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Mára havi négy-ötre csök-
kent az év eleji szinthez 
képest a Hargita megyei 

bankokkal kapcsolatos fogyasztói 
panaszok száma, ám számuk az el-
múlt egy év távlatában még így is va-
lamivel száz fölött van – tudtuk meg 
Kolcsár Bélától, a Hargita Megyei 
Fogyasztóvédelmi Hatóság igazga-
tójától. A szakember főként az egy 
éve életbe lépett 50-es számú sürgős-
ségi kormányrendelet kapcsán vont 
párhuzamot a megyénkben mű-
ködő hitelintézetek szolgáltatásait 
kifogásoló fogyasztói reklamációk 
alakulása kapcsán. Mint rámutatott, 
a hitelszerződések átláthatóságát, a 
rejtett költségek feltüntetését, illetve 
egyesek eltörlését előíró jogszabály 
– a fogyasztói panaszok kapcsán – 

főleg a tavalyi év második felében, 
illetve az idei év első két-három hó-
napja alatt adott többletmunkát a 
Hargita megyei fogyasztóvédőknek, 
míg mára inkább elcsitulni látszik a 
panaszhullám.

Kérdésünkre a szakember el-
árulta, volt néhány pénzintézet, 
amelyekkel szemben „különösen 
sok” fogyasztói panasz érkezett. 
„Ez takarja a hozzánk érkező száz 
reklamáció zömét is” – teszi hozzá 
Kolcsár, ám az érintett pénzintéze-
tek nevét a fogyasztóvédelmi tör-
vényre hivatkozva nem árulhatta 
el. Lapunk azonban úgy tudja, az 
országoshoz hasonlóan a Hargita 
megyei panaszlistát is az osztrák 
Volksbankkal kapcsolatos reklamá-
ciók vezetik. „A jogszabályoknak 
megfelelően természetesen az összes 
fogyasztói panaszt kivizsgáltuk” – 

magyarázta Kolcsár, hozzátéve: a 
bankoknál észlelt rendellenességek 
terén a fogyasztók megfelelő infor-
málására, illetve a kockázati jutalék 
eltörlésére vonatkozó jogszabályok 
figyelmen kívül hagyása szerepel. 
„Egyes tiltott banki kezelési költ-
ségek és jutalékok kapcsán kaptuk 
amúgy a legtöbb fogyasztói pa-
naszt is” – fűzi hozzá a szakember, 
de mint az ellenőrzések során kide-
rült, az sem volt ritka, hogy egy-egy 
pénzintézet az ügyfél megkérdezé-
se nélkül, egyoldalúan módosítot-
ta a hitelszerződéseket. A Hargita 
megyei fogyasztóvédők a törvény 
által kiszabható legnagyobb, 20 
ezer lejes pénzbüntetést eddig egy 
pénzintézetre rótták ki, ráadásul 
pontosan a sürgősségi kormányren-
delet által tiltott kockázati jutalék 
további alkalmazása miatt.
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> Indul a Kogălniceanu-hitelprogram. 
Szeptember 9-én indul a Kogălniceanu-
kormányprogram, azaz a kedvezményes hitel 
iránt érdeklődő mikro-, kis- és középvállalko-
zók már e hét péntekétől tudnak jelentkezni. A 
programra feliratkozni elektronikusan a www.
programenationale2011.aippimm.ro honlapon 
lehet. Fontos tudni, hogy a kérelmek elbírálása 
az online feliratkozás sorrendje alapján törté-
nik. Az RMDSZ által kezdeményezett, állami 
támogatású hitelkonstrukció a legalább két éve 

működő vállalkozásokat juttat olyan kis összegű 
kölcsönökhöz, melyekkel elsősorban likviditási 
problémáikat kezelhetik, a hitelből származó 
összegeket az állami költségvetésbe befizetendő 
adók, illetékek, járulékok, beszerzési, termelési 
és értékesítési költségek, munkálatok értékesíté-
séhez kapcsolódó költségek, bérek és ehhez kap-
csolódó járulékos költségek kifizetésére fordít-
ják. Az egy vállalkozás által egy évre igényelhető 
összeg – önrésszel együtt – maximálisan 125 
ezer lej lehet, ám a hitel futamideje nem halad-
hatja meg az egy naptári évet. A Kogălniceanu-
programban – hitelintézetként – az Alpha 

Bank, a Carpatica Bank, a Transilvania Bank, 
a Bancpost, a Román Fejlesztési Bank, a CEC 
Bank, a Garanti Bank, a Pro Credit Bank, vala-
mint az OTP Bank Románia vesz részt.

