szabályozó/kihajtogató peptidek
(21) P 01 04295
(54) Átmenetifémmel komplexet képezõ szerves anyag alkalmazása
fehérítõkészítmény elõállítására és eljárás szubsztrátum fehérítésére
(21) P 01 04470
(54) Orális sertraline-koncentrátum és eljárás az elõállítására

(21) P 00 03738
(54) Nagy formátumú tintasugaras színes nyomtató

(21) P 02 02650
(54) Fibrinolitikusan aktív polipeptid

(21) P 00 03779
(54) Lezárt, szögletes elem és eljárás annak elõállítására
(21) P 00 04336
(54) Készítmény alkoholistákban fellépõ megvonási tünetek és alkohol iránti ellenállhatatlan szükségérzet elnyomására és az alkohol
túlzott mértékû fogyasztásának megelõzésére egészséges alanyokban

(21) P 02 02654
(54) Fibrinolitikus anyag gyógyszerészeti készítményei és eljárás az
elõállításukra
(21) P 02 02695
(54) Alacsony feszüléscsökkenésû elasztomer anyagok
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(21) P 02 02709
(54) Lélegzõ, bõrápoló készítményt tartalmazó abszorbens cikk

(21) P 03 02976
(54) Könnyûszerkezetes épület, egységcsomaggá szerelhetõ szerkezeti elemekbõl

(21) P 02 02731
(54) o-Ánizsamid-származékok, eljárás az elõállításukra és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 03 03044
(54) Eljárás a különbözõ kultúrnövények fagykártól való megvédésére
szolgáló anyag készítésére és felhasználására

(21) P 02 03112
(54) Eljárás lámpákhoz való szubsztrátumokon lévõ vizes vagy nedves
bevonatok szárítására, eljárás bevonattal ellátott fénycsõ elõállítására, valamint fénycsõ

(21) P 03 03112
(54) Variálható alakzat

(21) P 02 03176
(54) Szimetikont tartalmazó orális, szilárd adagolási forma

(21) P 03 03655
(54) Proliferatív ileitis elleni hatékonyabb vakcinák, elõállításuk és
alkalmazásuk

(21) P 02 03240
(54) Sziláncsoporttal szubsztituált para-aminofenol- vagy para-feniléndiamin-származékot tartalmazó festékkészítmény

(21) P 04 00016
(54) Új vegyületek
(21) P 04 01519
(54) Autológ T-sejt-vakcinák

(21) P 02 03772
(54) Diagnosztikai berendezés
(21) P 03 00808
(54) Triazolopirimidin-származékot tartalmazó fungicid formuláció

(21) P 04 01653
(54) Eljárás adagformázásra, és berendezés gyógyszeradag kialakítására

(21) P 03 01037
(54) Magnetooptikai kapcsolóelem Faraday-rotátorral

(21) P 04 01823
(54) Eszköz és eljárás elektronikus dokumentumok aláírására

(21) P 03 01161
(54) Az 5-[4-[2-[N-metil-N-(2-piridil)-amino]-etoxi]-benzil]-tiazolidin-2,4-dion-maleát új polimorf formái és eljárás azok elõállítására

(21) P 04 01824
(54) Elrendezés és eljárás elektronikus dokumentumok hitelesítésére

(21) P 03 01198
(54) 17alfa-Fluoralkil szteroidok, eljárás ezek elõállítására, és ezeket
tartalmazó gyógyászati készítmények
(21) P 03 01226
(54) Gyógyszerészeti szempontból hasznosítható etidronát-dinátrium
izolálására szolgáló módszer

(21) P 04 01901
(54) Szerkezet extrudálószerszámból kilépõ mûanyag fóliatömlõ külsõ hûtésére
(21) P 04 01991
(54) Eljárás szubsztituált imidazo[1,2-a]-5,6,7,8-tetrahidropiridin-8on-származékok elõállítására

