
Ideiglenes szabadalmi oltalom

megszûnése elutasítás miatt FC4A

(21) P 04 02538
(54) Eljárás a kulturális örökség digitális dokumentumainak megõrzé-

sére és pedagógiai közvetítésére

(21) P 97 01894
(54) Eljárás és berendezés celluzóz szállítására vizes/tercier aminoxi-

dos oldatban

A rovat 2 db közlést tartalmaz.

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszûnése
lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt FA9A

(21) P 00 00982
(54) Eljárás 1,1-dioxo-penicillánsav-származékok elõállítására

(21) P 00 03046
(54) Benzo[5,6]ciklohepta[1,2-b]piridin-N-oxid-származékok, alkal-

mazásuk és az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 02 01980
(54) Eljárás benzamidszármazék elõállítására és az eljárás közbensõ

termékei

(21) P 03 03712
(54) Peroxiddal térhálósítható polimerkeverékek

(21) P 03 03758
(54) Heterociklilalkil-piperidin-származékok és elõállításuk, valamint

az ezeket tartalmazó gyógyszerkészítmények

(21) P 04 00796
(54) Diabeteses betegek hasnyálmirigyének normál mûködését elõse-

gítõ készülék

(21) P 04 01356
(54) Kendõadagoló

(21) P 05 00669
(54) Eljárás acenaftén perhidroacenafténné történõ hidrogénezésére

(21) P 05 01007
(54) Energia-átalakító berendezés

(21) P 06 00814
(54) Angiogenezis aktiválására alkalmas peptidek, alkalmazásuk és

ezeket tartalmazó gyógyszerek

(21) P 06 00918
(54) 3-Benzénszulfonil-kinolin származékok, eljárás elõállításukra, a

vegyületeket tartalmazó gyógyszerkészítmények és az eljárás
intermedierjei

(21) P 07 00548
(54) Szavazatszámláló rendszer

(21) P 07 00596
(54) Árverezõ rendszer

(21) P 07 00713
(54) Eljárás és berendezés adalékanyagok, illetve vízköd ultrahanggal

történõ elõállítására, és a belsõ égésû motorok égésterébe való
bejuttatására

(21) P 08 00068
(54) Daganatos, rákos betegségek gyógyítása

(21) P 08 00071
(54) Binokuláris képmegjelenítõ készülék

(21) P 08 00123
(54) Fotonikus kristály fényvezetõ szál fordított diszperziós karakte-

risztikával

(21) P 08 00124
(54) Tömörítõeljárás és rendszer képkockákból álló jelfolyam átvitelére

(21) P 08 00429
(54) Jelzõegység betörésvédelmi rendszerhez

(21) P 08 00652
(54) Közlekedési jelzõkészülék és közlekedési jelzési eljárás

(21) P 98 01109
(54) Ciklosporintartalmú lágy zselatinkapszula-készítmények

(21) P 05 00628
(54) Tárolóeszköz egy vagy több lezárt csomagoláshoz

(21) P 09 00197
(54) Olanzapin-dihidroklorid-trihidrát, eljárás elõállítására, alkalma-

zása és az ezt tartalmazó gyógyászati készítmények

A rovat 23 db közlést tartalmaz.

Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése díjfizetés hiányában MM4A

(11) 224.000 (21) P 99 01395
(54) Robbanóanyagok kimutatása és biodegradálása

A rovat 1 db közlést tartalmaz.
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Végleges szabadalmi oltalom
megszûnése lemondás miatt MH4A

(11) 225.505 (21) P 02 02963
(54) Eljárás R-(-)-tamszulozin-hidroklorid elõállítására és új közbensõ

termékek

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalom korlátozása MF4A

(11) 220.236 (21) P 94 03366
(54) Hepatitis B felszíni antigént és egyéb antigéneket tartalmazó,

kombinált oltóanyagok

A rovat 1 db közlést tartalmaz.

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése NF4A

(21) P 01 02478
(54) A HCV-burokfehérjék által alkotott részecskék alkalmazása vak-

cinázásban

(21) P 07 00344
(54) Folyadékleválasztó berendezés

(21) P 07 00351
(54) Folyadékleválasztó eszköz

(21) P 98 01094
(54) Eljárás azitromicin elõállítására

A rovat 4 db közlést tartalmaz.
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