> Apadtak a beruházások. 6,3 százalékkal 
csökkent idén január–június között az egy évvel 
korábbihoz képest a nettó beruházások értéke 
– tette közzé pénteken az Országos Statisztikai 
Intézet. A román gazdaságba így az idei első fél-
évben a gazdasági szereplők összesen 22,7 mil-
liárd lejnyi – hozzávetőleg 5,4 milliárd eurónyi 
– beruházást eszközöltek. Az INS jelentése sze-

rint gyakorlatilag minden ágazatban csökkentek 
a beruházások: a legnagyobb mértékű, 8,2 szá-
zalékos visszaesést az építőiparban mérték, nőtt 
viszont a beruházások szintje a kereskedelem-
ben és a szolgáltatási szektorban. Utóbbi terén 
érdekességként a járműjavító szektor jeleskedett. 
A beruházások döntő hányadát, 37,5 százalé-
kát a szolgáltatások területén hajtották végre, 
második helyen, 35,8 százalékos hányaddal az 
ipar, míg 19,3 százalékos részaránnyal az építő-
ipar következik. A mezőgazdaság ugyanakkor a 
gazdaságba érkező beruházások mindössze 4,3 
százalékát vonzotta.
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A fogyAsztók védelmében

Vallatják a bankokat
Jövő év elejétől a jelenleginél is nagyobb gondjuk kell 
legyen ügyfeleik tájékoztatására a romániai pénzintéze-
teknek – derül ki az országos fogyasztóvédelmi Hatóság 
legújabb rendeletéből. a hitelintézeteket így a termékeik 
összes költségét világosan közlő információs képernyők 
felszerelésére kötelezik, ahol viszont – ha kell – olvasha-
tók lesznek a fogyasztói panaszok is.
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Az ügyfelek helyes és átfogó tájékoztatása érdekében 
jövő év elejétől a pénzintézetek egységeiken belül jól 
látható helyen, képernyős kivetítésben kell közöljék a 

fogyasztók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó információ-
kat, a pénzügyi-banki tevékenységi terület szakkifejezéseinek 
magyarázatát, valamint minden olyan információt, amelyeket 
a szakhatóság közöl – derül ki az Országos Fogyasztóvédel-
mi Szakhatóság (ANPC) elnökének a Hivatalos Közlöny 
szeptember elsejei számában megjelent 2011/164-es rende-
letéből. Azonban mint Constantin Cerbulescu (képünkön), 
az ANPC elnöke megjegyezte, a pénzintézetekbe felszerelt, 
legkevesebb 65 centis képátlójú képernyőkön az ügyfelek 
akár a hatósághoz érkező, bankokkal kapcsolatos fogyasztói 
panaszokat is olvashatják. A hitelintézeteknek ráadásul a fo-
gyasztók tájékoztatását szolgáló információkat tömören, jól 
láthatóan, könnyen olvashatóan és világosan kell megfogal-
mazniuk, a betűkarakterek pedig azonos méretűek kell legye-
nek. Alapelvárás, hogy a közölt információk semmiképp se 
lehessenek félreérthetők. Az információknak le kell fedniük 
a teljes képernyőt, s azokat 45 percenként kell majd közölni 
15 perces időtartammal. A rendelet 3-as szakasza értelmében 
a képernyőn állandó jelleggel, „szalaghírként” kell futtatni a 
felajánlott pénzügyi termékek költségeire vonatkozó infor-
mációkat: ideértve a folyószámla-kezelés díját, a készpénzfel-
vételi vagy a letétbe helyezési jutalékot, a letétre és más meg-
takarítási termékekre járó kamatszinteket. A hírszalagnak a 
szakhatóság előírása szerint a képernyő felületének legalább 
10 százalékát kell elfoglalnia. A fogyasztók tájékoztatására 
már eddig is több jogszabály vonatkozott. Az 1992/22-es, a 
fogyasztóvédelemre vonatkozó kormányrendelet 91-es szaka-
sza értelmében a pénzügyi szolgáltatások esetében a fogyasztó 
még az előszerződés fázisában jogosult, hogy tájékoztassák a 
szerződéssel kapcsolatos összes feltételre, sőt a bank vagy hitel-
intézet már a hitelajánlat kérelmezésekor köteles ingyenesen 
az ügyfél rendelkezésére bocsátani a hitelszerződés tervezetét, 
a visszatérítési grafikont, valamint minden olyan dokumentu-
mot, amiből kiderül az ügyfél által fizetendő összköltség. A 
mostani rendelet előírásait kötelező módon be kell tartsák a 
banki és a nem banki pénzintézetek is. Kivételt csupán a köl-
csönpénztárak és a zálogházak képeznek.