(21) P 03 01557
(54) Automatikus lóidomító rendszer
(21) P 03 02407
(54) Új eljárás (S)-N-terc-butil-1,2,3,4-tetrahidroizokinolin-3-karboxamid elõállítására és az eljárás intermedierjei

(21) P 04 01993
(54) Eljárás és berendezés szerves tartalmú hulladék kezelésére
(21) P 04 02049
(54) Rekombináns anti-oszteopontin ellenanyag és annak használata

(21) P 03 02592
(54) Hordozható és összecsukható kutyaillemlapát
(21) P 03 02716
(54) Eljárás fügefalevélbõl, diólevélbõl készült testápoló készítmény
elõállítására
(21) P 03 02863
(54) Téglatest formából gyökerezõ elõre gyártható elemekbõl összeállítható vázszerkezet
(21) P 03 02894
(54) Szaniter szerelvényhez való kartus

(21) P 04 01836
(54) Eljárás segédinformáció kinyerésére adatbázisból

(21) P 04 02158
(54) Rekombináns fehérjék elõállítási eljárása eukarióta sejtekben
(21) P 04 02338
(54) Spiro-hidantoin-vegyületek, alkalmazásuk gyulladásgátló szerekként, a vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és intermedierek a vegyületek elõállítására
(21) P 04 02376
(54) Imidazol-4-karboxamid-származékok, elõállításuk és az ezeket
tartalmazó, elhízás kezelésére alkalmas gyógyszerkészítmények
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(21) P 04 02378
(54) Gyulladáskeltõ citokinokat gátló spirociklikus 6,7-dihidro-5Hpirazolo[1,2-a]pirazol-1-onok és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 98 02033
(54) Benzilidén-kámfort és/vagy dibenzoil-metánt és/vagy triazint és
dialkil-tartarátot tartalmazó fényvédõ készítmények és kozmetikai alkalmazásuk

(21) P 05 00238
(54) Interleukin-12 alkalmazása állatgyógyászati vakcina adjuvánsként

(21) P 99 00617
(54) ACAT gátló és lipoperoxidációt gátló új indol-, indolin- vagy tetrahidrokinolin-származékok, alkalmazásuk, a vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények

(21) P 05 00887
(54) Általános fa-, fém- és egyéb ipari területen alkalmazható gépi szalagcsiszoló berendezés, amely alkalmas az adott munkadarab
összes felületének és a felületek találkozásánál kialakult élek/sarkok és íves lekerekítések egyidejûleg történõ csiszolására
(21) P 05 00898
(54) Elemkészlet rész és egész összefüggésének megjelenítésére

(21) P 99 01674
(54) Új gyógyszerkombináció
(21) P 99 03063
(54) Új tilozinszármazékok és eljárás elõállításukra
(21) P 99 03073
(54) Streptomyces avermitilist szabályozó gének megnövelt avermectin-termeléshez

(21) P 05 00984
(54) Szinergetikus peszticid készítmények
(21) P 06 00297
(54) Önelkerülõ csiszolószemcse-elrendezéssel készített csiszolószerszámok
(21) P 06 00391
(54) Eljárás erõmûvi melléktermékek hasznosítására

(21) P 99 03240
(54) Eljárás halogénezett fenilmalonátok elõállítására
(21) P 99 03443
(54) Aralkil- vagy aralkilidéncsoportot tartalmazó heterociklusos laktámok és imidek
(21) P 99 04026
(54) Sibutraminanalógok alkalmazása diabetes kifejlõdésének megelõzésére

(21) P 06 00433
(54) Ablak-, illetve üvegfelület-tisztító módszer
(21) P 06 00456
(54) Ehetõ emulziót tartalmazó, kenhetõ készítmény

(21) P 99 04177
(54) Humán mellékpajzsmirigyhormon-szerû protein elleni ellenanyagok

