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MEGSZÜNTETTE BRÜSSZEL A GEOBLOKKOLÁST AZ E-KERESKEDELEMBEN

Szabad a vásár az európai
uniós webáruházakban is

Járt már úgy, hogy nem tudott a neten vásárolni, mert a webáruház arra 
hivatkozva utasította el a tranzakciót, hogy nem a megfelelő országban 
állították ki a bankkártyáját? Ennek a gyakorlatnak vet véget az Európai 
Bizottság döntése, amellyel a mobiltelefonos szolgáltatásokhoz hasonlóan 
megszünteti az online vásárlások terén is a geoblokkolást. A kezdeménye-
zés elsősorban a fogyasztóknak kedvez, hiszen jóval szélesebb palettáról 
válogathatnak ezentúl. 7.»

Határtalan tranzakció. Nem kell ezentúl amiatt aggódni, hogy egy uniós weboldal letiltja vagy átirányítja vásárlásunkat

RMDSZ-es csata a
strasbourgi helyekért
Célegyenesbe fordult a küzdelem 
az RMDSZ európai parlamenti 
jelöltlistája befutónak tartott 
helyeiért. Amennyiben eléri az 
ötszázalékos küszöböt a jövő év 
tavaszán esedékes megméret-
tetésen, a szövetség két helyet 
szerezhet az uniós intézményben, 
és a két mandátumra máris négy 
jelentkező akad.  3.»

Bosszútól tartanak
a gyilkosság után
Szerelemféltés és italozás vezet-
hetett a vasárnapi székelyud-
varhelyi tömeges verekedéshez, 
amelyben egy ember elvérzett, 
több másik pedig szúrások és üt-
legelések következtében szerzett 
sérülések miatt került kórház-
ba. Egy embert őrizetbe vett a 
rendőrség. A hatóságok fokozták 
a rendőri jelenlétet a helyszínen.  

2.»

A többség leváltaná
a Dăncilă-kormányt
Újabb felmérés mutatja azt, hogy a 
polgárok egyre nagyobb hányada 
elégedetlen a kormánnyal és a 
vezető kormánypárti politikusok-
kal. A BCS közvélemény-kutatása 
szerint a válaszadók közel 70 
százaléka úgy véli, a kormányt le 
kell váltani, és hasonló arányban 
bizalmatlanok Viorica Dăncilă mi-
niszterelnökkel és Liviu Dragnea 
PSD-elnökkel szemben is. 5.»

„Észrevétlen”
magyargyalázás
Tíz napja zavartalanul áll egy 
jókora méretű magyarellenes 
felirat Marosvásárhely egyik 
legforgalmasabb városrészében 
anélkül, hogy a bekamerázott 
ingatlan tulajdonosa, illetve a 
városháza tudomást szerzett 
volna róla. Eközben lefestették 
a magyar feliratot a Nyárádsze-
redához tartozó Kisszentlőrinc 
helységnévtábláin. 4.»

 » 2015-ben 
a honlapok 63 
százaléka nem 
engedte, hogy a 
fogyasztók más 
uniós országból 
vásároljanak. 
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Nem túl okos gondolat
az iskolai telefonkitiltás  4.»

Kiteljesedik a kincses városbeli
adventi könyvvásár  9.»

Almássy Ferenc: a Nyugat válsága
a sárgamellényesek mozgalma  9.»
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