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>>A TAnács észT elnöksége, A TAnáccsAl 

és Az európAi BizoTTsággAl kArölTve 

2017. szeptember 29-én TArToTTA meg A 

kiTűzöTT digiTális csúcsTAlálkozóT, 

Ahol A TAgállAmok állAm- és kormányfői 

jelenTek meg. Az eseményT szepTemBer 

28-án egy nem hivATAlos munkAvAcsorA 

előzTe meg, Ahol donAld Tusk fogAdTA az 

EU vezeTőiT. Az előesTén leheTőség 

nyílT véleménycserére, leginkáBB Az 

unió előTT álló kihívások állTAk A 

középponTBAn, visszatekintve a pozsonyi 

meneTrend lefixálT ponTjAirA. 



<<A szeptember 29-i esemény fókuszáBAn 

A digiTális innováció állT és Az 

újíTásokBAn rejlő leheTőségek. A 

csúcsTAlálkozó álTAl próBálTák meg 

kifejezni, hogy A TechnológiAi fejlődés 

európA számárA kifejezeTTen releváns, 

és A cél, hogy európA TováBBrA is Az 

élen járjon ezen A TerüleTen is. 

>>A megBeszélés nApirendjén A 

digiTAlizálás és Az inTerneT világához 

kApcsolódó kérdések megviTATásA 

szerepelt, és - Bár nem volT 

hivATAlosAn cél - A digiTális Adózás 

ügye is felmerülT A részTvevők közöTT. 

Az állAmfők inTerAkTív BemuTATókon 



veheTTek részT, illeTve különBöző 

proToTípusokAT TekinTheTTek meg, 

felfedezve Az újABB TAlálmányok 

nyújToTTA leheTőségekeT. 

 



<<A kiállíTáson BemuTATTAk egy 

elektronikus orrot, amellyel meg lehet 

különBözTeTni Az egyes gázokAT, 

vAlAminT egy grAfén AlApú kromATikus 

szemet, amely grAfén foTodeTekTorok 

révén széles sávú opTikAi érzékeléssel 

rendelkezik. A helyszínen ismerTeTTek 

egy rugAlmAs, grAfén AlApú TerAherTz 

deTekTorT is, Amely vezeTék nélkül is 

ulTrAnAgy seBességű kommunikációT 

BizTosíT. A szemle része volT egy nAgy 

felüleTű és hATásfokú nApelem, reTinA 

implAnTáTumok, Amelyek opTikAi 

proTéziskénT funkcionálhATnAk 

láTásukAT veszTeTT személyek számárA,  



 

de egy grAfénérzékelőT is közszemlére 

tettek, amely az agy elektromos 

AkTiviTásáT érzékeli. A piAci 

forgAlmAzáshoz legközeleBB álló új 

eszközök közöTT szerepelT egy moToros 

sisAk, Amelynek vázA grAfénT TArTAlmAz, 

vAlAminT egy grAfén propellerekkel 

rendelkező drón is.  Az AirBus egy 

repülőgép-modellT is kiállíToTT, hogy 

felhívják A figyelmeT A grAfén 

felhAsználásánAk előnyeire. 

 

 



 

 

>>A felsorAkozTAToTT TárgyAk jelenTős 

részéT A grAphene flAgship állíTotta 

ki, A cég igAzgATójA is megjelenT A 

rendezvényen, és megköszönTe A 

leheTőségeT, vAlAminT AndreA c. ferrari 

professzor, A grAfén Tudományos és 

TechnológiAi TiszTviselője is, Aki 

rövid felszólAlásáBAn emelTe ki A 

grAfén felhAsználásánAk előnyeiT, és Az 

innováció relevAnciájáT. 

 

  



  



<<A megBeszélésen A TechnológiAi 
mulTinAcionális vállAlATok AdózTATási 
rendszerének megreformálásA is kellő 
hAngsúlyT kApoTT, A TerveT elsősorBAn 
emmAnuel mAcron, frAnciA elnök 
TerjeszTeTTe elő. A koncepció része 
volT, hogy A nAgyvállAlATokAT A 
TAgországokBAn elérT profiT AlApján 
AdózTATnák meg, de nem TAgállAmonkénT, 
hAnem Az unión Belül egységesen. A 
frAnciA elnök kezdeményezése vegyes 
visszhAngoT válToTT ki, A TAgállAmok is 
kéT TáBorT képezTek Az ügyBen. A 
vezeTők diskurzusT nyiToTTAk A 
kiBerBizTonságról és Az AdATok 
védelméről is. 



 



>>források 

https://www.consilium.europa.eu/hu/mee

tings/eu-council-presidency-

meetings/2017/09/29/ 

 

 

 

https://www.europeansources.info/recor

d/tallinn-digital-summit-29-september-

2017/ 
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https://graphene-

flagship.eu/events/tallinn-digital-

summit-2017/ 

 

 

 

https://www.rfi.fr/en/europe/20170929-

eu-digital-summit-tallinn-

overshadowed-brexit-germany-and-spain 
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