(21) P 06 00507
(54) Levegõtisztító berendezés

(21) P 99 04239
(54) Fehérjék nagymértékû expressziója

(21) P 06 00864
(54) Gyógyászati készítmény az elhízás csökkentésére
(21) P 07 00019
(54) Eljárás elasztomerek szabályozható finomõrlésére ultra nagy
nyomású folyadéksugaras lefejtéssel
(21) P 07 00094
(54) Szivárgásiteszt-készülék autókba beépítendõ kábelkorbácsok
vizzáró alkatrészeinek szerelés utáni ellenõrzésére

(21) P 99 04501
(54) Módosított aminosavak, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra
(11) T/74 161
(21) P 03 02996
(54) Piridazino-kinolin-vegyületek, eljárás elõállításukra, ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és intermedierjeik
A rovat 89 db közlést tartalmaz.

(21) P 07 00181
(54) Rendszer és eljárás csoporton belüli kommunikáció támogatására
a csoport tagjainak helyzetét meghatározó információval mobil
távközlési rendszer SMS szolgáltatásának igénybevételével

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FA9A

(21) P 07 00273
(54) Villamos energiát elõállító öntápláló plazmacella

(21) P 00 04045
(54) Eljárás anionos agyag-anyagok elõállítására és felhasználására

(21) P 07 00413
(54) Segédeszköz jeltovábbító vezetékek kábelcsatornákban történõ
mozgatásának megkönnyítésére

(21) P 01 00340
(54) Eljárás alkatrészek megmunkálására elektromágneses sugárzással

(21) P 08 00227
(54) Eljárás üreges csiszolótestek elõállítására

(21) P 02 02976
(54) Izzólámpa gépjármû-fényszórókhoz
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(21) P 04 02008
(54) Hõszigetelõ rétegelt szövet

(11) 206.734
(21) 5121/89
(54) Eljárás olefinek polimerizálására szolgáló katalizátorkészítmény
és szilárd katalizátorkomponens elõállítására

(21) P 04 02270
(54) [1,2,4]Triazolo[1,5-c]pirimidin-5-il-aminok mint adenozin A2a
receptor antagonisták és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 04 02324
(54) [1,2,4]-Triazolo[1,5-a]piridin- és [1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidinszármazékok mint adenozin A2a receptor antagonisták és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények
(21) P 05 01210
(54) Biztonsági gyermekágy gépkocsiba

(11) 207.696
(21) 4811/89
(54) Eljárás fafeldolgozás és egyéb faipari technológia során keletkezõ
és egyéb más célra nem használható fahulladék hasznosítására,
komposztálására
(11) 207.736
(21) 2859/91
(54) Eljárás (1S)-Nalfa-(1-karboxi-3-fenilpropil)-L-lizil-L-prolin-dihidrát elõállítására

(21) P 06 00182
(54) Citarcan méhpálca méhtartalom-savanyító méhpálca

(11) 207.837
(21) 2858/91
(54) Eljárás N alfa-alkilezett lizin-származékok elõállítására

(21) P 06 00187
(54) Rögzítõegység hordozható eszközökhöz
(21) P 07 00123
(54) Eljárás nagyméretû anyagok megmunkálására, valamint az eljárás foganatosítására szolgáló berendezés
(21) P 07 00142
(54) Eljárás árusító automatákból történõ mobiltelefonos vásárlások
lebonyolítására, valamint automata vásárlási rendszer az eljárás
foganatosítására
(21) P 07 00155
(54) Telekommunikációs készülék és eljárás telekommunikációra
(21) P 07 00283
(54) Gépjármû szélvédõjére felragasztható mûanyag tok autópálya
matrica és parkolási idõt igazoló okmány tárolására
(21) P 07 00305
(54) Eljárás sugárzó elemek csomagolására, valamint egy csomag

