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Szabadalmi oltalom megszûnése és újra érvénybe helyezése

Szabadalmi oltalom megszûnése
és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése elutasítás miatt
(11) T/76 343
(21) P 96 03584
(54) Meiózis szabályozására alkalmas szterolszármazékok

FA9A

(21) P 00 00571
(54) Eljárás és berendezés mobil állomás sebességének megbecsülésére celluláris kommunikációs hálózatban

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

FC4A

(21) P 01 01627
(54) Neuropszichiátriai rendellenességek kezelésére alkalmas gyógyászati készítmények
FD9A

(21) P 04 02193
(54) Cihlodextrinnel gyosított komplex talajkezelési technológiák
(21) P 06 00738
(54) Lágyítómentes mûanyag fóliából (lemezbõl) vázszerkezet nélküli
mobil garázs és tárolóhelyiség
(21) P 06 00747
(54) Amerikai futball szabályai szerint játszható asztali labdajáték

(21) P 01 02936
(54) Új eljárás N,N,6-trimetil-2-(4-metilfenil)imidazo[1,2-a]piridin-3-acetamid és sói elõállítására
(21) P 01 03364
(54) Egyenes hengerhéj felületek alkalmazása pontalapoknál
(21) P 02 01634
(54) In vivo festékvegyületek diszplasztikus szövetek azonosítására
(21) P 02 03863
(54) Az axon növekedés Nogo-receptor közvetítette blokkolása

(21) P 06 00807
(54) Eljárás és berendezés nyílt és zárt égésterû fûtõberendezések füstgázainak elvezetésére gravitációs és túlnyomásos kéménycsõben
(21) P 06 00829
(54) Szõlõtörkölybõl elkülönített hatóanyag-hordozók, eljárás elõállításukra, ezekbõl származó élelmiszerek, gyógytermékek, kozmetikai készítmények és alkalmazásuk
(21) P 06 00830
(54) Eljárás és berendezés vasalóasztal vasalófelületeivel együtt mozgó és térben állítható vasalótartóra
(21) P 06 00884
(54) Osztott táblajáték

(21) P 03 01665
(54) Orexin receptor antagonista hatású benzazepinek és hasonló heterociklusos származékok
(21) P 07 00380
(54) Higanytartalmú golyó/k rögzítése kisnyomású gázkisülõ lámpában
(21) P 07 00381
(54) Riasztóberendezés egészségre veszélyes elektromágneses tér jelzésére

A rovat 9 db közlést tartalmaz.

(21) P 06 00888
(54) Eljárás ultrajódozott aminosavakat tartalmazó jódozott kazein
elõállítására polijodid-ionokkal végzett oxidatív jódozási reakcióban
(21) P 06 00899
(54) Az ivóvíz és szennyvíz mennyiségének 35-45%-os egyidejû megtakarításának új lehetõsége, annak elve és gyakorlata
(21) P 99 04220
(54) Arginint tartalmazó táplálékkiegészítõ- és gyógyszerkészítmények és eljárás elõállításukra

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában
(11) 209.691
(54) Szigetelõelem

MM4A

(21) 7017/90

(11) 209.885
(21) 7016/90
(54) Zsinór alakú tömítõeszköz
(11) 210.076
(21) P 92 03436
(54) Eljárás a 16-os helyzetben kvaternerezett, aminocsoporttal
szubsztituált androsztánszármazékok és ezeket hatóanyagként
tartalmazó gyógyszerkészítmények elõállítására

A rovat 10 db közlést tartalmaz.
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(11) 212.536
(21) P 92 03673
(54) Csomómentesítõ készülék, valamint portovábbító berendezés

(11) 225.168
(21) P 04 00509
(54) Hangfalelrendezés házimozirendszerekhez

(11) 212.584
(21) P 92 03681
(54) Eljárás piperazinszármazék elõállítására

A rovat 13 db közlést tartalmaz.

(11) 212.757
(21) 3649/91
(54) Tartály – különösen erjesztõtartály – mozgó alkatrész nélküli
keverõvel

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt

MH4A

(11) 212.870
(21) P 93 01556
(54) Eljárás 2-amino-fahéjsav-észter-származékok elõállítására

(11) 226.172
(21) P 01 01784
(54) LGR20 fajtanevû, beltenyésztett napraforgóvonal (Helianthus
annuus L.)

(11) 216.457
(21) P 94 00489
(54) Eljárás kazettás felvevõkészülékben helyzetmeghatározásra

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

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

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

(11) 223.798
(21) P 00 04740
(54) Eljárás vizek szennyezõ anyagainak eltávolítására alkalmazott
tisztítási technológiák hatásfokának javítására, idõ- és vegyszerigényének csökkentésére
(11) 224.537
(21) P 01 04967
(54) Borotválkozásnál, szõrtelenítésnél használható szõrpuhító és bõrkímélõ hatású kozmetikai készítmény

NF4A

(11) 226.443
(21) P 04 02012
(54) Kézi kormány nélküli lábbal hajtható kerekes hobbi- és/vagy
sporteszköz
(21) P 00 00149
(54) Alacsony maradék monomer koncentrációjú ragasztóanyagok és
eljárás ezek elõállítására
(21) P 05 00898
(54) Elemkészlet rész és egész összefüggésének megjelenítésére

(11) 225.076
(21) P 05 00521
(54) Eljárás és rendszer fizetõeszköz átutalására
A rovat 3 db közlést tartalmaz.
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