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 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 511 ) 16 Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépekés irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék (az osztály betűrend szerinti jegyzékében szereplő valamennyi áru).

35 Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend szerinti

 jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

36 Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek (az osztály betűrend szerinti jegyzékében

 szereplő valamennyi szolgáltatás).
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 ( 541 )  Hajrá, Magyarország! Hajrá, magyarok!

 ( 511 ) 41 Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, kulturális tevékenység, közéleti tevékenység; akadémiák (oktatás),

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (gyakorlat), bálok szervezése, elektronikus desktop kiadói

tevékenység, előadóművészek szolgáltatásai,eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása, fogadások

tervezése (szórakoztatás), gyakorlati képzés (szemléltetés), klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás),

konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése éslebonyolítása, kulturális vagy nevelési célú

kiállítások szervezése, oktatás, oktatási tárgyú információk, online elérhető elektronikus publikációk, rádiós

szórakoztatás, riporteri szolgáltatások, show-műsorok, show-műsorok szervezése (impresszáriószolgáltatásai),

sport edzőtábori szolgáltatások, sportversenyek rendezése, szabadidős szolgáltatások nyújtása, szemináriumok

rendezése és vezetése, szórakoztatás, szórakoz(tat)ási tárgyú információk, szövegek kiadása (nem reklámcélú),

televíziósszórakoztatás, testnevelés, vallásoktatás, versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás),

videofilmgyártás, zene összeállítása, zenekarok szolgáltatásai, zenés kabarék, varieték, éjszakai klubok, élő

 előadások bemutatása, üdülési tárgyú információ,üdülőtáborok szolgáltatásai (szórakoztatás).

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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