(11) 207.867
(21) 6005/90
(54) Eljárás benzopiranon-béta-D-tioxilozid-származékok és ezeket
tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására
(11) 208.323
(21) 2857/91
(54) Eljárás N-alfa-alkilezett- L-lizil-L-prolin-diészter-származék
maleátjának elõállítására
(11) 212.138
(21) 3084/91
(54) Eljárás és berendezés dokumentációk elkészítéséhez
(11) 213.032
(21) P 92 02930
(54) Herbicid hatású mikroemulzió
(11) 213.065
(21) P 95 00384
(54) Tetõszerkezet, illesztõkeret ilyen tetõszerkezethez, továbbá eljárás ilyen illesztõkeret gyártására
(11) 213.544
(21) 6025/90
(54) Szûrõelem, fõleg cigarettához és eljárás az elõállítására

(21) P 07 00379
(54) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

(11) 213.848
(21) 2847/91
(54) Eljárás és berendezés üvegszálak kialakítására

(21) P 99 01205
(54) Tartós hatóanyag-leadású részecskék

(11) 213.945
(21) P 93 02476
(54) Szinergetikus hatású herbicid készítmények és gyomirtó eljárás a
készítmények alkalmazásával

A rovat 16 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

(11) 207.350
(21) 5572/89
(54) Eljárás növelt mennyiségû humán szérum albumin elõállítására
fermentáció útján

MM4A

(11) 203.850
(21) 4726/89
(54) Eljárás ammónia katalitikus oxidációja során keletkezõ gázelegy
átalakítására, mindenekelõtt dinitrogén-oxid tartalmának csökkentésére

(11) 214.190
(21) P 95 02844
(54) Füstölt sajt és eljárás annak elõállítására
(11) 214.469
(21) P 94 00718
(54) Gépjármû parkoló berendezés

(11) 205.340
(21) 5920/90
(54) Eljárás N-alkilált alanin származékok elõállítására

(11) 215.110
(21) P 92 03024
(54) Eljárás szubsztituált taxánszármazékok és hatóanyagként ilyen
vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 205.945
(21) 6266/90
(54) Eljárás alfa-klór-foszfor-ilidek elõállítására

(11) 215.345
(21) 5018/89
(54) Eljárás szellõzõrács elõállítására
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(11) 215.663
(21) P 92 00993
(54) Eljárás és szabályozókészülék adatsávokkal rendelkezõ adathordozó felvevõ/lejátszó feje adatsávokra keresztirányú mozgásának
szabályozására
(11) 215.665
(21) P 93 00919
(54) Eljárás teletext adatok átvitelére
(11) 216.275
(21) P 94 02794
(54) Eljárás 1,4-diszubsztituált-5(4H)-tetrazolinon-származékok elõállítására
(11) 216.788
(21) P 92 02923
(54) Eljárás ciklusos nitronszármazékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 220.476
(21) P 99 01058
(54) Kitágítható endovaszkuláris feszítõkeret
(11) 220.740
(21) P 99 01181
(54) Eljárás spirálos sörték elõállítására
(11) 220.935
(21) P 00 03838
(54) Szerkezeti elrendezés pénztárgéprõl vezérelt fiók fedelének reteszelésére és oldására
(11) 220.981
(21) P 00 00294
(54) Szerkezet csõ alakú feszítõkeret transzluminális behelyezésére és
endovaszkuláris graft eszköz

(11) 217.505
(21) P 97 01550
(54) Berendezés és eljárás rétegelt üvegfolyam formálására

(11) 221.201
(21) P 92 00873
(54) Eljárás sugárérzékenyítõkként és szelektív citotoxikus szerekként
használható 1,2,4-benzo-triazin-oxid-származékok és ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

(11) 217.743
(21) P 93 00565
(54) Eljárás forgó adathordozó adatolvasáskor az adathordozóra irányított fénysugár névleges értékre való szabályozására, és elrendezés az eljárás megvalósítására

(11) 221.481
(21) P 98 00136
(54) Növekedési hormon felszabadulását elõsegítõ, D-2-alkil-triptofánt tartalmazó oligopeptidek, alkalmazásuk és ezeket tartalmazó
gyógyszerkészítmények

