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PROTECTION OF THE APPELLATIONS OF ORIGIN FOR SPARKLING WINES –
PART I
Orsolya Szentkirályi
The main points of the article are the importance, the history and the legal regulation
concerning the protection of appellations of origin of sparkling wines. Being a product
with signiﬁcant value added, sparkling wines play az important role in the agriculture of
the aﬀected countries. After describing diﬀerent technologies of preparing sparkling wines
and enumerating factors inﬂuencing terroir, basic concepts and functions of geographical
indications are interpreted. At the end of the ﬁrst part the history of international legal
regulation is examined.

THE APPEARANCE OF COPYRIGHT IN TRADE MARK LEGISLATION – PART I
Dr Ádám Miklós Sulyok
The ﬁrst part of the article deals with the emergence of copyright and trademark protection.
The article gives a detailed account of the role copyright law plays in trade mark protection
through the analysis of national and international laws and regulations.

THE DEVELOPMENT OF CHINESE COPYRIGHT – PART I
Péter Mezei
The article introduces the historical reasons for the lack of copyright protection in China.
These reasons include the philosophical/ethical background in China (that emphasized the
society’s interest over indivual claims), state control (emperors and the Communist Party’s
willingness to control the ﬂow of information in the country) and the lack of marketability
of creative works. The article discusses the periods of ancient China, Chinese Republic,
People’s Republic of China until 1990, when the ﬁrst Copyright Act was accepted.
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változni.Technológiai kutató és vállalkozó vagyok, aki megtanulta, hogy észrevegye az eltérést
aközött, ahogyan a dolgok vannak, és ahogyan lehetnének. Így olyan kérdéseket tehetek fel,
amelyekre a válaszok egy jobb jövő felé mutatnak”.
Merészen eretnek, lényegbevágó kérdések következnek – íme néhány az indítók közül:
„Miért a tőke ﬁzet kevesebb adót, ha annyira felhalmozódott, hogy a legnagyobb része a
partvonalon ücsörög passzívan, ahelyett hogy munkába állítanák a gazdaságunkban?”
„Miért tekintjük a tisztán pénzügyi befektetéseket egyenértékűnek a valódi üzleti befektetésekkel? Ahogy majd a következő fejezetből kiderül, ez a hatalmas pénzfolyam a népesség csupán kis része számára hozzáférhető, és kérlelhetetlenül elvonja a tőkét a valódi
gazdaságtól.”
„A mai gazdaság egyik megbukott szabálya: az emberi munkaerőt, mint költségtényezőt,
amikor csak lehet, ki kell küszöbölni, mert ez megnöveli a vállalkozás hasznát, és gazdagon
megjutalmazza a befektetőket, majd ez a haszon lecsorog a társadalom többi részébe. Bizonyíték van róla, hogy a szabály nem működik. Itt az idő újraírni. A gazdaság játszmáját úgy
kell játszani, hogy az emberek is számítsanak.”
„Ezek legalább annyira politikai döntések, mint amennyire gazdaságiak vagy üzletiek” –
írja O’Reilly, és tökéletesen igaza is van. Csak az a kérdés, hogy valójában a modern politika
mennyire szabályozója, illetve szolgálója a gazdaságnak.
Eddig a kiinduló megfontolások ahhoz a nagy intellektuális kutatóúthoz, amelyre ez a
könyv visz. Végiggondolását innen átadjuk az Olvasónak. A történelem legnagyobb tétje –
minden erőfeszítést megérdemel.
Dr. Osman Péter
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