(11) 217.957
(21) 5897/90
(54) Eljárás bázisos ionogén hatóanyag-akrilát mûgyanta aggregátum
elõállítására
(11) 218.159
(21) P 95 01479
(54) Kiszorításos kromatográfiás eljárás tisztított hemoglobintermék
elõállítására
(11) 218.403
(21) P 94 00931
(54) Jelzõtábla vizuális jelzéssel és a jelzést megvilágító fényforrással,
valamint eljárás a jelzõtábla kialakítására
(11) 218.432
(21) P 93 02669
(54) Eljárás cellulózalapú és kevert szálas textíliák koptatási tulajdonságainak javítására

(11) 221.824
(21) P 98 02148
(54) Eljárás oxigént felhasználó mikroorganizmusok antibiotikum-érzékenységének meghatározására
(11) 221.855
(21) P 98 00853
(54) Szubsztituált piridin-, pirimidin- és triazinszármazékok és ilyen
vegyületeket tartalmazó gyógyászati készítmények
(11) 221.856
(21) P 97 02260
(54) Aeroszol gyógyszerkészítmények
(11) 222.057
(21) P 99 03188
(54) Baki bosc fajtanevû körtefajta (Pyrus communis L.)
(11) 222.862
(21) P 01 03278
(54) Vertikális malom

(11) 218.721
(21) P 94 01349
(54) Forgó rendszerû mûanyagfúvó-formázó gép

(11) 223.026
(21) P 98 02149
(54) Folyadékok és gázok oxigénkoncentrációjának meghatározására
alkalmazható szilárdtest mûanyag szenzor

(11) 219.035
(21) P 97 01559
(54) Eljárás és berendezés burkolt üvegáram létrehozására
(11) 219.062
(21) P 96 00604
(54) Fonatgyûrûkkel egymáshoz rögzített lemezekbõl és a fonatból készült védõöltözet
(11) 219.148
(21) P 95 02618
(54) Cellulóz-hidrát-alapú, tömlõ alakú, belsõ felületén füstpáclével
impregnált, élelmiszer-burkolat, eljárás ilyen elõállítására és alkalmazása
(11) 219.754
(21) P 97 01535
(54) Gyermek általi mûködtetést megakadályozó reteszelõbetét szórópisztolyokhoz

A rovat 49 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt
(11) 224.570
(21) P 99 00422
(54) Új fehérjék és eljárások a fehérjék elõállítására
A rovat 1 db közlést tartalmaz.

(11) 220.457
(21) P 99 03816
(54) Fedõanyag gombatermesztõ ágyásokhoz és prizmákhoz
(11) 220.475
(21) P 97 01528
(54) Padlóburkolat és eljárás annak elõállítására
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Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése
(11) 219.720
(21) P 95 03514
(54) Eljárás zsírsav-alkil-észterek elõállítására
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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése
(11) 222.541
(21) P 00 02556
(54) Vércukorszintet csökkentõ és szinten tartó készítmény

(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

(21) P 03 01896
(54) Cipõtalpba épített szellõztetõ szerkezet
(21) P 03 01905
(54) Eljárás és extrudálószerszám extrudált termékek, fõleg mûanyag
fóliatömlõk gyártásához

(21) P 06 00573
(54) Többcélú biztonsági fólia, különösen tûzgátló fólia

(21) P 03 02835
(54) Nagy fényességgel rendelkezõ narancssárga-kibocsátó elektrolumineszcens foszfor és eljárás a készítésére

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

(21) P 03 02895
(54) Eljárás, elõfizetõi terminál, videokóder és számítógéppel olvasható program termék videoképkockák kódolására távközlési
rendszerben

Szabadalmi oltalom megszûnését megállapító
határozat visszavonása
(11) 225.788
(21) P 03 00570
(54) Cestrum sárga levélfodrosodás vírus promoterek

(21) P 03 03528
(54) Tömlõdugattyú-hüvely kombináció, pumpa, lökésgátló és munkahenger
A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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